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Հարգելի՛ ընթերցող,
2019 թ. Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը և Գերմանիայի
Մեծահասակների կրթության ինստիտուտը
(DIE) ձեռնարկեցին բազմաբաղադրիչ
տարածաշրջանային նախագիծ, որի նպատակն էր
ուսումնասիրել մեծահասակների ուսումնառության
ու կրթության (ՄՈՒԿ) լավագույն փորձը, ինչպես
նաև մեծահասակների մասնակցությունը
կրթությանը և դասընթացներին (ֆորմալ, ոչ-ֆորմալ
և ինֆորմալ ուսումնառություն): Որակական
ուսումնասիրությունը կատարվել է Բոսնիա և
Հերցեգովինայում, Կոսովոյում, Հայաստանում և
Վրաստանում, իսկ մեծահասակների կրթության

Մայա Ավրամովսկա
Տարածաշրջանային տնօրեն
Կովկաս և Հարավարևելյան
Եվրոպա Դի-Վի-Վի
Ինթերնեյշնալի

հետազոտությունը՝ Կոսովոյում, Հայաստանում և
Վրաստանում:
Այս նախաձեռնության նպատակն էր
համապարփակ վերլուծության ենթարկել ՄՈՒԿ
բնագավառը՝ տրամադրելով քաղաքականության
և օրենսդրության մշակման համար օգտակար
տվյալներ ինչպես ՄՈՒԿ, այնպես էլ
մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ),
զբաղվածության, շարունակական կրթության և այլ
հարակից բնագավառներում:

Էլիզաբեթ
Ռեյխարտ, PhD
Ավագ հետազոտող
DIE, Բոնն

Որակական և քանակական հետազոտությունների
իրականացումը, համապատասխան 7 (յոթ)
զեկույցների պատրաստման աշխատանքները
կատարվել են 2019թ. երկրորդ կեսից մինչև 2021թ.
հունիս ընկած ժամանակահատվածում: Նախագիծը
մեկնարկել է որակական հետազոտությամբ, որի
նախնական արդյունքները ստանալուց հետո սկսվել
է քանակական հետազոտության իրականացումը:
Շարունակական կրթության (Ցկյանս
ուսումնառության) եվրոպական ռազմավարությունը
կարևորում է առաջընթացի փաստահենք
մշտադիտարկումը: Այս նախագծում ներառված
երկրների (Բոսնիա և Հերցեգովինա, Կոսովո,
Հայաստան և Վրաստան) համար կատարված
ուսումնասիրությունները և հետազոտությունները
զգալի նշանակություն ունեն առկա

Սառա Ուիդանի, PhD
Աջակցել է նախագծին սկզբում
որպես DIE-ի Համակարգերի և
Քաղաքականության բաժնի ղեկավար,
իսկ այնուհետև՝ Պոտսդամի
համալսարանի դասախոս:

2

Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

իրավիճակն արձանագրելու, մեծահասակների
ուսումնառության ամբողջական պատկերը
տրամադրելու տեսանկյունից՝ անդրադառնալով
ինչպես նախապայմաններին, այնպես էլ
մարտահրավերներին:
Որպես ուղեցույց ունենալով մեծահասակների
կրթության միջազգայնորեն ճանաչված
հետազոտությունը՝ գործընկերները և տեղական
փորձագետները վեր են հանել նաև տվյալ երկրի
առանձնահատկությունները և տեղեկատվական
կարիքները: Արդյունքում, հարցման ստանդարտ
գործիքը համարեցվել է երկրի պահանջներին,
ինչպես նաև ավելացվել են լրացուցիչ հարցեր

որի վրա աշխատել են միջազգային և տեղական
փորձագետների խմբերը: Այդ երկու զեկույցները
միասին մասնակից երկրներին գերազանց
հնարավորություն են տալիս գնահատելու առկա
իրավիճակը կրթության քաղաքականություններով
սահմանված խնդիրների տեսանկյունից, ինչպես
նաև մշակելու ՄՈՒԿ համակարգի հետագա
զարգացումն ապահովող ռազմավարություններ:
Քանի որ ուսումնասիրությունները կատարվել
են 4 (չորս) երկրներում միասնական
մեթոդաբանությամբ, դրանց համեմատության
արդյունքում հնարավոր է դառնում որոշակիորեն
դասակարգել տվյալ երկրի իրողությունները:

մեծահասակների ուսումնառության ընկալումների
և դրդապատճառների վերաբերյալ: Բացի
այդ, դիտարկվել են նաև կրթական և այլ

Հաշվի առնելով, որ նախագծում ներառված
երկներում նման ամբողջական վերլուծություններ,
ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ

աջակցության կարիքները աշխատաշուկայում
ընթացող մեծածավալ փոփոխութունների
տեսանկյունից: Հարցեր են ավելացվել նաև
ՔՈՎԻԴ-19 համավարակին արձագանքը պարզելու
նպատակով, այդ թվում՝ կրթության և (թվային)
ուսումնառության հասանելիության վերաբերյալ:
Հարցման արդյունքները տեղեկատվություն են
տրամադրում մեծահասակների ուսումնառության
ծավալի և որակի մասին՝ պատասխանելով մի
շարք հարցերի: Այսպես, օրինակ, դիտարկվում
են մեծահասակ բնակչության տարբեր
խմբերի ուսումնառությունը և դրա նկատմամբ
դիրքորոշումները, առավել շատ կամ քիչ
ներգրավված խմբերը, ուսուցման տարբեր
տեսակների օգտակարությունը այդ խմբերի
համար: Դիտարկվում է նաև սոցիալ-տնտեսական
պայմանների դերը, այն է՝ զբաղվածության
կարգավիճակը կամ բնակության վայրը (գյուղական
կամ քաղաքային):

առաջին անգամ են կատարվում, կարծում ենք, որ
արդյունքները շատ օգտակար են լինելու: Բոսնիա
և Հերցեգովինայում, Կոսովոյում, Հայաստանում
և Վրաստանում ստացված տվյալները և
տեղեկատվությունը կարող են օգտագործվել
կառավարության, ՀԿ-ների, այլ կառույցների
կողմից:

ՄՈՒԿ որակական ուսումնասիրությունը լրացուցիչ
խորքային տեղեկատվություն է տրամադրում տվյալ
երկրի կրթական համակարգի և դրանում ՄՈՒԿ
կարգավիճակի վերաբերյալ: Ուսումնասիրության
հիմքում ընկած է համընդհանուր մոտեցմամբ
տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը,

Համոզված ենք, որ այս զեկույցները
հիմք կհանդիսանան համապատասխան
քաղաքականության մշակման հետագա
քննարկումների համար՝ այդպիսով նպաստելով
փաստահենք ՄՈՒԿ համակարգի կայացմանը:
Օգտվելով առիթից՝ ցանկանում ենք
շնորհակալություն հայտնել նախագծի
աշխատանքային խմբին, հեղինակներին և
հետազոտական ընկերություններին արդյունավետ
և պրոֆեսիոնալ համագործակցության, ինչպես
նաև գերազանց արդյունքների և ձեռքբերումների
համար՝ հատկապես նկատի ունենալով, որ
հիմնական աշխատանքներն իրականացվել են
ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի դժվարին պայմաններում:

Մաղթում ենք ձեզ հետաքրքիր
ընթերցանություն:
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Ներածական խոսք
Հայաստանում Մեծահասակների ուսումնառության և
կրթության (ՄՈՒԿ) ուսումնասիրության մասին
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի Կովկասի և Հարավարևելյան
Եվրոպայի տարածաշրջանային գրասենյակը 2019-2022թթ.
նախաձեռնեց և իրականացրեց հետազոտությունների շարք, որն
ուղղված էր ուսումնասիրելու Հայաստանում մեծահասակների

Եսթեր Հակոբյան
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի
հայաստանյան գրասենյակի
տնօրեն

ուսումնառության ու կրթության (ՄՈՒԿ) իրավիճակը՝
անկախացումից մինչև մեր օրերը:
Այս գրքույկում զետեղված է Հայաստանում առաջին անգամ
իրականացված մեծահասակների ուսումնառության
և կրթության ուսումնասիրությունը, որն իր բնույթով
բազմակողմանի ու խորքային վերլուծություն է: Այն
միաժամանակ կատարվել է տարածաշրջանի 4 երկրներում, այն
է՝ Բոսնիա և Հերցեգովինա, Կոսովո, Հայաստան և Վրաստան:
Ուսումնասիրությունն անդրադառնում է ՄՈՒԿ
օրենսդրությանը, կառավարմանն ու ֆինանսավորմանը,
կառույցներին, ՄՈՒԿ հասանելիությանն ու մասնակցությանը,
համապատասխանությանը միջազգային համատեքստին և
այլ հարակից հարցերի: Փաստաթղթում արձանագրվում է
վերջին երկու տասնամյակի առաջընթացը: Միևնույն ժամանակ
ուսումնասիրությունն առանձնացնում է ՄՈՒԿ, ցկյանս
ուսումնառության և ոչ ֆորմալ կրթության բարելավման այն
ուղղությունները, որոնց շնորհիվ դրանք փոխակերպող դեր
կխաղան հայաստանյան հանրության համար:
Այս ուսումնասիրությունը, ի թիվս նմանատիպ այլ
ջանքերի, շատ կարևոր է ՄՈՒԿ առաջնահերթությունները
ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում
պահելու, ինչպես նաև ՄՈՒԿ առաջխաղացման համար՝
հատկապես համապատասխան ռազմավարություններում
դրանք արտացոլելու միջոցով: Ուսումնասիրությունը
կարևոր ներդրում կարող է ունենալ փաստահենք
քաղաքականությունների մշակման տեսանկյունից:
Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել
ուսումնասիրությունն իրականացնող միջազգային և տեղական
փորձագետներին՝ Անդրեաս Պֆանցելտին, Հաննա Պֆանցելտին
և Արփինե Մաժինյանին:
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն
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Հապավումների ցանկ
ԱՀՈՒ

Աշխատանքի վրա հիմնված
ուսումնառություն

ԳՄՀԸ/GIZ

Գերմանիայի միջազգային
համագործակցության ընկերություն

ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԱԼ Գերմանիայի
ժողովրդական բարձրագույն
դպրոցների միության միջազգային
համագործակցության ինստիտուտ
ԵՄ

Եվրոպական միություն

ԵԽ

Եվրոպայի խորհուրդ

Եվրոստատ Եվրոպական միության վիճակագրական
ծառայություն
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ԼՇԿ

Լրացուցիչ և շարունակական կրթություն

ԿԳՄՍՆ

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի
և սպորտի նախարարություն
(նախկինում՝ Կրթության և գիտության
նախարարություն)

ԿԶՆ

Կայուն զարգացման նպատակ

ԿԶՆԱԿ

Կրթության զարգացման և
նորարարությունների ազգային կենտրոն

ՀԱԵ

Համախառն ազգային եկամուտ

ՀԱՀ

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

ՀԸԳՀ

ԵՄ-Հայաստան համապարփակ
և ընդլայնված գործընկերության
համաձայնագիր

ՀԿ

Հասարակական կազմակերպություն

ՀՀ

Հայաստանի Հանրապետություն

ՀՆԱ

Համախառն ներքին արդյունք

ՀՔՀԱԿ

Հանրային քաղաքականության
հետազոտությունների ազգային կենտրոն
ՀԿ

ՄԱԶԾ

Միացյալ ազգերի կազմակերպության
զարգացման ծրագրեր

ՄԱԿ

Միացյալ ազգերի կազմակերպություն

ՄԿ

Մեծահասակների կրթություն

ՄԿԿ

Մեծահասակների կրթության
կենտրոններ

ՄԿԵԱ

Մեծահասակների կրթության
եվրոպական ասոցիացիա

ՄԿՈՒ

Մասնագիտական կրթություն և
ուսուցում

Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

ՄԿՈՒԶԱԿ

Մասնագիտական կրթության և
ուսուցման զարգացման ազգային
կենտրոն

ՄՈՒԿ

Մեծահասակների ուսումնառություն
և կրթություն

ՅՈՒՆԵՍԿՕ

Միավորված ազգերի կրթական,
գիտական և մշակութային
կազմակերպություն

ՈԱԱԿ

Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ազգային կենտրոն
հիմնադրամ

ՈԱՇ

Որակավորումների ազգային
շրջանակ

ՏՀՏ

Տեղեկատվական և հաղորդակցական
տեխնոլոգիաներ

ՔՀԿ

Քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպություն

CONFINTEA

Մեծահասակների կրթության
միջազգային համաժողովներ
(Conférence Internationale sur
l’Education des Adultes)

DIE

Գերմանիայի Մեծահասակների
կրթության ինստիտուտ (German
Institute for Adult Education)

ECTS

Կրեդիտների փոխանցման
և կուտակման եվրոպական
համակարգ (European Credit
Transfer and Accumulation System)

GRALE

Մեծահասակների ուսումնառության
և կրթության համաշխարհային
զեկույց (Global Report on Adult Learning and Education)

ISCED

Կրթության դասակարգման
միջազգային ստանդարտ
International Standard Classification of
Education

NEET

Ներգրավված չէ աշխատանքի կամ
կրթության մեջ (Not employed in education or training)

ToT

Դասընթացավարների դասընթաց/
վերապատրաստողների
վերապատրաստում (Training of
trainers)

UIL

ՅՈՒՆԵՍԿՕ -ի Ցկյանս
ուսումնառության ինստիտուտ (UNESCO Institute for Lifelong Learning)

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

Ամփոփագիր
Սույն ուսումնասիրությունն իրականացվել է
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի (Գերմանիայի
ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության
միջազգային համագործակցության ինստիտուտի)
և Գերմանիայի Մեծահասակների կրթության
ինստիտուտի (DIE) կողմից։ Այն հանդիսանում
է Հայաստանում մեծահասակների կրթության
(ՄԿ) ոլորտի համապարփակ վերլուծություն՝
բացահայտելով ոլորտում առկա զարգացումներն
ու մարտահրավերները։
Ուսումնասիրությունը հանդիսանում է
Հարավարևելյան Եվրոպայի և Կովկասի
տարածաշրջանի չորս երկրների
ուսումնասիրությունների շարքի մաս, որտեղ
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը 2000-ականների
սկզբից հանդես է գալիս որպես ՄԿ-ի ակտիվ
ջատագով (2000թ.-ից՝ Բոսնիա և Հերցեգովինա,
2002թ.-ից՝ Վրաստան և Հայաստան, 2005թ.ից՝ Կոսովո): Ուսումնասիրության մեջ տարբեր
թեմաների շուրջ արտացոլված տեղեկատվությունը
(տերմինաբանություն, երկրի նկարագիր,
պատմական զարգացում, իրավական դաշտ,
ֆինանսավորում, մատակարարներ, ծրագրեր,
մասնակցություն, մասնագիտացումներ,
միջազգային համատեքստ և այլն) հավաքագրվել է
առցանց եղանակով գրասենյակային վերլուծության
միջոցով։ Վերջինս հաջորդիվ ստուգվել և
ամբողջականացվել է վեց ազգային փորձագետների
հետ առցանց հարցազրույցների արդյունքում։
Եվրոպական միության (ԵՄ) և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
կողմից առաջարկված սահմանումների

համատեքստում սույն ուսումնասիրությունը
դիտարկում է մեծահասակների կրթության ավելի
լայն հայեցակարգ, որը հաշվի է առնում՝
•
մեծահասակների ուսումնառության և
կրթության (ՄՈՒԿ) բոլոր ֆորմալ ձևերը
առաջին կրթական մակարդակի ձեռքբերումից
հետո (օրինակ, փոխլրացնող/կոմպենսացիոն
կրթությունը, մասնագիտական կրթությունն ու
ուսուցումը (ՄԿՈՒ)),
•
լրացուցիչ և շարունակական կրթության (ԼՇԿ)
բոլոր ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ձևերը,
•
ինչպես նաև համայնքային, ժողովրդական կամ
լիբերալ կրթությունը, մասնագիտական ու
անձնային աճին միտված ուսումնառությունը։
Այս ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ,
ի տարբերություն ԵՄ տերմինաբանության՝
հայկական օրենսդրությունը գրեթե չի
անդրադառնում ոչ ֆորմալ, ինֆորմալ և
մեծահասակների կրթությանը, այլ կիրառում է
«լրացուցիչ և շարունակական կրթություն» տերմինը։
Մինչ վավերականության ժամկետի լրանալը՝
«Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) 20132017թթ. լրացուցիչ և շարունակական կրթության
ռազմավարությունն ու գործողությունների
պլանը» ՀՀ-ում ՄԿ առանցքային փաստաթուղթն
էր։ 2018թ.-ի Թավշյա հեղափոխությունից
հետո ձևավորված կառավարության կողմից
ԼՇԿ-ը, այդ թվում՝ ՄԿ-ը հասցեագրող որևէ
քաղաքականություն չի ընդունվել, իսկ
Կրթության նոր ռազմավարությունը դեռևս
գտնվում է մշակման փուլում։
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ՀՀ-ում ԼՇԿ-ին, ներառյալ ՄԿ-ին առնչվող
հիմնական օրենսդրական և քաղաքականության
շրջանակը ներառում է «Կրթության մասին» ՀՀ
օրենքը (1999), «Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքը (2005) և
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքը (2004), ինչպես նաև մի
շարք այլ կարգավորումներ։

կողմից, ՔՀԿ-ների կողմից տրամադրվող ոչ
ֆորմալ կրթական ծառայություններ, ինչպես նաև
վերապատրաստման դասընթացներ աշխատողների
ու աշխատանք փնտրողների համար:
Վերջին տարիներին ՀՀ-ում սովորողների թիվը
էապես կրճատվել է կրթության բոլոր՝ հատկապես
բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության
մակարդակներում։ Որոշ թիրախային խմբերի
համար՝ ինչպիսիք են հանրային ծառայողները,
ուսուցիչները, դասախոսները, իրավաբանները
և բուժանձնակազմը, վերապատրաստման
դասընթացներին հաճախակի մասնակցությունը
պարտադիր է ՀՀ-ում։

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարությունը (ԿԳՄՍՆ) ԼՇԿ-ի, ներառյալ
ՄԿ-ի համար պատասխանատու գլխավոր
պետական հաստատությունն է։
2020թ.-ին ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի Լրացուցիչ և
շարունակական կրթության առանձին բաժինը
լուծարվեց՝ փոխարինվելով «Երիտասարդական
քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական
կրթության» վարչությամբ։

2016-2019թթ.-ների ընթացքում աշխատանքային
հմտությունների զարգացմանը միտված
դասընթացների մասնակցած մեծահասակների
երկու երրորդը վերապատրաստվել է
աշխատավայրում, և միայն մեկ երրորդն է
հաճախել տարբեր կրթական հաստատություններ։
Մեծահասակ մասնակիցների մոտիվացիան
հիմնականում ցածր է։ Վերապատրաստման
ընթացքում աշխատակիցները հաճախ
չեն ազատվում իրենց աշխատանքային
պարտականություններից, ինչի պատճառով էլ
միաժամանակ սովորելն ու աշխատելը
դառնում է բեռ։

Համաձայն ՀՀ 2020թ.-ի պետական բյուջեի՝
կրթությանը տրամադրված պետական ծախսերը
կազմել են շուրջ 263 միլիոն եվրո, ինչը կազմում
է երկրի ընդհանուր պլանավորված բյուջետային
ծախսերի մոտ 8.3%-ը: Պետական բյուջեում
ՄԿ-ի համար առանձին տող հատկացված չէ։
2020թ.-ին մոտ 9 միլիոն եվրո հատկացվել է «Ըստ
մակարդակների չդասակարգվող կրթություն»
բյուջետային տողին, որը ներառում է լրացուցիչ
կրթություն բյուջետային ենթատող, որն ենթադրում
է նաև ՄԿ-ը առնչվող ծրագրերի ծախսերը:

Խոցելի խմբերի պարագայում սոցիալական
պատճառներից ելնելով մի քանի վայրում
աշխատելու անհրաժեշտությունը հաճախ
ժամանակ և էներգիա չի թողնում ուսումնառության
համար։ Խորհրդային ժամանակներից եկած
իներցիայով շատ քաղաքացիներ կրթությունը
դեռևս համարում են տարիքային սահմանափակում
ունեցող գործընթաց՝ նախատեսված միայն
երիտասարդների համար։ Սովորելն ընկալվում
է որպես ֆորմալ հաստատություններում և
կառույցներում կազմակերպվող ֆորմալ կրթություն։

Օրենսդրության, կառավարման կառույցների և
ֆինանսավորման իրավիճակի տեսանկյունից ՄԿ-ը
ՀՀ կրթական համակարգում առանձին, ինքնուրույն
բաղադրիչ չէ։
Ընդհանուր առմամբ ՀՀ-ում առկա են չորս
տեսակի ինստիտուցիոնալ միջավայրեր, որոնցում
ենթադրաբար իրականացվում է ՄԿ-ը՝ հանրային
կառավարման համակարգում աշխատողների
մասնագիտական զարգացում (որը կազմում է ՄԿ-ի
ծրագրերի մեծ մասը), լրացուցիչ կրթական ծրագրեր
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից
որևէ մեկը չի առաջարկում Անդրագոգիկան
որպես առանձին որակավորման ծրագիր կամ
մանկավարժության ենթագիտակարգ։

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

ՀՀ-ում մեծահասակներին ուսուցանողները,
չնայած իրենց կողմից դասավանդվող նյութի
լիարժեք տիրապետմանը, սովորաբար
չունեն մեծահասակների հետ աշխատելու
մեթոդաբանական գիտելիքներ և գործիքներ։
ՀՀ-ում չկան պետության կողմից տրամադրվող
պարտադիր վերապատրաստումների համար
դասընթացավարների (վերապատրաստողների)
ընտրության հստակ չափանիշներ։ Նույն կերպ
բացակայում են ինչպես դասընթացավարների
(վերապատրաստողների) աշխատանքի
գնահատման, այնպես էլ նրանց ցածր
կատարողականը ազդանշելու մեխանիզմներ։

Միջազգային համատեքստում ՀՀ-ը ՄԿ-ն
առնչությամբ իր շարունակական ներդրումն
ունենում է CONFINTEA-ի և GRALE-ի
զեկույցներում։ Այնուամենայնիվ, ազգային
ԿԶՆ ցուցանիշները չեն արտացոլում ՄԿ-ը։

Այս ոլորտում ՀՀ ամենախոշոր ներդրողներն են
Գերմանիայի զարգացման համագործակցությունը
(Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի միջոցով),

Բրիտանական խորհուրդը, ՄԱԶԾ-ն, Եվրոպական
հանձնաժողովը և Եվրոպական կրթական
հիմնադրամը։
Իրավիճակի վերլուծության հիման վրա
իրականացված սույն ուսումնասիրությունն
առանձնացնում է ՀՀ-ում ՄՈՒԿ-ի միջնաժամկետ
և երկարաժամկետ զարգացման մի քանի լայն
առաջարկություններ, որոնց թվում՝
•
շուտափույթ վերջնականացնել «Կրթության
ազգային ռազմավարություն 2030»-ը,
•
սահմանել ՄՈՒԿ-ի ընդհանուր
տերմինաբանություն և հայեցակարգ,
•
ամրապդնել կառավարության և տեղական
իշխանությունների կողմից ՄՈՒԿ-ին առնչվող
ֆինանսներ չպահանջող գործընթացները՝
քաղաքացիական կրթության, գրագիտության
և վերականգնողական ծրագրերի, անձնային
զարգացման դասընթացների միջոցով,
•
բարելավել ՄՈՒԿ կրթական ծառայություններ
տրամադրողների միջև կապերը,
•
ողջամիտ չափել ու ճանաչել ոչ ֆորմալ
ուսուցման արդյունքները,
•
ինչպես նաև ստեղծել, ապահովել անհատական
մակարդակում ցկյանս ուսումնառության
մեխանիզմներ։
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Հետազոտության շրջանակ և մոտեցում
Սույն ուսումնասիրության նպատակն է ներկայացնել ՀՀ-ում մեծահասակների ուսումնառության ու կրթության (ՄՈՒԿ) ոլորտի համապարփակ վերլուծություն՝ վերհանելով վերջին
զարգացումներն ու մարտահրավերները։ Ուսումնասիրության կառուցվածքային հիմքը
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի կողմից Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ինստիտուտի
(DIE) հետ համագործակցությամբ մշակված համապարփակ բովանդակության շրջանակն է։
Ուսումնասիրությունն իրականացվել է միմյանց
հետ սերտորեն համագործակցող հետազոտողների

կողմից հրապարակված ակադեմիական
գրականությունը, վերլուծական հոդվածները,

թիմի կողմից, որոնք ընտրվել են Դի-Վի-Վի
Ինթերնեյշնալի կողմից։ Թիմի կազմում ընդգրկված
են երկու միջազգային խորհրդատուներ՝ Հաննա
Պֆանցելտը և Անդրեաս Պֆանցելտը, ինչպես նաև
մեկ ազգային փորձագետ՝ Արփինե Մաժինյանը։

քաղաքականությունների համառոտագրերը,
գնահատման փաստաթղթերը, զեկույցները
և հրապարակումները։ Միևնույն ժամանակ
դիտարկվել են նաև ուսումնասիրությունների
կամ միջազգային առկա տվյալների բազաների
առաջնային տվյալներ: Նշվածներից զատ
ուսումնասիրվել է նաև Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի
կողմից վերջին շրջանում տարածաշրջանից
հավաքագրված տեղեկատվությունը
(օրինակ՝ «Մեծահասակների կրթությունը
Հայաստանում. Քաղաքականության և
պրակտիկայի ուսումնասիրություն», ԴիՎի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան
գրասենյակ, 2020թ.): Հետազոտության
առաջին փուլի հիմնական նպատակն էր
նախապես սահմանված ուղղությունների
վերաբերյալ համապատասխան տվյալների
հավաքագրումը, գիտելիքների և առկա
տվյալների բացերի բացահայտումը: Արդյունքում
ուսումնասիրվող երկրների վերաբերյալ
ստեղծված նախնական նկարագրերը հիմք
հանդիսացան հետազոտության հաջորդ փուլում
որակական տվյալների հավաքագրման համար։
Գրասենյակային վերլուծության արդյունքների
հիման վրա անցկացվեցին կիսաձևայնացված
հարցազրույցներ տեսազանգերի միջոցով՝
հետազոտության նախնական արդյունքները
ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային
ՄՈՒԿ փորձագետների գործնական գիտելիքների

Հետազոտողների մեթոդաբանական մոտեցումը
ներառում է ինտենսիվ գրասենյակային
վերլուծություն և կիսաձևայնացված
հարցազրույցներ փորձագետների հետ։
Հետազոտության ընթացքում հավաքագրվել
են տվյալներ և տեղեկություններ, որոնք
աստիճանաբար համալրվել են հետազոտության
ընթացքին զուգընթաց։
Առաջին փուլում համակարգված կերպով
վերանայվել են արդեն իսկ գոյություն
ունեցող տվյալները՝ հիմնական ազգային
և միջազգային փաստաթղթերը (ներառյալ՝
ռազմավարությունները), ինչպես նաև Դի-ՎիՎի Ինթերնեյշնալի և ազգային փորձագետների
կողմից տրամադրված գրականությունը։
Տեղեկատվության հիմնական աղբյուր են
հանդիսացել երկրորդային տվյալները, որոնք
հասանելի էին ազգային, տարածաշրջանային
և միջազգային մակարդակներում, ինչպես
օրինակ՝ կառավարությունների, միջազգային
գործակալությունների և քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպությունների
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

և փորձառության միջոցով ստուգելու,
փոխլրացնելու և լրամշակելու համար։ Այս
լրացուցիչ հարցազրույցները ՄՈՒԿ իրավիճակի
վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման
կարևոր և որոշիչ աղբյուր էին՝ հատկապես
առցանց տեղեկատվության սակավության
պարագայում։ Փորձագիտական գիտելիքների և
փորձառության հիման վրա մակրո, մեզո և միկրո
մակարդակներից որպես հարցվող գործընկերներ
ընտրվեցին ընդհանուր առմամբ 6 ՄՈՒԿ
փորձագետներ (ներառյալ 1 փորձագետ Դի-ՎիՎի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակից)։
Բոլոր հարցազրույցների համար կազմվել են
համապատասխան հարցաթերթիկներ, որոնք

հանդես են եկել որպես լայն թեմատիկ ուղեցույց։
Ընդհանուր առմամբ հարցազրույցների միջին
տևողությունը կազմել է 1 ժամ. հարցազրույցներն
իրականացվել են 2020թ. նոյեմբերի կեսից 2021թ.
հունվար ընկած ժամանակահատվածում։

նախապես տրամադրվել են հարցվողներին։
Հարցազրույցների ընթացքում նշյալ հարցերը

ուսումնասիրության վերջնական տարբերակի
պատրաստման աշխատանքներում։

Հետազոտության երրորդ փուլում
գրասենյակային վերլուծության և
հարցազրույցների միջոցով հավաքագրված
տվյալներն ու տեղեկատվությունը խմբավորվել
և ամփոփվել են։ Գերմանիայի մեծահասակների
կրթության ինստիտուտի (DIE), Դի-Վի-Վի
Ինթերնեյշնալի և ազգային փորձագետների
դիտարկումներն ուղղորդեցին և օժանդակեցին

Ուսումնասիրությունն ունի հետևյալ կառուցվածքը.
Գլուխ 1-ը նվիրված է ՄՈՒԿ հասկացությանը՝ ընդգծելով ՀՀ-ում դրա կիրառությունն ու
մեկնաբանությունը, համեմատելով այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և Եվրոպական միության (ԵՄ)
տերմինաբանության հետ։
Գլուխ 2-ը անդրադառնում է երկրի (ՀՀ-ի) նկարագրին՝ սոցիալ-ժողովրդագրական, տնտեսական,
քաղաքական և կրթական իրավիճակի մասին տեղեկատվության տրամադրմամբ։
Գլուխ 3-ում նկարագրված ՄՈՒԿ պատմական զարգացումն օժանդակում է կառուցվածքայնացնել
(կոնցեպտուալիզացնել) ՀՀ-ում ՄՈՒԿ-ի հետագա դասակարգումը։
Գլուխ 4-ից-9-ում ներկայացված է ՄՈՒԿ-ի վերաբերյալ ներկա ազգային մակրո (իրավական
դաշտ, քաղաքականություններ և ֆինասավորում), մեզո (հաստատություններ, մատակարարներ,
մասնագիտացում և ծրագրեր) և միկրո (մասնակցություն) մակարդակների իրավիճակի
համապարփակ վերլուծություն։
Գլուխ 10-ում ուսումնասիրված է ՀՀ-ում ՄՈՒԿ-ի վերաբերյալ միջազգային ջանքերը
(դերակատարներ, նախագծեր և պետական հանձնառություններ)։
Գլուխ 11-ում նախորդ գլուխների արդյունքների հիման վրա դուրս են բերվել առկա
մարտահրավերներն ու ապագայի ներուժը։
Գլուխ 12-ում ամփոփված են ուսումնասիրության արդյունքները, ներկայացված են կոնկրետ
առաջարկություններ ՀՀ-ում ՄՈՒԿ-ի հետագա զարգացման համար։
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I. ՄԿ հասկացության ըմբռնումը և ընկալումը։
Հասկացություն և տերմինաբանություն
ՄՈՒԿ, ցկյանս ուսումնառություն և մեծահասակ ուսումնառուներ.
ուսումնառուներ.
միջազգային և ԵՄ սահմանումներ
Հաճախ կրթությունն ասոցացվում է միայն
ֆորմալ կրթության հետ, այն է՝ երեխաներին,
դեռահասներին և երիտասարդ մեծահասակներին
նախադպրոցական, տարրական, միջնակարգ,
մասնագիտական և բարձրագույն կրթական
հաստատությունների կողմից տրամադրվող

Հաջորդիվ ուրվագծվում են ցկյանս
ուսումնառության և ՄՈՒԿ հասկացությունների
միջև կապը, ներկայացվում են խոշոր միջազգային
դերակատարները և նախաձեռնությունները,
որոնք խթանում են ցկյանս ուսումնառության և
ՄՈՒԿ հնարավորությունների տրամադրումն

կրթություն։ Մարդու իրավունքների միջազգային
շրջանակը, սակայն, բազմիցս շեշտադրել է, որ
կրթության հիմնական սկզբունքը դրա ունիվերսալ/
համընդհանուր բնույթն է, որը կրթության
իրավունքի իրացման հնարավորություն է ընձեռում
բոլորի համար՝ անկախ տարիքից1:

ու հասանելիությունը, ամփոփվում են ՄՈՒԿ-ի
նպատակները, բացատրվում դրա իրականացման
տարբեր եղանակները, ձևերը և ներկայացվում է
ուսումնառության տարբեր համատեքստերը։
Ցկյանս ուսումնառության և ՄՈՒԿ-ի միջև
հարաբերակցությունը հաստատվում է այն
տեսլականով, որ «ցկյանս ուսումնառության
աշխարհում» ՄՈՒԿ-ը ընդգրկում է կրթության
և ուսումնառության այն բոլոր ձևերը, որոնց
նպատակն է «ապահովել բոլոր մեծահասակների
մասնակցությունը տվյալ հասարակության
կյանքում և աշխատանքի աշխարհում»։3 Այսպիսով,
ՄՈՒԿ-ը ցկյանս ուսումնառության հիմնական
բաղադրիչներից է և եթե այն դիտարկում ենք
ընդհանրապես կյանքի ժամանակահատվածի
տեսանկյունից, հավանաբար այն կրթության
ամենաէական և երկարաժամկետ ձևն է։

Կրթության և ուսումնառության շարունակական
բնույթը, որը բխում է կրթության ունիվերսալ/
համընդհանուր սկզբունքից, միավորված է
«ցկյանս ուսումնառության» (“lifelong learning”
(LLL)) հայեցակարգում։ Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
Ցկյանս ուսումնառության ինստիտուտի (UNESCO
UIL), որը հանդիսանում է ոլորտի կարևորագույն
միջազգային դերակատարներից մեկը, ցկյանս
ուսումնառությունը, ըստ էության, «հիմնված
է սովորելու և ապրելու համատեղման վրա,
որը ներառում է բոլոր տարիքային խմբերի
մարդկանց (երեխաներ, երիտասարդներ,
մեծահասակներ և տարեցներ, աղջիկներ և
տղաներ, կանայք և տղամարդիկ) կյանքի բոլոր
իրավիճակներում (ընտանիք, դպրոց, համայնք,
աշխատավայր և այլն) տարբեր ձևերով
(ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ) իրականացվող
ուսումնական գործունեությունը՝ միտված
կրթական կարիքների և պահանջների լայն
շրջանակի բավարարմանը»2։

Այսկերպ, ցկյանս ուսումնառության համատեքստում,
որը կարող է տևել ողջ կյանքի ընթացքում անորոշ
ժամանակով, ՄՈՒԿ-ը սովորաբար հասցեագրվում
է սովորողների որոշակի խմբի, այն է՝ մեծահասակ
ուսումնառուներին։
Ընդհանուր առմամբ, մեծահասակ ուսումնառու
է համարվում այն անձը, ով «համակարգված

1

Կրթության իրավունք նախաձեռնություն (2018), Adult education and learning կայքէջ

2

UNESCO UIL (2014). Literacy & Basic Skills as a Foundation for Lifelong Learning

3

UNESCO UIL (2015). Recommendation on Adult Learning and Education, էջ 6
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

կերպով հաճախում է մեծահասակների
կրթության որևէ ձևաչափի, հանդիսանում է
պատանեկությանը հաջորդող ժամանակագրական
շրջանի ներկայացուցիչ և կամավոր կերպով
մասնակցում է ուսումնառության և ուսուցման
գործընթացների։ Մեծահասակ լինելը
բնութագրվում է հասունության տարբեր
ձևերով՝ կենսաբանականից մինչև հուզական
և հոգեսոցիալական, մասնագիտական,
մշակութային և քաղաքական»։4 Սա նշանակում
է, որ մեծահասակ ուսումնառուները չափազանց
տարասեռ խումբ են կազմում, որը բնորոշվում է
ոչ այնքան տարիքային չափանիշներով, որքան
ուսումնառության կարիքներով և շարժառիթներով։
Ուստի մեծահասակի կարգավիճակ ստանալու

ՄՈՒԿ-ը ներառում է ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և
ինֆորմալ կամ դիպվածային ուսումնառության
և շարունակական կրթության բոլոր ձևերը
(թե՛ ընդհանուր, և թե՛ մասնագիտական,
թե՛ տեսական, և թե՛ գործնական), որոնցում
ներգրավված են մեծահասակները
(ինչպես այս տերմինը սահմանվում է
յուրաքանչյուր երկրում)։ Որպես կանոն,
ՄՈՒԿ մասնակիցները ավարտում
են իրենց նախնական կրթությունն ու
ուսումնառությունը, որից հետո վերադառնում
ուսումնառության որևէ նոր ձևի։ Բոլոր
երկրներում, սակայն, կան երիտասարդներ և
մեծահասակներ, ովքեր հնարավորություն չեն
ունեցել ընդունվելու դպրոց կամ ավարտելու

պաշտոնական «տարիքային շեմը» բավականին
տարբեր է մի շարք երկրներում և պարտադիր
չէ, որ այն կապված լինի հասունության
իրավաբանական տարիքի հետ։

այն նախատեսված տարիքում, և ովքեր
ընդգրկված են ՄՈՒԿ ծրագրերում՝ ներառյալ
այնպիսի ծրագրերում, որոնք զինում են
նրանց բազային գրագիտությամբ և հիմնական
հմտություններով, կամ ծրագրերում,
որոնք տալիս են «կրթության երկրորդ
հնարավորություն»՝ համապատասխան
ճանաչելի վկայական ձեռք բերելու համար։7

Համաշխարհային մակարդակում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
Ցկյանս ուսումնառության ինստիտուտը
տարբեր ծրագրերով և նախագծերով խթանում
է ցկյանս ուսումնառությունը, և հատկապես
ՄՈՒԿ-ը։ Ի թիվս այլոց, այն ստեղծել է
«Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսումնառության
ճանաչման, հավաստման և հավատարմագրման
գլոբալ դիտարանը»5 և մշտադիտարկում է
Որակավորումների ազգային շրջանակների
վերաբերյալ վերջին զարգացումները: ՄՈՒԿ
ոլորտում առաջընթացների վերաբերյալ
միջազգային փորձի փոխանակումն
իրականանում է Մեծահասակների կրթության
միջազգային համաժողովներում (CONFINTEA) 6, իսկ ամբողջ աշխարհում ՄՈՒԿ
ոլորտի զարգացումները ներկայացվում
են Մեծահասակների ուսումնառության և
կրթության համաշխարհային զեկույցներում
(GRALE)։ GRALE 3-ը մեծահասակների
կրթությունը սահմանում է հետևյալ կերպ.

ՄՈՒԿ-ի հասանելիության ու մատչելիության,
ինչպես նաև Եվրոպական տարածաշրջանում
մեծահասակների կրթության տրամադրման
ներդաշնականացման հիմնախնդրի կարգավորման
տեսանկյունից ԵՄ հաստատությունները կարող են
համարվել կարևորագույն շարժիչ ուժեր։ Կրթության
ոլորտում ԵՄ քաղաքականությունը ներկայումս
առաջնորդվում է Կրթություն և ուսուցում 2020
(ET 2020) շրջանակով, և հիմնվում է ցկյանս
ուսումնառության մոտեցման վրա` սահմանված
Ցկյանս ուսումնառության ԵՄ խորհրդի բանաձևում
(EU Council Resolution on Lifelong Learning)։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի՝ վերը նշված սահմանմանը
համահունչ ցկյանս ուսումնառությունը, ըստ
ԵՄ-ի, «պետք է ներառի ուսումնառությունը

4

Mavrak (2018). Legal Socialization program – Adult Education Manual. PH international: Sarajevo

5

UNESCO UIL The Global Observatory of Recognition, Validation and Accreditation of Non-formal and Informal Learning website

6

UNESCO UIL International Conferences on Adult Education (CONFINTEA) կայքէջ
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նախադպրոցականից թոշակառու տարիքը
ներառյալ`ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ
ուսումնառության ողջ շրջանակը։ Ավելին,
ցկյանս ուսումնառությունը պետք է հասկանալ
որպես ողջ կյանքի ընթացքում իրականացվող
բոլոր կրթական գործողությունները, որոնց
նպատակն է գիտելիքների, հմտությունների և
կոմպետենցիաների բարելավումը անձնական,
քաղաքացիական, սոցիալական և / կամ
զբաղվածության տեսանկյունից»։8
Եվրոպական կրթության և ուսուցման
քաղաքականության մեջ ներառված հիմնական
տերմինների բառարանում ԵՄ-ն սահմանում
է մեծահասակների կրթությունը որպես

գրագիտության, տարրական թվաբանության
և թվային հմտությունների նվազագույն
մակարդակի զարգացման։ ԵԽ-ը ստեղծել
է աշխատանքային խումբ, որի կազմի մեջ
ընդգրկված են փորձագետներ, սոցիալական
գործընկերների և քաղաքացիական
հասարակության ներկայացուցիչներ։ Բացի այդ,
ստեղծվել է նաև Եվրոպայում մեծահասակների
ուսումնառության էլեկտրոնային հարթակը (Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE)), որը «մեծահասակների ուսումնառության
մասնագետների, այդ թվում մեծահասակներին
ուսուցանողների և դասընթացավարների,
ուղղորդող և աջակցող անձնակազմի,
հետազոտողների և գիտնականների, ինչպես նաև

«նախնական կրթությունից և ուսուցումից հետո
մեծահասակներին տրամադրվող ընդհանուր

քաղաքականություն մշակողների եվրոպական,
բազմալեզու, բաց անդամակցությամբ համայնք է»։

կամ մասնագիտական կրթություն» և դրանով իսկ
շեշտում է նախնական կրթության և ուսուցման՝
մեծահասակների շարունակական կամ ընդհանուր
կրթության միջև տարբերությունը։9

Ինչպես նշված է վերոնշյալ սահմանումներում և
գործողություններում՝ ցկյանս ուսումնառության
ոլորտում ՄՈՒԿ նպատակներն և խնդիրները
բազմազան են և կարող են թիրախավորել
հասարակության տարբեր շերտերը։ Անհատական
մակարդակում ՄՈՒԿ-ի նպատակն է
յուրաքանչյուր անհատի կարողությունների և
ընդունակությունների զարգացումը, որպեսզի նա
լինի սոցիալապես պատասխանատու, քննադատող
և ինքնավստահ քաղաքացի, ով ի վիճակի է
կառավարելու և՛ անձնային, և՛ մասնագիտական
ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումները։
Հասարակական ոլորտում իրազեկված և ակտիվ
մեծահասակների համայնքը նպաստում է այսպես
կոչված «սովորող հասարակության» ստեղծմանը,
որտեղ բոլորը հնարավորություն ունեն «սովորելու
և լիարժեք մասնակցություն ունենալու կայուն
զարգացման գործընթացներում, խթանելու
մարդկանց և համայնքների միջև համերաշխության
ամրապնդմանը»։ Համապարփակ ՄՈՒԿ-ը
խթանում է կայուն և ներառական տնտեսական

Հատկապես ՄԿ-ին աջակցելու համար Եվրոպայի
խորհուրդը (ԵԽ) ընդունել է Մեծահասակների
կրթության համար նորացված եվրոպական օրակարգի
մասին բանաձև (Resolution on a renewed European
Agenda for Adult Learning)10: Բանաձևն ընդգծում է
ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսումնառության
մեջ մեծահասակների մասնակցության նշանակալի
աճի անհրաժեշտությունը, որը կնպաստի
աշխատանքային հմտությունների ձեռքբերմանը,
ակտիվ քաղաքացիությանը կամ անձնային աճին ու
ինքնիրացմանը։
ԵԽ-ի մեկ այլ նախաձեռնություն էր
«Առաջարկություն հմտությունների զարգացման
ուղիների համար» (Recommendation on Upskilling Pathways)11 փաստաթղթի ընդունումը, որի
նպատակն է հասնել բոլոր մեծահասակների մոտ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա
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Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

աճը, որն էլ, իր հերթին, անհրաժեշտ է
աղքատության կրճատման, առողջության և
համընդհանուր բարեկեցության բարելավման և
շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար»։12
Վերոնշյալ նպատակներին և խնդիրներին կարելի է
հասնել ՄՈՒԿ տարբեր ձևերի միջոցով.
•
Հիմնարար հմտությունների (ինչպես օրինակ՝
գրագիտություն, տարրական թվաբանություն)
համար փոխլրացնող/կոմպենսացիոն
ուսումնառություն և որակավորում,
որակավորում որը
թիրախավորում է այն անհատներին, որոնք ձեռք
չեն բերել այդ հմտությունները իրենց նախնական
կրթության կամ ուսուցման ժամանակ։
•
Շարունակական կրթություն,
վերապատրաստումներ և մասնագիտական
զարգացում, որը թիրախավորում է այն
զարգացում
մեծահասակներին, որոնք հետաքրքրված են
իրենց աշխատանքին առնչվող որևէ հատուկ
ոլորտում գիտելիքների, հմտությունների և
կոմպետենցիաների ձեռքբերման, բարելավման
և թարմացման մեջ։
•
Համայնքային, ժողովրդական կամ լիբերալ
կրթություն (նաև ակտիվ քաղաքացիություն),
որը մեծահասակներին տրամադրում է
ընդհանուր կրթության և ուսումնառության
հնարավորություն այնպիսի թեմաների շուրջ,
որոնք առանձնակի հետաքրքրություն են
ներկայացնում իրենց անձնային զարգացման
համար՝ սոցիալական հարցերում ներգրավվելու
և արժանապատիվ կյանք վարելու համար։

մանրամասն սահմանումներ տրամադրող երկրորդ
փաստաթուղթը «Ուսումնական գործունեության
դասակարգման ձեռնարկն» է (Classification of Learning Activities (CLA) Manual), որը հրապարակվել
է Եվրոպական միության վիճակագրական
վարչության՝ Եվրոստատի կողմից։14

Մինչ հիմնական կրթությունը սովորաբար
ասոցացվում է ֆորմալ ուսուցման հետ, ՄՈՒԿ-ը
վերաբերում է ինչպես ֆորմալ կրթության,
այնպես էլ՝ ոչ ֆորմալ կրթության և ինֆորմալ
կրթության ու ուսումնառության ողջ ընտրանուն։
Կրթության բոլոր ձևերը համապարփակ կերպով
սահմանված են Կրթության դասակարգման
միջազգային ստանդարտի (International Standard Classification of education (ISCED))13 մեջ։
Ուսումնական գործունեության վերաբերյալ

Ոչ ֆորմալ կրթությունը ևս ինստիտուցիոնալացված,
կանխամտածված և պլանավորված է կրթություն
տրամադրող կառույցի կողմից, ինչպես ֆորմալ
կրթության պարագայում է։ Այնուամենայնիվ, ոչ
ֆորմալ կրթության կարևոր առանձնահատկությունն
այն է, որ այն «ցկյանս ուսումնառության
գործընթացում հանդես է գալիս որպես հավելում,
այլընտրանք և/կամ լրացում ֆորմալ կրթությանը»։ Ոչ
ֆորմալ կրթության ծրագրերը կարող են տրամադրել
որակավորում, սակայն դրանք կրթության պետական

Ֆորմալ կրթությունն ու ուսուցումը իրականացվում
են ինստիտուցիոնալացված, կանխամտածված
և պլանավորված կերպով հանրային
կազմակերպությունների և ճանաչված մասնավոր
կառույցների միջոցով, որոնք, իրենց ամբողջության մեջ,
կազմում են երկրի ֆորմալ կրթական համակարգը։15
Կրթական գործողությունը/միջոցառումը ֆորմալ
համարելու գործընթացում համապատասխան
կրթական պետական մարմինների կամ կրթության
ազգային կամ ենթաազգային մարմինների հետ
համագործակցող այլ հաստատությունների կողմից
կրթական ծրագրի ճանաչումը որոշիչ նշանակություն
ունի։ Ֆորմալ կրթությունը սովորաբար ասոցացվում
է սկզբնական կրթությունից մինչև անհատի՝
առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործելու
շարունակակական ուղու հետ։ Այնուամենայնիվ, այն
կարող է ներառել նաև մասամբ մասնագիտական
կրթության, հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց
կրթության և մեծահասակների կրթության այլ
տեսակներ ևս։ Ցանկացած պարագայում, ֆորմալ
կրթական ծրագրերը պետք է ունենան ուսուցման
առնվազն մեկ կիսամյակ տևողություն (որը համարժեք
է 30 կրեդիտի):

12

UNESCO UIL (2015)

13

UNESCO UIL (2012). International Standard Classification of education ISCED 2011, էջ 11

14

Եվրոստատ (2016). Classification of learning activities (CLA) MANUAL 2016 edition
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մարմինների կողմից չեն ճանաչվում որպես ֆորմալ
որակավորումներին համարժեք։ Որոշ դեպքերում
ֆորմալ որակավորումներ կարելի է ստանալ
հատուկ ճանաչված ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի
միջոցով։ Ի տարբերություն ֆորմալ կրթության՝ ոչ
ֆորմալ կրթությունը պարտադիր չէ, որ ունենա
կրթության և ուսումնառության շարունակական
ուղեգիծ, և, հետևաբար, կարող է հասցեագրել բոլոր
տարիքային խմբերին ավելի, քան ֆորմալ կրթության
ծրագրերը։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրերը հաճախ
կարճաժամկետ բնույթ և ցածր ինտենսիվություն
ունեն և առաջարկվում են աշխատաժողովների,
դասընթացների, սեմինարների, աշխատավայրում
ուղղորդվող դասընթացների (կազմակերպված
գործատուի կողմից) և անհատական դասընթացների
տեսքով։ Այսպիսով, ոչ ֆորմալ կրթությունը կարող
է սպասարկել ՄՈՒԿ-ի վերոնշյալ բոլոր երեք
տեսակներին, այն է փոխլրացնող/կոմպենսացիոն
կրթություն երիտասարդների և մեծահասակների
համար գրագիտությանն ուղղված կրթության ձևով
կամ փոխարինել ֆորմալ կրթությանը դպրոցից
դուրս մնացած երեխաների համար, ինչպես նաև
մասնագիտական հմտությունների զարգացում
և կյանքի հմտությունների և սոցիալական,
քաղաքական կամ մշակութային զարգացմանը
միտված ծրագրեր։16

սեփական ուսումնական նպատակներին հասնելու
կամ հասարակական զարգացմանը համընթաց
քայլելու համար, ուսումնառության տեմպը
սովորաբար կառավարվում է սովորողի կողմից։

ՄՈՒԿ-ը որպես
այդպիսին, ինչպես և
մեծահասակների համար
կրթության և ուսումնառության բոլոր
ձևերը, շահում են տեղեկատվական և
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում վերջին շրջանի նշանակալի
զարգացումներից, հատկապես
հասանելիության և ներառման
համատեքստում։

Տեղեկատվական և հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) շնորհիվ կրթության և
ուսուցման ֆորմալ, դեմառդեմ միջավայրերը
բացվում են, որի արդյունքում անհատականացված
ուսուցումը ամենուր և ամեն ժամ հնարավոր է
դառնում բջջային սարքերի, թվային սոցիալական
ցանցերի և առցանց դասընթացների կիրառմամբ։
ԵՄ և ՅՈՒՆԵՍԿՕ սահմանումների
համատեքստում՝ այս ուսումնասիրությունը
դիտարկում է մեծահասակների կրթության առավել
լայն շրջանակ, որը ներառում է ՄՈՒԿ բոլոր
ֆորմալ ձևերը առաջին կրթական մակարդակի
ձեռքբերումից հետո (օրինակ, փոխլրացնող/
կոմպենսացիոն կրթությունը, ՄԿՈՒ), ԼՇԿ-ի
բոլոր ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ձևերը, ինչպես
նաև համայնքային, ժողովրդական կամ լիբերալ
կրթությունը, մասնագիտական ու անձնային
աճին միտված ուսումնառությունը18։ Այսուհետ,
սույն ուսումնասիրության մեջ ՄՈՒԿ եզրույթը
կօգտագործվի արտահայտելու այս ոլորտի բոլոր
համապատասխան ուղղությունները։

Վերջապես, ինֆորմալ ուսումնառությունը ներառում
է ուսումնառության բոլոր այն ձևերը, որոնք
կանխամտածված կամ դիպվածային են, սակայն
ինստիտուցիոնալացված չեն։17 Ի տարբերություն
ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պայմաններում կրթությանը՝
ինֆորմալ ուսումնառությունը շատ ավելի քիչ
կառուցվածքային և կազմակերպված է։ Այն կարող
է տեղի ունենալ առօրյա կյանքի համատեքստում՝
ընտանիքում, աշխատավայրում, տեղական
համայնքում, կամավորական աշխատանքի
միջոցով, թվային տարածքում, թանգարաններում
կամ գրադարաններում։ Ուսումնառության
բովանդակությունն ընտրվում է սովորողի կողմից՝
16

UNESCO UIL (2012), էջ 11f
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Շեղվելով GRALE 3 զեկույցում տրված ՄՈՒԿ սահմանումից, որը ներառում է նաև չմտադրված /պատահական/
ուսուցումը, այս զեկույցը կենտրոնանում է միայն կանխամտածված կրթության և ուսուցման գործունեության վրա,
ինչպես սահմանված է ISCED- ում և CLA- ում:
18

16

Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

ՄՈՒԿ հայեցակարգի ըմբռնումն ու
ընկալումը Հայաստանում
Վերջին տասնամյակներում ՀՀ տարբեր
օրենսդրական փաստաթղթերում ՄՈՒԿ-ին
առնչվող մի շարք տարբեր տերմիններ են կիրառվել։
Այս հասկացությունների շարքում են «լրացուցիչ
կրթություն», «շարունակական կրթություն», «ոչ
ֆորմալ կրթություն» և «ցկյանս ուսումնառություն»։
ՀՀ-ում կրթության հիմնական օրենսդրական
և քաղաքականության շրջանակներն են
«Կրթության մասին օրենքը» (1999), «Նախնական
մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության մասին օրենքը» (2005)
և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին օրենքը» (2004), ինչպես նաև մի
շարք այլ կարգավորումներ (տես Գլուխ IV): Այս
օրենքները հիմնականում վերաբերում են անհատի
մասնագիտական որակավորումների շարունակական
զարգացմանը` լրացուցիչ, կարճաժամկետ,
աշխատավայրում դասընթացների միջոցով:
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ
«լրացուցիչ կրթական ծրագրերն իրականացվում
են քաղաքացիների և հասարակության կրթական
պահանջմունքների բավարարման նպատակով:
Մասնագիտական կրթության յուրաքանչյուր
մակարդակի շրջանակում լրացուցիչ կրթության
հիմնական խնդիրն անձի մասնագիտական
որակավորման անընդհատ բարձրացումն
է: Լրացուցիչ կրթությունն իրականացվում է
հանրակրթական, մասնագիտական և լրացուցիչ
կրթության ուսումնական հաստատություններում,
ինչպես նաև անհատական մանկավարժական
գործունեության միջոցով, որի կարգը սահմանում է
ՀՀ կառավարությունը»:
Համաձայն 2004թ.-ի «Նախնական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
կրթության և ուսուցման ռազմավարության»՝ ՀՀ
քաղաքացիների համար լրացուցիչ կրթություն

ստանալու հնարավորությունները կարող
են ընդլայնվել Ցկյանս ուսումնառության
հայեցակարգի միջոցով։ Ռազմավարությունն
ընդգծում է, որ «ցկյանս ուսումնառությունը մի
գործընթաց է, որն իրականացվում է և՛ կրթական,
և՛ ոչ կրթական հաստատությունների միջոցով,
որի ընթացքում կրթական և արտադրական
պրակտիկայի հատուկ ծրագրեր են օգտագործվում
հիմնական կրթության ընթացքում ձեռք բերված
գիտելիքներն ու հմտությունները վերարտադրելու,
թարմացնելու, զարգացնելու և արդյունավետորեն
օգտագործելու համար՝ կախված տվյալ ժամանակի
պահանջներից և պայմաններից»։19
Ցկյանս ուսումնառության զարգացումը խթանելու
համար 2006թ.-ին ՀՀ կառավարությունը ընդունեց «ՀՀում ոչ ֆորմալ կրթության հայեցակարգը»՝ ուրվագծելով
Հայաստանում ոչ ֆորմալ կրթության հիմնական
իրավական և կազմակերպչական ասպեկտները։
2009թ. կառավարությունը նաև հաստատեց «ՀՀում ցկյանս ուսումնառության հայեցակարգը», որը
հիմնված էր Բելեմի գործողության շրջանակի վրա և
դրանով իսկ խթանում էր ցկյանս ուսումնառության
կառուցվածքային մոտեցումը։
«Լրացուցիչ և շարունակական կրթության
2013-2017թթ.-ների ռազմավարությունը» ևս
հիմնվում է ՄԿ-ի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ըմբռնման
վրա և առանձնահատուկ անդրադառնում է մի
շարք ուղղությունների և ձևաչափերի, որոնցով
մեծահասակների շարունակական կրթությունն
իրականացվում է ՀՀ-ում.
•
Վերապատրաստումներ, որոնք սահմանված են
օրենքներով, հիմնականում ֆինանսավորվում
են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և
նպատակ ունեն աջակցել ատեստավորմանը
մասնակցող աշխատակցին։ Դա հիմնականում
վերաբերում է հանրային և քաղաքացիական
ծառայության համակարգում առկա
զբաղմունքներին:
•
Վերապատրաստումներ կամ կարճաժամկետ
դասընթացներ, որոնց արդյունքում ձեռք բերված
վկայականը հնարավորություն է տալիս ունկնդրին

Կրթության և գիտության նախարարություն (2008). National Report: The Development and State of the Art of Adult Education
and Learning
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զբաղեցնել որոշակի պաշտոն կամ կատարել
աշխատանք։ Դա հիմնականում վերաբերում է
այն դեպքերին, երբ օրենսդրորեն սահմանված է
սերտիֆիկացված լինելու պայմանը։
Վերապատրաստման կամ կարճաժամկետ
դասընթացներ, որոնք իրականացվում են
սոցիալական աջակցության ծրագրերի
շրջանակում և հիմնականում ֆինանսավորվում
են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։
Դրանք ուղղված են գործազուրկ կամ
աշխատանք փնտրող անձանց, անապահով
ընտանիքների անդամներին կամ
հաշմանդամություն ունեցող անձանց։
Վերապատրաստումներ կամ կարճաժամկետ
դասընթացներ, որոնք նախաձեռնում են
գործատուները՝ իրենց գործունեության
կարիքների ու խնդիրների շրջանակում։

•

•

հետ (հայերեն՝ «մեծահասակների կրթություն»):
Հայերենում «adult» տերմինի համար օգտագործվող
բառը (այն է «մեծահասակ») սովորաբար վերաբերում
է 64 տարեկանից բարձր տարեցներին:
Այդ է պատճառը, որ այս տերմինի օգտագործումը
երկարաժամկետ հեռանկարում չի հաստատվում
հայկական քաղաքականության և կրթական
պրակտիկայի մեջ: Ի տարբերություն ԵՄ
տերմինաբանության՝ հայկական օրենսդրությունը
գրեթե չի անդրադառնում ոչ ֆորմալ, ինֆորմալ
և մեծահասակների կրթությանը, այլ կիրառում
է «լրացուցիչ և շարունակական կրթություն»
եզրույթը։ Այս եզրույթը շարունակաբար կիրառվել
է՝ արտահայտելու երեխաների, երիտասարդների և
մեծահասակների ոչ ֆորմալ կրթությունը. ՄՈՒԿ-Ը
այստեղ անուղղակիորեն է ներառված։ Փաստը,
որ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության՝ մեծահասակների
կրթության համար պատասխանատու
ստորաբաժանումը կոչվում է «Երիտասարդական
քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական
կրթության վարչություն», ընդգծում է «լրացուցիչ
և շարունակական կրթություն» համընդհանուր
տերմինի կիրառման նախապատվությունը:

Առաջին անգամ «մեծահասակների կրթություն»
տերմինը օգտագործվել է (չնայած դեռևս
առանց սահմանման) «Նախնական և միջին
մասնագիտական կրթության և ուսուցման
մասին օրենքում»՝ ընդունված 2005թ.-ի
հուլիսին։ Ավելի ուշ՝ 2005թ.-ի դեկտեմբերին
«Մեծահասակների կրթության հայեցակարգ և
ռազմավարություն»20 փաստաթղթի մեջ կարելի է
հանդիպել մեծահասակների կրթության առաջին
սահմանմանը հայկական համատեքստում, այն
է՝ «Մեծահասակների կրթություն է համարվում
հանրակրթության տարիքն անցած անձանց`
հանրակրթական հիմնական և լրացուցիչ, ինչպես
նաև մասնագիտական լրացուցիչ կրթական
ծրագրերով իրականացվող կրթությունը, որը
քաղաքացիների կրթության կազմակերպման
համար անհրաժեշտ կրթական ծրագրերի,
ուսուցման մեթոդների, տեխնիկական միջոցների,
կենսագործունեության միջավայրի, ինչպես նաև
մանկավարժական, սոցիալական ծառայությունների
միջոցով ընթացող կրթական գործընթացն է»:

2005-2017թթ.-ների ընթացքում տեղի ունեցած
դրական զարգացումներից հետո, որոնք վերաբերում
էին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ԵՄ տերմինաբանության
հիման վրա ՄՈՒԿ-ի և ցկյանս ուսումնառության
հայեցակարգային հստակեցումներին, 2018թ.-ից ի
վեր ՀՀ-ում այլ զարգացումներ տեղի չեն ունեցել։
Մասնագետների կարծիքով վերջին տարիներին
ՀՀ-ը հետ է մնում կամ դանդաղ է արձագանքում
ՄՈՒԿ ոլորտում ԵՄ զարգացումներին: Օրինակ,
քաղաքացիական կրթությունը՝ որպես ՄՈՒԿ
կարևոր հենասյուներից մեկը, երբեք չի ներառվել
հայկական տերմինաբանության մեջ, չնայած
որ միջազգային կազմակերպությունները
դեռևս տարիներ առաջ այն ներառել են իրենց
օրակարգում։ Ուսումնասիրության ընթացքում
մշակման փուլում գտնվող Կրթության նոր
ռազմավարությունից առկա են մեծ ակնկալիքներ.
ՄՈՒԿ-ը և ցկյանս ուսումնառությունը առաջին
անգամ կներառվեն ազգային ռազմավարության մեջ։

Չնայած 2005թ.-ից ի վեր ՄՈՒԿ սահմանումը նշում
է, որ թիրախային խումբն է համարվում մեծահասակ
ուսուցանողներ, բարդություններ են առաջանում
«Adult Education» տերմինի հայերեն թարգմանության
20

ՀՀ կառավարություն (2005). Մեծահասակների կրթության հայեցակարգ և ռազմավարություն կայք
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

II. Հայաստանի մասին համառոտ
Աշխարհագրորեն ՀՀ-ը տեղակայված է Արևմտյան Ասիայում։ Այս սահմանակից է հյուսիսում
Վրաստանի, արևելքում Ադրբեջանի, արևմուտքում Թուրքիայի և հարավում Իրանի հետ։ ՀՀ
տարածքը 29,743 կմ2 , իսկ մայրաքաղաքը Երևանն է։

Սոցիալ-ժողովրդագրական
կառուցվածքը
ՀՀ-ը միաէթնիկ երկիր է, բնակչության 98.1%ը կազմում են էթնիկ հայերը։ Ազգային
փոքրամասնությունների մեջ են մտնում եզդիները
(1.16%), ռուսները (0.39%), ասորիները (0.09%),
քրդերը (0.07%), ուկրաինացիները (0.04%) և
հույները (0.03%)։ ՀՀ-ը ընդունում է շուրջ 190,000
միջազգային միգրանտներ (որը կազմում է ողջ
բնակչության 6.4%-ը) և 18,000 փախստականներ
(միջազգային միգրանտների 9.5%-ը)։ ՀՀ-ում
միջազգային միգրանտները հիմնականում
նույն աշխարհագրական տարածաշրջանից են,
մասնավորապես Ադրբեջանից, Վրաստանից,
Ռուսաստանի դաշնությունից, Սիրիայից և
Իրանից2122։
Չնայած ՀՀ պաշտոնական լեզուն հայերենն է,
ռուսերենը նույնպես լայնորեն կիրառվում է, որին
հաջորդում է անգլերենը, և որը կարող է համարվել
Հայաստանում ամենաարագ տարածվող օտար
լեզուն:
ՀՀ սահմանադրությունը սահմանում է կրոնի
ազատությունը և տարանջատում է եկեղեցին
պետական գործերից։23 Միևնույն ժամանակ
այն ճանաչում է Հայաստանի առաքելական
եկեղեցին որպես «ազգային եկեղեցի», որը
21

պետք է պահպանի հայկական ազգային
ինքնությունը։24 Համապատասխանաբար,
բնակչության 93%-ը հանդիսանում են Հայ
առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, միայն 1.0%
-ն են ավետարանականներ, 0.8% դավանում են
եզդիականություն և 0.5%-ը կաթոլիկներ են։25
2020թ.-ի հունվարի դրությամբ՝ ՀՀ-ում բնակիչների
թիվը 2.95 մլն է, որը 6.6 հազարով քիչ է 2019թ.ի հունվարի տվյալներից։26 ՀՀ-ի բնակչության
գրեթե 2/3-ը (63.9%) ապրում է քաղաքային
բնակավայրերում։ Մշտական բնակչության 36.5%-ը
ապրում է մայրաքաղաք Երևանում։ Կանանց թիվը
(52.7%) մի փոքր ավելին է տղամարդկանցից (47.3%)։
Միջին տարիքը 36.7 է. բնակչության 20.8%-ը 15
տարեկանից ցածր է, 67.4%-ը 15-ից 64 տարեկանի
միջակայքում է, իսկ 11.8%-ը 65 տարեկանից բարձր
է։27 Հետևելով համաշխարհային տենդենցին՝ ՀՀում ծնելիության մակարդակը նվազում է, իսկ
բնակչությունը ծերացման միտում ունի։ Ներկայումս
կյանքի միջին տևողությունը 75 տարի է։
2011թ.-ի մարդահամարի տվյալները պատկերացում
են տալիս բնակչության կրթական մակարդակի
մասին: Համաձայն այդ տվյալների՝ բնակչության
5%-ը չունի նախնական կրթություն, 8%-ը ունի
նախնական կրթություն (տարրական դպրոցի
մակարդակ), 9%-ը ունի հիմնական կրթություն
(միջին դպրոցի մակարդակ), իսկ 40%-ը ավարտել

ՄԱԿ (2019). International Migrant Stock 2019: Country Profile Armenia

Ներգաղթյալների ընդհանուր թվի հաշվարկը հիմնված է եղել օտարերկրյա ծագում ունեցող բնակչության վրա:
Փախստականների թիվն ավելացվել է միջազգային միգրանտների թվին: Փախստականների վերաբերյալ տվյալները
ներառում են ապաստան հայցողներին: Նույն ԿԶՆ տարածաշրջանից եկող միգրանտների համար տվյալները վերաբերում
են միայն հայտնի ծագումներին:
22
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United States Department of State (2019). Armenia 2019 International Religious Freedom Report
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Freedom House, Armenia Country Profile 2019 կայք
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ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (2019). Հայաստանի ժողովրդագրական ձեռնարկ – ՀՀ մարդահամար 2011
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ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (2019). Հայաստանի ժողովրդագրական ձեռնարկ – Ամփոփում
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UNFPA, World Population Dashboard Armenia կայք
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է միջնակարգ կրթությունը։ 15%-ը ունի միջնակարգ
մասնագիտական կրթություն, իսկ բնակչության 20%-ը
ստացել է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
համալսարանում28 (տես ստորև առավել շատ
տեղեկություն կրթական մակարդակների մասին29)։

ինդեքսով ՀՀ-ը գտնվում է համաշխարհային
միջինից բարձր դիրքում և 189 երկրների շարքում
զբաղեցնում է 81-րդ տեղը: 2010թ.-ից ի վեր երկիրն
ունի զարգացման կայուն և դրական միտում:35

ՀՀ-ը գրեթե հասել է համընդհանուր գրագիտության։
Չնայած, համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2017թ.-ի
տվյալների, 15-ից 24 տարեկան միջակայքում կային
586 մարդ և 15 տարեկան և բարձր տարիքի 6,196
մարդ, ովքեր անգրագետ էին։30 Թեև 2010թ-ի համեմատ
շատ ավելի քիչ, սակայն մինչ օրս արտագաղթողների
թիվը դեռևս գերազանցում է ներգաղթյալների թվին,
ինչը հանգեցնում է զուտ միգրացիայի 1,7 մակարդակի
(2018 թ. զուտ միգրացիայի թիվը -18,286 է՝ ըստ
Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների
ամբողջացված հետազոտության)։31 Արտագաղթող
հայերը բնակություն են հաստատում առավելապես
Ֆրանսիայում, ԱՄՆ -ում, Գերմանիայում և
Ռուսաստանում:32

Տնտեսական բնութագիր
Վերջին տարիներին ՀՀ-ի տնտեսությունը
արձանագրել է դրական տնտեսական աճ՝
միջինում 6.7% 2017-2019թթ.-ների ընթացքում,
իսկ Համախառն Ներքին Արդյունքը (ՀՆԱ) 2019թ.
հասել է 11,569 մլն եվրոյի։ Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ը
2018թ-ից 2019թ. աճել է 7.3%-ով՝ 2019թ. հասնելով
12,030 եվրոյի։ Համախառն ազգային եկամուտը
(ՀԱԵ) 2019թ.-ին 4,000 եվրոյից ցածր էր։ 2020թ.-ին
սպասվում է, որ տնտեսությունը 2.2%-ով կնվազի։
Հայաստանի տնտեսությունը վերջին 15 տարիների
ընթացքում գյուղատնտեսությունից անցում
է կատարել դեպի ծառայությունների ոլորտ.
ՀՆԱ-ի մեջ գյուղատնտեսության ներդրումն այժմ
կազմում է 15%, ծառայություններինը՝ շուրջ 50%, և
արդյունաբերությանն ու շինարարությանը՝ շուրջ
45%: Արտադրողականության կարևոր զարգացող
ոլորտներն են զբոսաշրջությունը, ընդլայնվող
ՏՀՏ ոլորտը և աճող ագրոբիզնեսը (խմիչքների և
ծխախոտի արտադրություն)։36

Վերջին տարիների ընթացքում ինտերնետի
հասանելիությունը, ինչպես նաև հուսալիությունն
ու արագությունը հիմնականում բարելավվել
են, այսպիսով՝ ինտերնետի հասանելիությունը
լայնորեն տարածված է ՀՀ-ում։ Միջինում
բնակչության 96%-ը ունի առնվազն հիմնական
ինտերնետ կապի հասանելիություն, և քաղաքային
ու գյուղական բնակչության միջև տարբերություններ
գրեթե չկան։ Ավելին, էական տարբերություններ
չկան նաև տարբեր եկամուտ ունեցող խմբերի
միջև։33 3G ծառայությունը լայնորեն տարածված է
(ծածկում է երկրի 90%-ը), նույնիսկ 4G+ -ն արդեն
ծածկում է ՀՀ-ի բնակավայրերի շուրջ 90%-ը։ Ազատ
Wi-Fi կապը հասանելի է Երևանի շատ հանրային
տարածքներում։34 Մարդկային զարգացման 0.760

Ընդլայնողական ֆիսկալ քաղաքականության
պատճառով ընդհանուր պետական պարտքը
2008թ.-ի (մինչև ֆինանսական ճգնաժամը) ՀՆԱ
16%-ից զգալիորեն աճեց 2019թ.-ին մինչև 53%
ներառյալ՝ 42.3% արտաքին պարտքը:37 Պետական
բյուջեի դեֆիցիտը 2010թ-ի ՀՆԱ -ի 5% -ից
կրճատվեց մինչև 1% 2019թ.ին։

28
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ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (2011). Educational level of de jure population

30

UNESCO UIL, Data for the Sustainable Development Goals Armenia կայքէջ
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Migration Data Portal, Armenia overview
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Freedom House, Freedom on the Net Armenia 2019 կայքէջ
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UNDP, Human Development Indicators Armenia կայքէջ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

2000թ.-ից ի վեր Հայաստանը մեծ առաջընթաց
է գրանցել ազգային աղքատության կրճատման
հարցում։ 2018թ-ին ՀՀ-ի բնակչության ավելի
քան մեկ հինգերորդը (23.5%) դեռևս ապրում էր
աղքատության ազգային գծից ցածր, ինչը 2.2%-ով
պակաս էր 2017թ.-ի տվյալներից։ 1%-ը գրանցվել էր
որպես ծայրահեղ աղքատ՝ ունենալով օրական 1.90
դոլլարից ցածր եկամուտ։ Աղքատությունը ավելի
տարածված է երկրի գյուղական համայնքներում՝
տատանվելով Շիրակի մարզում 42%-ի և
Արագածոտնի մարզում 16%-ի միջև։ Բնակչության
ամենահարուստ 10%-ին բաժին է ընկնում
եկամուտների 28.4%-ը, մինչդեռ ամենաաղքատ
40%-ին բաժին է հասնում 20.8%: Եկամուտների
բաշխման հավասարությունը կայուն բարելավվել է
2010թ.-ից ի վեր, որի արդյունքում 2018թ.-ին ՀԱԵ-ի
ինդեքսը կազմել է 34.4:
ՀՀ-ում աշխատուժի մասնակցության մակարդակը
2018թ-ին կազմել է 57%։ Ընդհանուր առմամբ,
զբաղվածության մակարդակը նվազել է 2008թ.-ից ի
վեր՝ 49,8% -ից հասնելով մինչև 47,7% 2018թ-ին։ Այս
ցուցանիշը տղամարդկանց համար ավելի բարձր է
(58,8%), քան կանանց համար (38,1%):38 Բացի այդ,
կրթությամբ պայմանավորված՝ զբաղվածության
մակարդակը աճում է մինչև 60,3% բարձրագույն
կրթության առկայության պարագայում, մինչդեռ
ընդհանուր նախնական կրթության դեպքում այն
ցածր է և հասնում է մինչև 23,8%: Տնտեսական
ակտիվությունն ու զբաղվածությունն ավելի բարձր
են գյուղական, քան քաղաքային բնակավայրերում:
2018թ.-ին տնտեսապես ակտիվ բնակչության
19%-ը գործազուրկ էր՝ առանց որևէ էական
տարբերության տղամարդկանց և կանանց
գործազրկության մակարդակների միջև։
Գործազրկության մակարդակներում գենդերային
տարբերությունները հայտնվում են՝ ստացած
կրթությամբ պայմանավորված։ Եթե հիմնական

կրթություն ունեցող կանանց միայն 9%-ն է
գործազուրկ, ապա տղամարդկանց պարագայում
այդ թիվը հասնում է 25%-ի։ Պատկերը փոխվում
է ընդհանուր միջնակարգ կրթության դեպքում,
երբ գործազրկության մակարդակը կանանց
դեպքում 23% է, իսկ տղամարդկանց դեպքում՝ 19%։
Գործազրկությունը խնդիր է նույնիսկ բարձրագույն
կրթության առկայության դեպքում. բուհական
և հետբուհական կրթությամբ անձանց 17.2%-ը
գործազուրկ է։ Այս թիվն աճում է քաղաքաներում,
ինչպես օրինակ Երևանում, որտեղ գործազրկության
մակարդակը սովորաբար բարձր է (27% Երևանում)։
Գյուղական բնակավայրերում գործազրկության
ցածր մակարդակը մեծապես պայմանավորված է
ոչ ֆորմալ զբաղվածության բարձր մակարդակով։
Ոչ ֆորմալ զբաղվածության մասնաբաժինը
համեմատաբար բարձր է՝ 44.5%։ Ոչ ֆորմալ
աշխատատեղերը հիմնականում գյուղական
գյուղատնտեսության ոլորտում են։39
Երիտասարդների գործազրկությունը շարունակում
է բարձր մնալ Հայաստանում։ 2016թ-ին 15-2940
տարեկանների շրջանում գործազրկության
մակարդակը հասնում էր 27.9%-ի (համեմատած 1575 տարեկան բնակչության շրջանում 18%-ի հետ),
որոնցից 35%-ը՝ 20-ից 24 տարեկան, իսկ 24%-ը՝
25-29 տարեկան։4142 Երիտասարդ բնակչության շուրջ
33%-ը ներգրավված չէ աշխատանքի, կրթության
կամ վերապատրաստումների մեջ (NEET - Not
in Education, Employment or Training)։ NEET-ի
մակարդակը կանանց շրջանում ավելի բարձր
է՝ 42%, քան տղամարդկանց շրջանում (23.5%)։
Մինչդեռ գյուղական բնակավայրերում ապրող
կանանց դեպքում ավելի ռիսկային է, որ կհայտնվեն
NEET-ում, տղամարդկանց պարագայում պատկերը
հակառակն է (քաղաքային բնակավայրերում
ապրող տղամարդկանց 27%-ը NEET-ում է)։ 15
տարեկանում NEET-ի մակարդակը ցածր է 10
%-ից, քանի որ շատ պատանիներ դեռևս դպրոց

38

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (2018). Աշխատուժի ուսումնասիրություն – Աշխատանքային գործունեություն 2018

39

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (2019). Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2019 – Զբաղվածություն

Երիտասարդներն ավարտում են ավագ դպրոցը 18 տարեկանում։ Դրանից հետո նրանցից շատերը անցնում են զինվորական
ծառայության, կամ գնում են քոլեջ կամ բուհ։ Սա է այս տարիքային խմբում բարձր՝ 48% գործազրկության հիմնական պատճառը։
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են հաճախում։ 16-ից 20 տարեկանների շրջանում
նկատվում է թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց
թվի աճ, որոնք ոչ աշխատում են, որ սովորում։
Տղամարդկանց շրջանում NEET-ի մակարդակը
հասնում է գագաթնակետին 20 տարեկանում՝
պայմանավորված այն հանգամանքով, որ
մեծ թվով երիտասարդներ վերադառնում են
պարտադիր զինվորական ծառայությունից
և դառնում են գործազուրկ / ոչ ակտիվ կամ
շարունակում են ուսումը։ Կանանց դեպքում
տարիքի հետ աճում է NEET-ում ընդգրկվելու
ռիսկը, մինչդեռ տղամարդկանց դեպքում տարիքը
ստատուսի հետ որևէ կապ չունի։ NEET-ում
ընդգրկվելու պատճառները տարբեր են կանանց և
տղամարդկանց պարագայում։ Մինչ երիտասարդ
կանանց մեծ մասը ոչ ակտիվ է, քանի որ զբաղվում
է տնային և խնամքի աշխատանքներով (54%),
տղամարդկանց 58%-ը ոչ ակտիվ է գործազրկության
պատճառով: Կրթական մակարդակը պարտադիր
չէ, որ ազատի NEET դառնալու ռիսկից,
մասնավորապես կանայք, որոնք ունեն միջնակարգ
(33%), մասնագիտական (44%) կամ բարձրագույն
(21.5%) կրթություն, անգործության մատնվելու
վտանգի տակ են:43

համաշխարհային տնտեսական և ֆինանսական
ճգնաժամից՝ ավելի ու ավելի շատ կախվածություն
ձեռք բերելով Ռուսաստանից տնտեսական և
անվտանգության հարցերում: Քաղաքական
իրավիճակը տևական ժամանակ բնորոշվում
էր մարդու իրավունքների վատթարացմամբ,
կոռուպցիայով և նեպոտիզմով։44
2013թ.-ին մեկնարկած սահմանադրական
բարեփոխումների գործընթացը հանգուցալուծվեց
2015թ. դեկտեմբերին՝ հաջողությամբ պսակված
հանրաքվեով։4546 Բարեփոխման նպատակն
էր կառավարման կիսա-նախագահական
ձևից անցում կատարելը խորհրդարանական
համակարգի։ Այնուամենայնիվ, այս բարեփոխումը
ամբողջությամբ իրականություն չդարձավ մինչև
2018թ. խաղաղ Թավշյա հեղափոխությունը, որը
դուրս մղեց վարչապես Սերժ Սարգսյանին և նրա
կառավարությանը, ով փորձել էր ամրապնդել
իր իշխանությունը՝ ստանձնելով վարչապետի
պաշտոնը երկրի նախագահի պաշտոնում
պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ավարտից
հետո։ 2018թ.-ի արտահերթ ընտրություններն
անցկացվեցին ազատ և արդար՝ նոր էջ բացելով
պետականաշինության և զարգացման համար։
Նախկին ընդդիմադիր կուսակցությունը ջախջախիչ
հաղթանակ տարավ, մինչդեռ նախկին իշխող
Հանրապետական կուսակցությունը չկարողացավ
հաղթահարել անցողիկ 5%-ի շեմը: Նոր
սահմանադրությամբ հիմնական քաղաքական
իշխանությունը, որը նախկինում պատկանում էր
նախագահին, փոխանցվեց կառավարությանը և
վարչապետին։ Չնայած որ նախագահը պետության
գլուխն է, ունի հիմնականում ներկայացուցչական
գործառույթներ. նա չունի վետոյի իրավունք և
օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու
իրավունք, նա չի ընտրվում ուղիղ ժողովրդի կողմից,
այլ ազգային ժողովի (խորհրդարանի) կողմից՝
միայն 1 անգամ 7 տարի ժամկետով։ Գործադիր

Քաղաքական համակարգը և
պետության կառուցվածքը
Խորհրդային Միության փլուզումից և դրան հետևած
1991թ.-ի Հայաստանի անկախացումից հետո
առաջին տարիները նշանավորվեցին Լեռնային
Ղարաբաղի տարածքային պատկանելության
համար պատերազմով, սոցիալական և տնտեսական
ճգնաժամով և լայնածավալ արտագաղթով:
Իրավիճակը անփոփոխ մնաց մինչև 2000-ականների
սկիզբը, երբ շինարարության ոլորտի բումը
խթանեց տնտեսական աճ առաջիկա տարիների
համար: 2008թ.-ին ՀՀ-ը ծանր հարված ստացավ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

իշխանությունը պատկանում է կառավարությանը։
Այն կազմված է նախարարներից և ղեկավարվում
է վարչապետի կողմից, ով առաջադրվում է
խորհրդարանի և նշանակվում՝ նախագահի
կողմից։ Խորհրդարանական ընտրություններն
անցկացվում են լիովին համամասնական
ընտրակարգով` կուսակցությունների
համապետական և տարածքային ցուցակներով և
անցողիկ 5% շեմով: Ներկայումս խորհրդարանը
ունի 132 ընտրված անդամ, որում կանայք
կազմում են 23.48%-ը:47 Խորհրդարանում
ներկայացված է երեք կուսակցություն: Իշխող
կուսակցությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի
գլխավորած «Իմ քայլը» դաշինքն է՝ 88 մանդատով՝
ներառյալ 4 ազգային փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչներ (եզդիներ, ռուսներ, ասորիներ և
քրդեր): Ընդդիմադիր երկու կուսակցություններն են
«Բարգավաճ Հայաստանը» (ԲՀԿ)՝ 26 մանդատով, և
«Լուսավոր Հայաստանը» (ԼՀԿ)՝ 18 մանդատով:48
ՀՀ-ում առկա է կառավարման երկու մակարդակ՝
կենտրոնական կառավարման մակարդակ և
տեղական կամ համայնքային մակարդակ: 10
վարչատարածքային միավորները (մարզերը)
կենտրոնական կառավարության մաս են
կազմում և չունեն առանձին բյուջե: Ընդհանուր
առմամբ, ՀՀ-ը ունի 915 համայնքներ (որոնք ունեն
իրենց ղեկավարը և ավագանին), որոնցից մեկը
մայրաքաղաք Երևանն է:
Այսօր ՀՀ-ը պաշտոնապես անդամակցում է
ՄԱԿ-ին և նրա կազմակերպություններին,
Եվրոպական խորհրդին, Առևտրի համաշխարհային
կազմակերպությանը (WTO), Առողջապահության
համաշխարհային կազմակերպությանը
(WHO), Եվրոպայում անվտանգության և
համագործակցության կազմակերպությանը, ինչպես

նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը և
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի
կազմակերպությանը։49 ՀՀ-ը ստորագրել է ՄԱԿ
հիմնական պայմանագրերը, կոնվենցիաները և
արձանագրությունները։50
ԵՄ հետ ՀՀ-ի հարաբերությունները պայմանական
կիրառման մեջ են մտել 2018թ. հունիսին։51 Դրանք
հիմնված են «ԵՄ-Հայաստան համապարփակ և
ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի»
(ՀԸԳՀ) վրա և գտնվում են Եվրոպական
հարևանության քաղաքականության և Արևելյան
գործընկերության տիրույթում: ՀՀ-ի, ԵՄ
անդամ բոլոր պետությունների և Եվրոպական
խորհրդարանի կողմից համաձայնագրի
ստորագրումից հետ ՀԸԳՀ-ն ուժի մեջ է մտել
2021թ. մարտի 1-ին։ Սույն համաձայնագիրը
ԵՄ և Հայաստանի համար տալիս է բազմաթիվ
ոլորտներում համատեղ աշխատելու շրջանակ.
ժողովրդավարության ամրապնդում, օրենքի
գերակայություն և մարդու իրավունքներ,
ավելի շատ աշխատատեղերի և բիզնես
հնարավորությունների ստեղծում, օրենսդրության
բարելավում, հանրային անվտանգություն,
ավելի մաքուր շրջակա միջավայր, ինչպես նաև
ավելի լավ կրթություն և հետազոտությունների
հնարավորություն։52 2019թ.-ին ՀՀ-ը ստացել է 65 մլն
եվրո տարեկան դրամաշնորհ։ 53

Կրթության համակարգը
2008թ.-ից ի վեր ՀՀ-ում բոլոր երեխաների համար
պարտադիր է առնվազն 12-ամյա կրթությունը՝ 6
տարեկանից սկսած մինչև 17 տարեկան։ Կրթության
համակարգը կազմված է նախադպրոցական
կրթությունից, ընդհանուր կրթությունից մինչև
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ՀՀ կառավարություն, Կառավարման համակարգը կայքէջ
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IPU Parline database, Armenia National Assembly կայքէջ
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ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, Միջազգային կազմակերպություններ կայքէջ
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UN Treaties, Conventions, Protocols Armenia is a signatory overview

51

Եվրոպական հանձնաժողով, EU – Armenia Relations կայքէջ

EEAS (2021). The EU and Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement enters into force, Մամլո
հաղորդագրություն, փետրվարի 28, 2021
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Եվրոպական հանձնաժողով (2021). Facts and Figures about EU - Armenia Relations
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ավագ դպրոց և մասնագիտական կրթությունից (տես Պատկեր 1)։ 1-ից մինչև 6 տարեկան երեխաները կարող
են հաճախել նախակրթարան (2018թ. ՀՀ-ում դրանց թիվը 884 էր)՝ մսուր (2-3 տարեկան երեխաների համար),
մանկապարտեզ (3-6 տարեկաննների համար) կամ համատեղ մսուր-մանկապարտեզներ։ Քանի որ ՀՀ-ում
նախակրթարաններ հաճախելը պարտադիր չէ, երեխաների միայն 1/3 է հաճախում նախադպրոցական
կրթական հաստատություններ։54
ՊԱՏԿԵՐ 1. ՀՀ կրթության համակարգը։
Ծրագրի ավարտին շնորհված հիմնական
դիպլոմներ, որակավորումներ կամ
վկայականներ
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I

Դասարան

Նախնական մասնագիտական
կրթություն ISCED 3A TVET

ISCED 5A

Հետբուհական կրթության
վկայական (որակավորումը՝ PhD)

Տարիք

Միջին մասնագիտական կրթություն
ISCED 5B

Առաջին մակարդակ (հետազոտական
աշխատանքների մեկնարկի համար)

Բարձրագույն կրթությունբակալավր (առաջին
մակարդակ)

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

Բարձրագույն կրթություն
- մագիստրատուրա
(երկրորդ մակարդակ)
ISCED 5A

Հանրակրթություն

Աշխատաշուկա

Հետազոտող (երկրորդ
մակարդակ)(հետազոտական
որակավորման հանգեցնող) ISCED

Աղբյուր։ McBride, V. (2019), էջ 47 55

Հայաստանի 1409 հանրակրթական դպրոցները
բաժանված են երեք մակարդակի՝ տարրական
դպրոց (1-4-րդ դասարաններ), միջին դպրոց (59-րդ դասարաններ) և ավագ դպրոց (10-12-րդ
դասարաններ): Ավելին, գործում են հատուկ
կարիքներով երեխաների համար նախատեսված
18 դպրոց:56 Նախնական կրթության մեջ
ներգրավվածների թիվը վերջին շրջանում փոքր-ինչ
նվազել է՝ 2012թ-.ի 96,4%-ից հասնելով մինչև 91%-ի

54

2019թ.-ին։ Աղջիկներն ու տղաները հավասարապես
են ընդգրկված: 2019թ.-ին տարրական միջնակարգ
կրթության փուլում ներգրավվածությունը
կազմում էր 89.71%՝ աղջիկների ավելի բարձր
ցուցանիշով։ Ներգրավվածության մեջ գենդերային
տարբերությունը մեծանում է միջնակարգ
կրթության փուլում, որտեղ երիտասարդ աղջիկների
96.32%-ն է ներգրավված՝ ի տարբերություն 83.57%
տղաների։

UNESCO UIL, Data for the Sustainable Development Goals Armenia կայքէջ

McBride, V. (2019). Policies for Human Capital Development. Armenia. An ETF Torino Process Assessment. European Training
Foundation, p. 47
55

56

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Education System կայքէջ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

Ավագ դպրոցին զուգահեռ, նախնական և
միջնակարգ մասնագիտական կրթությունը
ՀՀ-ում միջնակարգ կրթական փուլի մաս
են կազմում։ Մասնագիտական ծրագրերին
ընդունվել հնարավոր է առնվազն հիմնական
ընդհանուր կրթության (օրինակ՝ միջին
դպրոցի մակարդակ) առկայության դեպքում։
Նախնական մասնագիտական կրթությունը
կենտրոնանում է ձեռքի աշխատանքների
ուսուցման դասընթացների վրա, որոնց
տևողությունը 6 ամսից 3 տարի է։ Դասընթացներն
իրականացվում են արհեստագործական
դպրոցներում և այլ մասնագիտական կրթական
հաստատություններում, ինչպիսիք են կրթական
կենտրոնները և քրեակատարողական
հիմնարկները: Միջնակարգ մասնագիտական
կրթությունը կենտրոնանում է մասնագետների
պատրաստման վրա։ Դասընթացը
տևում է 2-ից 5 տարի և իրականացվում է
քոլեջներում և բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում։ Ներկայումս Գերմանիայի
միջազգային համագործակցության ընկերության
(ԳՄՀԸ/GIZ) հետ համագործակցությամբ
փորձարկվում է դուալ ՄԿՈՒ համակարգը։
2019թ-ին 28,902 մարդ մասնակցել է ՄԿՈՒ
դասընթացների։57 Համարվում է, որ դա
համապատասխանում է ՄԿՈՒ դասընթացներին
մասնակցող բարձր դասարանների սովորողների
28.4%-ին:5859 Մեծահասակների կրթությունը
համակարգի առանձին բաղադրիչ չէ, չնայած
բարձրագույն մակարդակում (համալսարան կամ
ՄԿՈՒ քոլեջ) իրականացվող կարճաժամկետ
լրացուցիչ ծրագրերը կարող են համարվել որպես
մեծահասակներին թիրախավորող։60
ՀՀ-ը Բոլոնյան գործընթացի/Եվրոպական
բարձրագույն կրթության տարածքի լիիրավ

անդամ է 2005թ.-ից ի վեր։ 2011թ-ի մարտին ՀՀ-ը
առաջին անգամ ընդունեց Որակավորումների
ազգային շրջանակը (ՈԱՇ), որը վերանայվեց
2016թ.-ի հուլիսին: Որակավորումների
եվրոպական շրջանակի նման՝ այն բաղկացած
է որակավորման 8 մակարդակից` ընդգրկելով
ընդհանուր, ՄԿՈՒ և բարձրագույն կրթությունը:
Ներկայումս 6-8 մակարդակները վերաբերում են
բարձրագույն կրթությանը։ ՈԱՇ իրականացման ողջ
պատասխանատվությունը ՀՀ ԿԳՄՍՆ է։61
ՀՀ-ում կան 27 պետական և 31 մասնավոր
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։62
Ընդունելությունը կատարվում է առնվազն
միջնակարգ ընդհանուր կամ միջնակարգ
մասնագիտական կրթության հիման վրա։
Բարձրագույն կրթությունն իրականացվում է
առաջին մակարդակի բակալավրի ծրագրերով
(առնվազն 4 տարի) և երկրորդ մակարդակի
մագիստրատուրայի ծրագրերով (առնվազն 1
տարի) համալսարաններում, ինստիտուտներում,
ակադեմիաներում կամ կոնսերվատորիաներում։
Միջազգային օրինաչափությունների նման
գենդերային տարբերություն կա առաջին
մակարդակի բարձրագույն կրթության (ISCED
6 և 7) ավարտական գործակցում, ընդ որում
առավելությունը կանանց կողմն է։ Մինչ
երիտասարդ տղամարդկանց համախառն
ավարտական գործակիցը 33% է, երիտասարդ
կանանց դեպքում այն 56% է։ Այս ցուցանիշը
աշխարհում ամենաբարձրն է։63
Ըստ Բաց հասարակության հիմնադրամների
կողմից իրականացված ուսումնասիրության՝
ընդունելության ցուցանիշներում մեծ
տարբերությունները հասկանալի են
դառնում, երբ հաշվի է առնվում միջնակարգ

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (2020). Աշխատաշուկան Հայաստանի հանրապետությունում 2018-2019, Մասնագիտական
ուսուցում
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McBride (2019), էջ 18.
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կրթության մակարդակում ավագ դպրոցի
սովորող աշակերտների սոցիալ-տնտեսական
կարգավիճակը։64 2010-2015թթ. ընթացքում
առավել ապահով քվինտիլի աշակերտների
ընդունելության ցուցանիշը 1.3 անգամ բարձր է
ավելի աղքատ քվինտիլի ցուցանիշից. աղքատ
երեխաների մեծ մասը դուրս է մնում հիմնական
դպրոցից (ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրության
ինստիտուտ, 2017): Հստակ կապ է առկա
աշակերտների առաջադիմության և նրանց
ընտանիքի կարգավիճակի միջև։ Աղքատ
ընտանիքներից գերազանց առաջադիմություն
ունեցող աշակերտները կազմում են 34.3%՝
համեմատած ավելի ապահով ընտանիքներից
երեխաների 42.8%-ի հետ: Այս տենդենցը
պահպանվում է աշակերտների՝ միջին դպրոցից
ավագ դպրոցի մակարդակներ փոխադրվելիս,
որից հետո իրավիճակը ավելի է վատթարանում։
Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են
տալիս, որ առկա է կապ ընտանիքի եկամուտի
և կրթությունը բուհերում շարունակելու
մտադրության միջև (84.2%-ը ապահովված
ընտանիքներից է՝ համեմատած ոչ հարուստ
ընտանքիներից 51%-ի հետ): Այն, որ աղքատ
ընտանիքները ունեն ավելի ցածր կրթական
մակարդակ, հատկապես ակնհայտ է դառնում, երբ
համեմատում ենք բուհ ավարտելու ցուցանիշները։
Աղքատների շրջանում 10%-ն է ավարտել բուհ՝
համեմատած ոչ աղքատների 22%-ի հետ։ Ավելին,
այն տնային տնտեսությունների տեսակարար
կշիռը, որոնցում անդամները ունեն առավելագույնը
միջնակարգ կրթություն, և երեխաները,

ամենայն հավանականությամբ, բացակայելու
են դպրոցից, ավելի բարձր է ամենաաղքատ
քվինտիլում: Կրթական մակարդակը կապված
է նաև աշխարհագրական ցուցանիշների հետ:
Գյուղական վայրերում մասնագիտական (14%)
կամ բարձրագույն կրթություն (9%) ունեցող
մարդկանց մասնաբաժինը շատ ավելի ցածր է, քան
երկրորդական քաղաքներում կամ մայրաքաղաք
Երևանում (20% մասնագիտական կրթություն և
25-31% բարձրագույն կրթություն):
Կրթությունը ՀՀ-ում մեծապես պետական
սեկտորում է։ Նախադպրոցական կրթությունը
մեծապես ֆինանսավորվում է պետության
կողմից, իսկ միջնակարգ կրթությունն անվճար
է պետական հաստատություններում։ Բոլոր
աշակերտների 3%-ից պակասն է հաճախում
մասնավոր դպրոցներ մինչև տարրական
միջնակարգ կրթություն։ Այս թիվը հասնում է
3.7%-ի ավագ դպրոցի փուլում։ Բարձրագույն
կրթության համար ուսանողների շուրջ 10%-ն է
հաճախում մասնավոր հաստատություններ։65
Օրենքով թույլատրվում է, որ պետական
բուհերը որոշեն իրենց վարձավճարների
չափը։ Այնուամենայնիվ, կառավարությունը
ամբողջությամբ փոխհատուցում է որոշակի
քանակի ուսանողների ուսման վարձը (ամեն
տարի յուրաքանչյուր հաստատության/բաժնի
համար կառավարությունը որոշում է կրթաթոշակ
ստացողների քանակը)։66 Ներկայումս կրթությանը
հատկացվում է պետական ծախսերի 2%-ը: Այս
չափաբաժինը պակաս է ԵՄ-27-ի 50%-ից:

64

Բաց հասարակության հիմնադրամներ (2018). The Profile of Equity in the General Education in Armenia in 2010-2016

65

UNESCO Institute for Statistics, Armenia, Indicator “Distribution of enrolment by type of institution”

66

http://escs.am/files/files/2020-05-26/8669c4da71fcbb508c30fd7e10c9864b.pdf
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

III. Մեծահասակների կրթության պատմական
զարգացումը
Խորհրդային ժամանակաշրջան
ՀՀ-ը նախկինում եղել է Խորհրդային Միության
մաս կազմող հանրապետություն (1920-1991)։
Փորձելով օգնել անգրագետ մեծահասակներին՝
1919թ. դեկտեմբերի 26-ին բոլշևիկները
ընդունեցին «անգրագիտության վերացման»
մասին դեկրետ, որը հայտնի է Լիկբեզ անունով,
և 1923-1927թթ. սկսեցին «Հասարակության
անգրագիտության վերացման» հավակնոտ արշավը։

Ժողովրդական համալսարաններն ունեին
ինչպես ֆորմալ, այնպես էլ ոչ ֆորմալ կրթության
առանձնահատկություններ և բնորոշվում էին
որպես մեծահասակների համար հետդպրոցական
ինքնակրթության կազմակերպություններ:71
«Գիտելիք» համամիութենական ընկերությունը
հիմնադրվել էր 1947թ.-ին, որն ուներ ՄԿ-ի
միջոցով աշխատողներին տեխնոլոգիական և

Ըստ նոր քաղաքականության՝ գրագիտության
դասընթացները դարձան պարտադիր 8-ից
50 տարեկան բոլոր քաղաքացիների համար։
Խորհրդային միության ողջ տարածքում միլիոնավոր
անգրագետ մեծահասակներ ներգրավվեցին
հատուկ գրագիտության դպրոցներում և
վերապատրաստվեցին։ 1926թ-ի մարդահամարը
ցույց տվեց, որ 10 տարեկանից բարձր Խորհրդային
քաղաքացիների միայն 51%-ն է գրագետ։ 1939թի մարդահամարի արդյունքներով Խորհրդային
քաղաքացիների 81.1%-ն (տասը տարեկան և ավել)
էր գրագետ, իսկ 1960-ականներին գրագիտությունը
համընդհանուր էր Խորհրդային միության գրեթե
բոլոր քաղաքացիների համար67,68։

գիտական փոփոխությունները սովորեցնելու
առաքելություն:72 Ընկերության անդամները
մասնագետներ և գիտնականներ էին, ովքեր օգնում
էին դասախոսություններ և ցուցահանդեսներ
կազմակերպելու, գրքերի և բրոշյուրների
հրատարակման և «Գիտություն և մարդկություն»
տարեգիրքի տարածման հարցերում: Խորհրդային
Միությունում արհմիությունները ակտիվ
դեր էին խաղում աշխատավայրերում ՄԿ-ի
գործում: Հաստատություններից պահանջվում էր
աշխատավայրում կազմակերպել դասընթացներ
իրենց աշխատակիցների համար։73 Կրթական
բոլոր ծրագրերը ֆինանսավորվում էին պետության
կողմից, որը կենտրոնական վերահսկողություն
էր սահմանել բոլոր կրթական միջոցառումների
վրա։ Բացի հմտությունների զարգացումից,
միջնակարգ կրթության ավարտական մակարդակի
բարձրացումից և մշակութապես հարստացումից՝
Խորհրդային Միությունում մեծահասակների
կրթության հիմնական նպատակներից մեկն էր
քաղաքական և գաղափարական քարոզչությունը,
որն իրականացվում էր մարքս-լենինյան

Մեծահասակների ֆորմալ կրթության
դասընթացներ ներառվեցին միջնակարգ,
մասնագիտական և բարձրագույն կրթության
շրջանակներում։69 Երեկոյան և հեռակա
ուսուցման դասընթացները աշխատող մարդկանց
հնարավորություն տվեցին ստանալ միջնակարգ
կրթություն առանց աշխատանքը կորցնելու։70
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գաղափարախոսությամբ ձևավորված կրթական
ծրագրերով:74,75,76 «Շարունակական կրթության
հայեցակարգը» մշակվել և հաստատվել է
Խորհրդային կառավարության կողմից 1989թ.ին, սակայն ԽՍՀՄ փլուզման պատճառով
հայեցակարգը կյանքի չկոչվեց77։

կրթությանը։ 2001թ-ին ընդունվեց ՀՀ օրենքը
«Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և
դաստիարակության մասին»։ Սա առաջին օրենքն
էր, որ անդրադառնում էր ՀՀ-ում շարունակական
կրթությանը՝ նշելով հասարակության էկոլոգիական
կրթության և իրազեկվածության մասին։78
Ժամանակագրորեն հաջորդը «Բարձրագույն
և հետբուհական մասնագիտական կրթության
մասին» օրենքն էր՝ ընդունված 2004թ-ին։
2004թ-ին ընդունվեց նաև «Նախնական և միջին
մասնագիտական կրթության և ուսուցման
ռազմավարությունը»։ Այս ռազմավարությունը
առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ
այն ոչ միայն նշում է շարունակական կրթության
կարևորության մասին, այլև նախանշում է
հստակ գործողություններ։ Մեկ տարի անց՝
ռազմավարության ընդունումից հետո, ՀՀ Ազգային
ժողովում ընդունվեց ՀՀ օրենքը «Նախնական և միջին
մասնագիտական կրթության և ուսուցման մասին»։
Այստեղ հայաստանյան օրենքների պատմության մեջ
առաջին անգամ օգտագործվել է «մեծահասակների
կրթություն» տերմինը։ Այս ռազմավարությունը
և օրենքը հող նախապատրաստեցին 2005թ-ին
«Մեծահասակների կրթության հայեցակարգ և
ռազմավարության» ընդունման համար
(վերոնշյալ օրենքների և ռազմավարությունների
մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն
կարելի է գտնել Գլուխ IV-ում)։

Անկախությունից հետո
Խորհրդային միության փլուզումից հետո
կրթության համակարգը ՀՀ-ում սկսեց որոշակի
փոփոխությունների ենթարկվել, որոնք հող
նախապատրաստեցին ՄԿ ոլորտում նոր
զարգացումների համար։ Ըստ Կվաչաձեի (2009)՝
անկախացումից հետո Հարավային Կովկասի երեք
հանրապետությունները (Հայաստան, Վրաստան
և Ադրբեջան) ՄԿ նոր առաջանահերթություններ
սահմանեցին։ Այդ նոր նկատառումները ներառում էին՝
•
Նորանկախ պետությունների քաղաքացիներին
օգնել հարմարվել կյանքի նոր դժվարին
պայմաններին և կարողանալ մուտք գործել
աշխատաշուկա
•
Խրախուսել ակտիվ քաղաքացիությունը
մեծահասակների քաղաքացիական կրթության
միջոցով
•
Մշակել մասնագիտական կրթական ծրագրեր՝
ազգային տնտեսության կառուցվածքում
տեղի ունեցող փոփոխություններին
համապատասխան
•
Ճանաչել գործատուների դերակատարությունը
աշխատողների որակավորումների զարգացման
գործում։

Հիմնական օրենքների և ռազմավարությունների
առկայությամբ ոլորտում նոր դերակատարներ
ի հայտ եկան։ 2005թ-ին հիմնադրվեց
«Մեծահասակների կրթության և ցկյանս
ուսումնառության ասոցիացիա» ՀԿն՝ «Հայաստանում զարգացնելու և
ինստիտուցիոնալացնելու մեծահասակների
կրթության որակյալ համակարգեր շահագրգիռ
կողմերի ակտիվ ներգրավմամբ, և նպաստել

1999թ-ին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց
«Կրթության մասին» օրենքը։ Երկրի կրթական
համակարգը կարգավորող առաջին և հիմնական
օրենքի Հոդված 26-ը անդրադառնում է լրացուցիչ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

մեծահասակներին ուսուցանողների
մասնագիտական զարգացմանը»։79 Պատմական
ժամանակացույցում հիշատակման արժանի մյուս
զարգացումը 2006թ-ին ընդունված «Ոչ ֆորմալ
կրթության հայեցակարգ» փաստաթուղթն է,

որը նկարագրում է ՀՀ-ում ոչ ֆորմալ կրթության
պլանավորման և իրականացման շրջանակը: 2007թին մշակվել է նաև «Մեծահասակների կրթության
մասին օրենքը»80, սակայն այն հետ է ուղարկվել
հետագա մշակման համար։

Պատկեր 2. ՀՀ-ում ՄԿ պատմական զարգացում, 1999-2018
2004

1999
Կրթության
մասին օրենք

Բարձրագույն և
հետբուհական
մասնագիտական
կրթության օրենք

2006

2009

2011

2014

2018

Ոչ ֆորմալ
կրթության
հայեցակարգ

ՀՀ-ում ցկյանս
ուսումնառության
հայեցակարգ

Ուսուցման
ազգային
հիմնադրամ

Կրթության մասին
օրենքում
փոփոխություններ

ԼՇԿ
ռազմավարություն և
գործողությունների
պլանի 2013-20177թթ
ավարտ

Նախնական և
միջին
մասնագիտական
կրթության և
ուսուցման
ռազմավարություն

Ազգաբնակչության
էկոլոգիական
կրթության և
դաստիարակության
մասին օրենք

2001

Նախնական
(արհեստագործական)
և միջին
մասնագիտական
կրթության մասին
օրենք
«Մեծահասակների
կրթություն և
ուսումնառություն ողջ
կյանքի ընթացքում
ասոցացիա» ՀԿ-ի
ստեղծում

Լրացուցիչ և
շարունակական
կրթության
բաժնի ստեղծում
ՀՀ ԿԳՆ-ում

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի
ստեղծում

ՄԿԵԱ
ընդհանուր
ժողով Երևանում

2008

2010

ԼՇԿ
ռազմավարություն և
գործողությունների
պլան 2013-2017թթ
Ցկյանս
ուսումնառության
հայաստանյան լիգա

2012

2005

Լրացուցիչ
կրթական
ծրագրերի
կազմակերպման
և
իրականացման
կարգ
Ոչ ֆորմալ և
ինֆորնալ
ուսուցման
արդյունքների
գնահատման և
ճանաչման կարգ

2015

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված

Իրականացվող բարեփոխումների
արդյունավետության բարձրացման և ՄԿՈՒ
համակարգի հետագա զարգացման համար 2008թ-ին
հիմնվեց «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման
զարգացման ազգային կենտրոնը» (ՄԿՈՒԶԱԿ)՝
որպես նախնական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման
համակարգին մեթոդական աջակցության և
ծառայությունների մատուցման կառույց։81

փոխարեն։82 Մեկ այլ նշանակալի զարգացում էր
ԿԳՆ կառուցվածքում «Լրացուցիչ և շարունակական
կրթության բաժնի» ստեղծումը 2010թ-ին (բաժնի
մասին ավելի մանրամասն տես Գլուխ IV-ում,
էջ 28-29):83 Կիրառման մեջ դրվեց «լրացուցիչ
և շարունական կրթություն» եզրույթը՝ որպես
երեխաների, երիտասարդների և մեծահասակների ոչ
ֆորմալ կրթության արտահայտում, որում ՄՈՒԿ-ը
անուղղակիորեն է ներառված (տես Գլուխ I):

ՀՀ-ում ՄԿ զարգացման մեկ այլ հանգրվան էր
«ՀՀ-ում ցկյանս ուսումնառության հայեցակարգի»
ընդունումը։ Հաստատված լինելով 2009թ-ին՝ այս
փաստաթուղթն առաջին անգամ օգտագործում
է «ուսումնառություն» բառը «կրթություն» բառի

2010թ-ի հունիսին Երևանում անցկացվեց
Մեծահասակների կրթության եվրոպական
ասոցիացիայի (ՄԿԵԱ) ընդհանուր ժողովը՝
«Երիտասարդների և մեծահասակների համար
մասնագիտական ուսուցման» վերաբերյալ
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Նույ տեղում։
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միջազգային համաժողովի հետ միասին։ Այն
նախաձեռնվել էր «Մեծահասակների կրթության
և ցկյանս ուսումնառության հայկական
ասոցիացիայի», Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի, ՀՀ
ԿԳՄՍՆ-ի, ՄԿԵԱ-ի, Եվրոպական կրթական
հիմնադրամի և Բրիտանական խորհրդի
կողմից։84,85 Կառավարության 2011թ. N1550
որոշման86 համաձայն հիմնվեց Ուսուցման
ազգային հիմնադրամը։ Ի թիվս այլ խնդիրների և
գործառույթների՝ այս կառույցը դարձավ բոլորի
համար հավասար հնարավորությունների
խթանման պատասխանատու` աշխատաշուկայում
ավելի մրցունակ դառնալու համար գիտելիքների
և հմտությունների զարգացման համար: 2012թին ընդունվեց «Հայաստանի Հանրապետության
մասնագիտական կրթական համակարգի`
եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին
ինտեգրման գործընթացի ընդլայնման ծրագիր
և դրա իրականացման ժամանակացույց»
փաստաթուղթը։ Ծրագրի առանձին բաժինները
վերաբերում էին լրացուցիչ և շարունակական
կրթությանը, իսկ ժամանակացույցը, ի թիվս
այլ ակնկալվող արդյունքների, սահմանում էր
«Լրացուցիչ և շարունակական (մեծահասակների)
կրթության մասին» նոր օրենքի մշակումը
կամ մինչև 2013թ. գործող օրենսդրության մեջ
փոփոխություններ կատարելը և մինչև 2014թ.
համապատասխան պետական կրթական ծրագրերի
մշակումը։87 «Մեծահասակների կրթության մասին»
օրենքի մշակման մեկ այլ փորձ կատարվեց 2012թ.։88
Ինչպես առաջինի դեպքում, այս նախագիծը
նույնպես դուրս մնաց հետագա քննարկումներից:89

2012թ-ին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը ընդունեց
«Լրացուցիչ և շարունակական կրթության
ռազմավարություն և գործողությունների պլան
2013-2017թթ համար» փաստաթուղթը։ Այս
փաստաթուղթը հանդիսանում էր ՄՈՒԿ և
լրացուցիչ կրթության ոլորտում հիմնական
փաստաթուղթը մինչև վավերականության
ժամկետի ավարտը (2018թ.)։
«Հայաստանի ցկյանս ուսումնառության լիգան»՝ որպես
իրավաբանական անձանց միություն, հիմնադրվել
է 2012թ-ի ապրիլին՝ Հայաստանում ցկյանս
ուսումնառության ոլորտի կարիքների բացահայտման
և հնարավորությունների խթանման համար։90
1999թ-ին ընդունված ՀՀ «Կրթության մասին
օրենքում» որոշակի նշանակալի լրացումներ
կատարվեցին 2014թ-ին։ Վերանայված օրենքն
այժմ ներառում է ՄՈՒԿ ոլորտի համար կարևոր
եզրույթների սահմանումներ, ինչպիսիք են՝
հարատև կրթությունը, ինֆորմալ կրթությունը,
ոչ ֆորմալ կրթությունը և այլն: Առավել կարևոր
է, որ լրացուցիչ կրթությանը վերաբերող բաժինը
դարձավ ավելի ծավալուն, և նոր բաժին ավելացվեց
լրացուցիչ կրթության գնահատման և ճանաչման
վերաբերյալ։ Վերոնշյալ օրենքի վերանայված
Հոդված 26-ի հիման վրա ՀՀ կառավարությունը
2015թ-ին որոշում ընդունեց «Լրացուցիչ կրթական
ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման
կարգը, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ
ուսուցման արդյունքների գնահատման և
ճանաչման կարգը սահմանելու մասին»։

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ (2010). Newsletter No. 17 Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում Դի-Վի-Վի
Ինթերնեյշնալի ներկայացուցչական գրասենյակ
84

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ Հայաստան (2020b)։ Մեծահասակների կրթության ցանցի ուսումնասիրություն։ Երևան; Դի-ՎիՎի Ինթերնեյշնալ
85

86

ՀՀ Կառավարություն (2011). Ուսուցման ազգային հիմնադրամի մասին որոշում

ՀՀ Կառավարություն (2012). Հայաստանի հանրապետության մասնագիտական կրթական համակարգի` եվրոպական
բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման գործընթացի ընդլայնման ծրագիր և դրա իրականացման
ժամանակացույց
87

88

ՀՀ Խորհրդարան, Մեծահասակների կրթության մասին օրենք
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Ազգային ժողովի նախագահի եզրակացությունը «Մեծահասակների կրթության մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ

90

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ Հայաստան (2020b)
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

Թավշյա հեղափոխությունից
հետո (2018)
2018թ-ի Թավշյա հեղափոխությամբ
Հայաստանը խաղաղ անցում կատարեց նոր
կառավարության։ Այս զարգացումը հանգեցրեց
որոշ համակարգային փոփոխությունների և նոր
ռազմավարությունների ընդունման։ Չնայած մինչ
այժմ նոր կառավարության կողմից հենց ՄԿ-ը
վերաբերող որևէ պետական քաղաքականություն
չի ընդունվել, սակայն որոշ փաստաթղթեր դրա
վերաբերյալ դրույթներ են պարունակում։ 2019թ-ին
ընդունված ՀՀ կառավարության Միջոցառումների
5-ամյա ծրագիրը ենթադրում է մարդկային
ներուժի զարգացում «կրթության խրախուսման,
որակյալ կրթության ապահովման, տնտեսության
մեջ կառուցվածքային փոփոխություններին
համապատասխան մասնագիտական ներուժի
զարգացման» միջոցով։ Միջոցառումների ծրագիրը
նշում է նաև «սովորողների ճանաչողական,
անձնային, միջանձնային հմտությունների
զարգացման, ուսուցիչների կարողությունների
զարգացման և կրթություն-գիտությունաշխատաշուկա կապի ամրապնդման»
անհրաժեշտության մասին:91

2019թ-ին ՀՀ Կառավարությունը հաստատեց
«Աշխատի՛ր, Հայաստան» ռազմավարությունը
և գործողությունների շրջանակը 20202023թթ. համար92, և «Հայաստանում
աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության
զարգացման հայեցակարգ և 2019-2025թթ.
գործողությունների պլանը»՝ Եվրոպական
կրթական հիմնադրամի աջակցությամբ93 (տես
Գլուխ IV, էջ 27-28)։ 2018թ-ից հետո Կրթության
և գիտության նախարարությունն ընդլայնվեց
և դարձավ Կրթության, գիտության, մշակույթի
և սպորտի նախարարություն, որը հանգեցրեց
որոշ կառուցվածքային փոփոխությունների
և տարբեր բաժինների ու վարչությունների
միջև գործառույթների վերաբաշխման։
2020թ-ին Լրացուցիչ և շարունակական
կրթության վարչությունը դադարեց գործել
որպես առանձին միավոր և ներառվեց
Երիտասարդական քաղաքականության,
լրացուցիչ և շարունակական կրթության
վարչության մեջ։ Մեկ այլ ինստիտուցիոնալ
փոփոխություն տեղի ունեցավ 2021թի հունվարին, երբ ստեղծվեց Կրթության
զարգացման և նորարարությունների ազգային
կենտրոն հիմնադրամը՝ փոխարինելով
լուծարված Կրթության ազգային ինստիտուտին։

91

ՀՀ կառավարություն (2019). 2019-2023թթ գործունեության միջոցառումների ծրագիր

92

ՀՀ կառավարություն (2019). Աշխատիր Հայաստան ռազմավարություն

ՀՀ կառավարություն (2019). Հայաստանում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության զարգացման հայեցակարգ և
2019-2025թթ. գործողությունների ցանկ
93

31

IV. Իրավական շրջանակը և կառավարման
կառույցները
Օրենքներ
ՀՀ-ում ՄԿ ոլորտը կարգավորող մի շարք օրենքներ,
քաղաքականություններ և ռազմավարություններ
կան։ Հիմնական փաստաթուղթը, որը
սահմանում է կրթության ոլորտում պետական
քաղաքականության սկզբունքները և կրթական
համակարգի իրավական ու կազմակերպական,
ինչպես նաև ֆինանսական և տնտեսական

կարող են գնահատվել և ճանաչվել օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով» (Հոդված 26, կետ 3):
«Մեծահասակների կրթություն» եզրույթն
առաջին անգամ կիրառվել է 2005թ-ին ընդունված
«Նախնական և միջին մասնագիտական
կրթության և ուսուցման մասին» օրենքում։ Օրենքը
սահմանում է, որ արհեստագործական և միջին
մասնագիտական կրթության հաստատությունը
պետք է, ի թիվս այլ գործառույթների, իրականացնի
կրթական և ուսուցման ծրագրեր մեծահասակների
համար (հոդված 18, կետ 1)։ Օրենքը նաև
մասնավորեցնում է, որ Կառավարության
լիազորված կառավարման մարմինները իրենց
իրավասության սահմաններում մասնակցում են
«արհեստագործական և միջին մասնագիտական
պետական կրթական չափորոշիչների մշակման,
մասնագիտությունների և մասնագիտացումների
ցանկերի, մասնագետների որակավորման
պահանջների, ուսանողների գիտելիքների,
կարողությունների ու հմտությունների նկատմամբ
պահանջների ձևավորման, մեծահասակների
կրթության և ուսուցման կազմակերպման»
աշխատանքներում (Հոդված 17, կետ 1)։

հիմքերը, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքն է, որն
ընդունվել է 1999թ-ին և այդ ժամանակվանից ի
վեր մի քանի անգամ վերանայվել է։ Համաձայն
օրենքի՝ պետությունը, սոցիալական գործընկերների
հետ համագործակցությամբ, ապահովում է
«մասնագիտական կրթության և ուսուցման
համակարգի զարգացում` աշխատաշուկայի
կարիքներին համապատասխան, ինչպես
նաև երաշխավորում է ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և
ինֆորմալ կրթական համակարգի համաչափ
գործունեությունը և դրա արդյունքների ճանաչումը»
(Հոդված 2, կետ 1)։ Օրենքն ինքնին չի նշում
Մեծահասակաների կրթության մասին, սակայն
ներառում է լրացուցիչ կրթությունը, որը սահմանում
է շրջանակ մեծահասակների կրթության համար։
Օրենքի 26-րդ հոդվածը, որը վերանայվել է
2014թ-ին, նշում է, որ «լրացուցիչ կրթական
ծրագրերն իրականացվում են անձի ողջ կյանքի
ընթացքում՝ բավարարելու մասնագիտական և
անձնական կրթական կարիքները, և համարվում
են ոչ ֆորմալ ուսուցման տրամադրման միջոց»
(Հոդված 26, կետ 1)։ Այս օրենքը նշում է նաև,
որ լրացուցիչ կրթական ծրագրերը պետք է
«բարելավեն, թարմացնեն և լրացնեն նախկինում

Մեծահասակների կրթության որոշ սկզբունքներ
արտացոլված են «Բարձրագույն և հետբուհական
կրթության մասին» օրենքում՝ որպես լրացուցիչ
կրթության մաս։ 2004թ-ին ընդունված այս օրենքի
համաձայն՝ ՀՀ-ում բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթությունը տրամադրվում

ձեռք բերված գիտելիքները, կարողությունները,
հմտությունները և արժեքները» (Հոդված 26,
կետ 2), ինչպես նաև պետք է «կազմակերպվեն
վերապատրաստումների, խմբային և անհատական
մասնագիտական ուսուցման դասընթացների,
ինչպես նաև կարճաժամկետ ուսուցման
դասընթացների միջոցով, որոնց արդյունքները
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է հիմնական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի
միջոցով։ Մինչդեռ հիմնական կրթական ծրագրերը
ներառում են բակալավրի, մագիստրոսի և
դիպլոմավորված մասնագետի աստիճանի, ինչպես
նաև հետազոտողի և կլինիկական օրդինատորի
համար ծրագրեր, լրացուցիչ կրթական ծրագրերը
վերապատրաստումների և մասնագետների
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Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

որակավորման բարձրացման համար են (Հոդված
8, կետ 4)։ Օրենքի 7-րդ հոդվածը նույնպես
անդրադառնում է լրացուցիչ կրթությանը՝ նշելով,
որ բարձրագույն և հետբուհական կրթության
համակարգը ներառում է պետական կրթական
չափորոշիչները, ինչպես նաև լիցենզավորված
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն և
կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում են
լրացուցիչ մանսագիտական կրթություն։94
2007թ-ին Ազգային ժողովի նախաձեռնությամբ
մշակվեց «Մեծահասակների կրթության մասին»
օրենքի նախագիծ։ Այնուամենայնիվ, այն
ժամանակավորապես դուրս մնաց ընդհանուր
քննարկումներից՝ առաջարկով, որ լրամշակվի
(2008 թ.): Ավելի ուշ նախարարությունը որոշում
կայացրեց չշարունակել «Մեծահասակների
կրթության մասին» առանձին օրենքի նախագծի
մշակման աշխատանքները, այլ փոփոխություններ
կատարել 2014թ.-ին վերանայված, գործող
«Կրթության մասին» օրենքում:95

Քաղաքականություններ
2018թ-ից առաջ (նախահեղափոխական
շրջան)
2006թ-ին Կառավարությունն ընդունեց
«Մեծահասակների կրթության հայեցակարգի
և ռազմավարության մասին» փաստաթուղթը,
որը ներառում էր միջնակագ կրթությունը,
մասնագիտական և լրացուցիչ կրթությունը, ինչպես
նաև վերապատրաստումն ու վերաորակավորումը։
Փաստաթուղթը նշել է անհրաժեշտությունը
կազմակերպելու կրթության ոլորտից դուրս մնացած
մեծահասակների կրթությունը, օժանդակելու
երկրորդ մասնագիտություն ստանալու նրանց
ջանքերին, օգնելու նրանց վերաորակավորմանը,
ովքեր չունեն հնարավորություն աշխատելու իրենց
ներկայիս մասնագիտությամբ, կազմակերպելու

մասնագիտական կրթություն գործազուրկ
և առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց
համար։ Ըստ փաստաթղթի՝ մեծահասակների
կրթության նպատակն է քաղաքացիներին
իրենց ընդունակություններին և առողջությանը
համապատասխան նոր մասնագիտությամբ և
աշխատանքով ապահովելը, հասարակական
պայմաններին նրանց հարմարվողականությանն
օժանդակելը։96 Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է
նշել, որ այս փաստաթուղթը մեծապես դեկլարատիվ
կարգավիճակ ունի և ընդունվել է երկրի՝
միջազգային ՄՈՒԿ միջոցառումներին մասնակցելու
արդյունքում։ Իրականում, կառավարությունը այս
փաստաթղթի հանդեպ լուրջ հանձնառություն
չունի՝ չնայած որ այն դեռևս ուժի մեջ է։ Նույնը
վերաբերում է նաև 2009թ-ին ՀՀ կառավարության
կողմից ընդունված «ՀՀ-ում ցկյանս ուսումնառության
հայեցակարգին»։97 Այս փաստաթուղթը ընդգծում
հայեցակարգին»
է, որ ցկյանս ուսումնառության համակարգը
ներառում է ուսումնառության բոլոր եղանակները՝
ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ՝ ներառյալ
ոչ միայն տարբեր կազմակերպությունների
կողմից տրամադրվող ծառայությունները, այլև
ինքնակրթությունը։ Հայեցակարգը նշում է,
որ Հայաստանում ցկյանս ուսումնառությունը
հիմնականում հիմնված է ֆորմալ կրթության
վրա, մինչդեռ ոչ ֆորմալ կրթության դաշտը
կարգավորված չէ որևէ իրավական ակտով։
Բացակայում է ոչ ֆորմալ կրթության
արդյունքների գնահատման համար պետական
քաղաքականությունը։ Հիմնվել են կրթության
կառավարման, մեթոդական աջակցության և
որակի ապահովման կառույցներ, սակայն այս
բոլոր բարեփոխումները թիրախավորում են
ֆորմալ կրթությունը, մասնավորապես պետական
ուսումնական հաստատությունները։ Նույն կերպ,
ըստ հայեցակարգի, իրավական փաստաթղթերը
և ռազմավարությունները անդրադառնում են
ցկյանս ուսումնառության համակարգի ներդրման
անհրաժեշտությանը, սակայն դրանցից որևէ
մեկը չի առաջարկում և սահմանում հստակ
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նորմեր՝ ուղղված Հայաստանում ցկյանս
ուսումնառության քաղաքականության մշակմանը,
պլանավորմանը և իրականացմանը։ Փաստաթուղթն
առաջարկում է մեծահասակների կրթության
և ցկյանս ուսումնառության կազմակերպման
ֆինասնավորման համար նոր մեխանիզմների
ներդրում։ Չնայած այս հայեցակարգը կարող է հիմք
ծառայել ԼՇԿ նոր ռազմավարության մշակման
համար՝ այն դեռևս դեկլարատիվ բնույթ ունի։

Հայաստանում հավատարմագրման կարիք չունեն։
Հետևաբար, ոչ ֆորմալ կրթություն տրամադրող
կազմակերպություններ գործում են՝ առանց
հավատարմագրման երկարատև գործընթաց
անցնելու։
«Լրացուցիչ և շարունակական կրթության
ռազմավարություն և 2013-2017թթ.
գործողությունների պլանը» ոլորտի
քաղաքականության հիմնական փաստաթղթերից
էր։ Փաստաթուղթը սահմանում էր վեց
ռազմավարական ուղղությունների համար քայլերը.
•
Լրացուցիչ և շարունակական կրթության
հայեցակարգի խթանում
•
Լրացուցիչ և շարունակական կրթությունը
կարգավորող իրավական ակտերի վերանայում
և կիրարկում
•
Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության
արդյունքների հաստատում և ճանաչում
•
Լրացուցիչ և շարունակական կրթության
հարմարեցում / համաձայնեցում
հասարակության և աշխատաշուկայի
կարիքներին
•
Մասնագիտական դասընթացների և
կարճաժամկետ կրթական ծրագրերի միջոցով
լրացուցիչ և շարունակական կրթության
գործարկման խթանում
•
Լրացուցիչ և շարունակական կրթության
ռեսուրսների և արդյունքների ազգային բազայի
ստեղծում։

«Կրթության մասին» օրենքի հիման վրա
ՀՀ Կառավարությունը 2011թ-ին ընդունել է
«Որակավորումների ազգային շրջանակը»
(ՈԱՇ) (վերանայված 2016թ.-ին)98՝ ապահովելու
ազգային որակավորումների համեմատելիությունը
եվրոպական որակավորումների հետ։99 ՈԱՇ-ը,
հետևելով Եվրոպական որակավորումների
շրջանակի մոդելին, առանձնացնում է կրթության
8 մակարդակ՝ երեք լայն կատեգորիաների
նկարագրությամբ, որոնք են գիտելիքներ,
հմտություններ և կոմպետենցիա։
Կառավարությունն ընդունել է նաև
կարգավորումներ «Ուսումնական
հաստատությունների պետական
հավատարմագրման» համար՝ «հավաստելու
ուսումնական հաստատություններին,
ուսանողներին, նրանց ծնողներին, գործատուներին
և շահագրգիռ հասարակությանը, որ
հաստատությունը մատուցում է բարձր որակի
կրթություն և ճանաչելի է պետության կողմից»:100
Հաստատությունների և կրթական ծրագրերի
հավատարմագրումն իրականացվում է երեք
փուլով. 1) ուսումնական հաստատության
կողմից իրականացվող ինքնավերլուծություն,
2) փորձաքննություն անկախ փորձագետների
կողմից, 3) որոշման կայացում «Մասնագիտական
կրթության որակի ապահովման ազգային
կենտրոնի» հավատարմագրման հանձնաժողովի
կողմից։101 Այնուամենայնիվ, ՄՈՒԿ-ը կամ ԼՇԿ-ն

Ռազմավարության վավերականությունը
լրացել է 2018թ-ին, սակայն քաղաքականության
իրականացման արդյունքները չեն գնահատվել,
քանի որ առկա չեն մշտադիտարկման
մեխանիզմներ։ Ըստ որոշ փորձագետների՝ այդ
մեխանիզմները հնարավոր է լինեին, եթե 2005թին ընդունված Կառավարության N 1062 որոշումը
«Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման
և իրականացման կարգը, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ և
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Նույն տեղում։

Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման
և ճանաչման կարգը սահմանելու մասին» 102
իրավական ուժ ստանար։ Մինչդեռ այդ որոշումը
չի գործում։
ՀՀ-ը 2003թ-ին ընդունել է «Աղքատության
հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը»103,
իսկ 2008թ-ին՝ «Աղքատության հաղթահարման
երկրորդ ռազմավարական ծրագիրը»։
ծրագիրը» 104 Երկու
ռազմավարական ծրագրերն էլ քննարկում են
կրթության ոլորտը, սակայն չեն անդրադառնում
մեծահասակների կրթությանը որպես առանձին
թեմա։ «Աղքատության հաղթահարման երկրորդ
ռազմավարական ծրագիրը» մասնավորեցնում
է, որ կրթության քաղաքականությունը երկրում
պետք է համապատասխանի ՄԱԿ-ի «Կրթություն
հանուն կայուն զարգացման ռազմավարությանը»`
ապահովելու արդյունքներ, որոնք «էական
ազդեցություն կունենան երկրի տնտեսական
աճի, աղքատության հաղթահարման,
անհավասարության մեղմացման և մարդկային
զարգացման գործընթացների, էկոլոգիական
կայունության ապահովման վրա՝ ինչպես
կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ
հեռանկարում» (էջ 244): Վերլուծելով
մասնագիտական կրթության ծրագրերն
ըստ տարիքային խմբերի՝ փաստաթուղթը
եզրակացնում է, որ մասնագիտական կրթության
մեջ ներկայացվածության տարբերությունը
ըստ սերունդների փոքր է, և վերջին 20-30
տարիների ընթացքում այն կազմել է մոտ
22%, ինչը վկայում է երկրի մասնագիտական
կապիտալի վերարտադրության որոշ խնդիրների
մասին: Այս ժամանակաշրջանում մշակված
քաղաքականության այլ փաստաթղթերը,
որոնք անուղղակիորեն անդրադարձել են
ՄՈՒԿ-ին, ներառում են «Նախնական և միջին
մասնագիտական կրթության և ուսուցման
ռազմավարությունը» (2004), «Ոչ ֆորմալ
կրթության հայեցակարգը» (2006), «Նախնական

մասմագիտական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում
սոցիալական գործընկերության հայեցակարգը»
(2009), «Մասնագիտական կրթության և
ուսուցման 2012-2016թթ բարեփոխումների
ծրագիր և գործողությունների պլանը» (2012),
«ՀՀ մասնագիտական կրթական համակարգի`
եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին
ինտեգրման գործընթացի ընդլայնման ծրագիր և
դրա իրականացման ժամանակացույցը» (2012),
«Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության
զարգացման ռազմավարությունը» (2018) (այս
փաստաթղթերից որոշների վերաբերյալ ավելի
մանրամասն տեղեկություններ տես Գլուխ III - ում):

2018-ից հետո (հետհեղափոխություն)
«Հայաստանում աշխատանքի վրա հիմնված (ԱՀՈՒ)
ուսումնառության զարգացման հայեցակարգը
և 2019-2025 թթ. գործողությունների պլանը»105,
որը մշակվել է ՀՀ ԿԳՄՆ ԱՀՈՒ աշխատանքային
խմբի կողմից ԵԿՀ-ի աջակցությամբ, սահմանում
է ՄԿՈՒ ոլորտում ԱՀՈՒ զարգացման համար
քաղաքականության շրջանակ, ինչպես նաև նշում
է գործողություններ՝ միտված ԱՀՈՒ նոր ձևերի
աստիճանական իրականացմանը։ Հայաստանում
ԱՀՈՒ զարգացման համար ճանապարհային
քարտեզն առաջարկում է մի շարք գործողություններ
հետևյալ չորս ուղղություններով.
•
Քաղաքականության և իրավական շրջանակի
բարելավում
•
ԱՀՈՒ կազմակերպում և իրականացում
աշխատավայրում և լսարանում
•
ԱՀՈՒ որակի ապահովում
•
ԱՀՈՒ ֆինանսավորում և խրախուսում
կազմակերպություններին։
«Կրթության ռազմավարություն և 2021-2025թթ
գործողությունների ծրագիրն» արդեն մշակվել

ՀՀ կառավարություն (2015). Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման եվ իրականացման կարգը, ինչպես նաև
ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման և ճանաչման կարգը
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ՀՀ կառավարություն (2003). Poverty Reduction Strategy Paper
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IMF (2008). Republic of Armenia: Second Poverty Reduction Strategy Paper. IMF Country Report No. 08/376
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է և քննարկումների ու վերջնականացման
փուլում է։ Գործողությունների ծրագրի
նախնական տարբերակի նպատակներից մեկը,
որն ուղղված է շարունակական և ոչ ֆորմալ
կրթության մատչելիության բարձրացմանը,
ներառում է ՄՈՒԿ-ին առնչվող նպատակներ
և գործողություններ: Այդ գործողությունները
ներառում են խոցելի մեծահասակների հիմնական
գրագիտության մակարդակի բարձրացում,
գյուղական և քաղաքային համայանքներում
քաղաքացիական կրթության ներդրում,
աշխատողների և ծառայություն մատուցողների
ընդունակությունների զարգացում ՄՈՒԿ
մեթոդաբանության կիրառմամբ, ՄՈՒԿ
ոլորտում մասնակցության վերաբերյալ
տվյալների հավաքագրման մեխանիզմների և
իրավական շրջանակի մշակում։ Նախնական
ռազմավարությունը հասցեագրում է նաև ոչ
ֆորմալ և շարունակական կրթության համար
նախընթաց ուսումնառության ճանաչման
խնդիրները։ Այն միտված է ոչ ֆորմալ կրթության
արդյունքների գնահատման և ճանաչման
մեխանիզմների մշակմանը՝ իրավական հենքի
ներդրման և որակավորումների շրջանակի հետ
համեմատելիության ապահովման միջոցով։

ընդունված հայեցակարգը սահմանում է ՀՀ
երիտասարդական պետական քաղաքակության
առարկան, խնդիրները, սկզբունքները և
երկարաժամկետ ուղղությունները (2015-2025թթ.)։106
Ինչպես նշված է փաստաթղթում, 2015-2025թթ.
երիտասարդական պետական քաղաքականության
առաջնահերթություններից են հանրային,
քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքին
երիտասարդների մասնակցության խթանումը,
երիտասարդների զբաղվածության մեխանիզմների
մշակումը, հոգևոր, մշակութային և ընտանեկան
արժեքների խթանումը, շարունակական
կրթության խթանումը և ոչ ֆորմալ կրթության
ճանաչումը։
Քաղաքականության երկու այլ փաստաթղթեր՝
«Աշխատի՛ր, Հայաստան» ռազմավարությունը
և «Հայաստանի կառավարության հնգամյա
ծրագիրը»` ընդունված 2019թ-ին, ընդգծում են ոչ
ծրագիրը»
ֆորմալ ուսումնառության միջոցով հմտությունների
զարգացման կարևորությունը, ինչը կնպաստի
աշխատունակության բարձրացմանը։ «Աշխատի՛ր,
Հայաստան» ռազմավարությունը կառուցված է
երեք հիմնասյուների վրա՝ մարդկային կապիտալի
զարգացում, զբաղվածության խթանում և
ինստիտուցիոնալ բարեփոխում, և ընդգծում է ոչ
ֆորմալ՝ հատկապես ցկյանս ուսումնառության
կարևորությունը աշխատաշուկայում պահանջված
հմտությունների զարգացման համար։ Այս
փաստաթղթերը կարող էին հնարավորություն
ստեղծել ՄՈՒԿ քաղաքականությունների մշակման
համար, սակայն 2018թ-ից ի վեր ՄՈՒԿ վերաբերյալ
փաստաթուղթ չի ստեղծվել։

«Երիտասարդական պետական քաղաքականության
2021-2025թթ ռազմավարությունը» ևս մշակման
փուլում է։ Գործողությունների նախնական
ծրագիրը նախատեսում է երիտասարդական
քաղաքականության ոլորտում օրենսդրական
դաշտի կատարելագործում, երիտասարդների
համար փափուկ հմտությունների զարգացման
դասընթացներ, երիտասարդների, կրթության
և աշխատանքի տեղավորման մասնագետների
համար աշխատանքային իրավունքների
վերաբերյալ դասընթացներ, ֆինանսական
գրագիտության վերաբերյալ տեղեկատվական և
կրթական նյութերի մշակում, երիտասարդական
աշխատողի վերապատրաստման դասընթացի
վերանայում, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ և
ինֆորմալ կրթական արդյունքների չափման
գործիքների մշակում: Մինչդեռ, 2014թ-ին

Կառավարման մարմիններ
ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ը կրթության՝ ներառյալ ՄԿ-ի
ոլորտում գլխավոր պետական գերատեսչությունն
է։ Նախարարության կազմում 2010թ-ին
ստեղծվեց Լրացուցիչ և շարունակական
կրթության վարչությունը, որի նպատակն էր
ԼՇԿ-ի զարգացման ապահովումը, վերջինիս

ՀՀ կառավարություն (2014), Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության
հայեցակարգ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

ներմուծումը մասնագիտական կրթության
համակարգ, ինչպես նաև լրացուցիչ կրթություն
տրամադրող կազմակերպությունների
գործունեության մշտադիտարկումը։ Քանի որ
ՄՈՒԿ-ն իրականացվում է որպես միջամտության
ոլորտ ոչ ֆորմալ կրթության ներքո (տես
տերմինաբանության ազգային ընկալումը, էջ 7),
վարչության նպատակները ներառում էին նաև
ՄՈՒԿ խնդիրները։ Չնայած վարչությունը ներդրում
էր ունենում քաղաքականությունների մշակման
մեջ, ՄԿ-ը այդպես էլ չընդգրկվեց «Կրթության
զարգացման 2011-2015թթ. պետական ծրագրում»,
ոչ էլ ներառվեց հետագա 2016-2025թթ ծրագրի
նախագծում։107 2020թ-ին վարչությունը լուծարվեց,
իսկ ներկայումս հիմնվել է նոր՝ Երիտասարդական
քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական
կրթության վարչություն։ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի հետ
միասին (տես Գլուխ 3, էջ 20) Ուսուցման ազգային
հիմնադրամը ոլորտի մեկ այլ կարևոր ազգային
գործակալություն է։ Հիմնադրամի նպատակները
ներառում են, ի թիվս այլոց, աշխատաշուկայի
պահանջների հիման վրա վերապատրաստումների
անցկացում աշխատող, գործազուրկ և աշխատանք
փնտրող մարդկանց համար, գիտելիքների,
կարողությունների և հմտությունների զարգացում
ցկյանս ուսումնառության սկզբունքներին
համահունչ, ինչպես նաև ՄԿ ոլորտում առկա
խնդիրների հասցեագրմանը աջակության
տրամադրում:108 Հիմնադրամն ընտրվել է
նախարարության կողմից` Ուսուցման ազգային
ռեեստրը վարելու համար:

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
ազգային կենտրոն հիմնադրամը (ՈԱԱԿ)
հիմնադրվել է կառավարության կողմից 2008թին՝ որպես անկախ կազմակերպություն, որը
պետք է «իրականացնի որակի ապահովման
գործնթացներ նախնական, մասնագիտական և
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
ինստիտուցիոնալ և ծրագրային
հավատարմագրման միջոցով»։109
2021թ-ի հունվարին «Կրթության զարգացման
և նորարարությունների ազգային կենտրոն»
հիմնադրամը (ԿԶՆԱԿ) սկսեց իր գործունեությունը՝
նպատակ ունենալով դառնալու «ուղեղային նոր
կենտրոն» կրթության ոլորտում։110 Նոր ստեղծված
հիմնադրամը, գործելով ՀՀ ԿԳՄՍՆ անունից,
կհամակարգի կրթության բովանդակության
վերլուծության, մասնագիտական զարգացման,
նորարարության և մեթոդական ծրագրերի
մշակման, փորձաքննությունների կազմակերպման
աշխատանքները, և կլրացնի «Կրթության ազգային
ինստիտուտի» լուծարումից առաջացած բացը։
Մասնագիտական զարգացմանը նպաստելը
կենտրոնի գլխավոր խնդիրներից մեկն է։
Այստեղ կենտրոնի հիմնական գործառույթը
վերապատրաստման մեթոդաբանության մշակումը
կլինի, իսկ ուսուցիչների բուն վերապատրաստումը,
որը պարտադիր նախապայման է ատեստավորման
համար, իրականացնելու են ՀՀ ԿԳՄՍ
նախարարության կողմից երաշխավորված
կազմակերպությունները:
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ Հայաստան (2020a)
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ՀՀ կառավարություն (2011). Կանոնադրություն Ուսուցման ազգային հիմնադրամի
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Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ, Առաքելություն կայքէջ

110

Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն հիմնադրամ, “ՈՒղեղային կենտրոն” կայքէջ
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V. Ֆինանսավորում
Պետական բյուջեի ծախսեր
ՀՀ-ում կրթության համար պետական բյուջեի
պլանավորված ծախսը կազմում էր շուրջ 153
միլիարդ ՀՀ դրամ (263 միլիոն եվրո111)՝ համաձայն
2020թ-ի պետական բյուջեի։ Դա կազմում էր երկրի
բյուջեի պլանավորված ողջ ծախսերի շուրջ 8.3%ը։ Կրթության ոլորտում ամենամեծ մասը բաժին է
հասնում միջնակարգ ընդհանուր կրթության համար
ծախսերին, որին հաջորդում են նախադպրոցական
և տարրական միջնակարգ կրթության ոլորտները
(տես Պատկեր 3)։

պարունակում է ենթատող լրացուցիչ
կրթության վերաբերյալ, որը ներառում
է ծախսեր այնպիսի ծրագրերի համար,
ինչպիսիք են քաղաքացիական ծառայողների
վերապատրաստումները, տարբեր հանրային
գերատեսչությունների աշխատակազմերի
վերապատրաստումները, մասնագիտական
զարգացման և կարողությունների զարգացման
ծրագրերը։ Այստեղ երեք հիմնական ծախսերն
են վերապատրաստումների ծառայությունները,

ՄԿ-ի համար պետական բյուջեում առանձնացված

Արդարադատության նախարարության հատուկ
ծառայողների վերապատրաստումները, հարկային

հատուկ տող առկա չէ։ «Ըստ մակարդակների
չդասակարգվող կրթություն» բյուջեի տողը

ու մաքսային ծառայողների վերապատրաստման
ծառայությունները (տես աղյուսակ 1):

Պատկեր 3․․ Կրթության համար պետական բյուջեի ծախսերը՝ ըստ տիպի

ՊԱՏԿԵՐ 3. Կրթության համար պետական բյուջեի ծախսերը՝ ըստ տիպի

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված minfin.am կայքի տվյալների վրա112
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Ուսումնասիրության իրականացման պահին դրամի փոխարժեքը կազմում էր 1 ՀՀ դրամ=0.0016 եվրո։
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Ֆինանսների նախարարություն, Բյուջե կայքէջ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՄՈՒԿ-ին վերաբերող լրացուցիչ կրթության համար պետական բյուջեի
պլանավորված ծախսերը, 2020

Լրացուցիչ կրթություն ( € 1,997,612 )
Ծրագիր

Պլանավորված ծախսեր

Վերապատրաստման ծառայություններ

802,477 €

ՀՀ Արդարադատության նախարարության հատուկ ծառայողների
վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում

340,801 €

Հարկային և մաքսային մարմիններում ծառայողների վերապատրաստումների
227,968 €
ծառայություններ
Անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման ծառայություններ

195,991 €

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված minfin.am կայքի տվյալների վրա

Սոցիալական պաշտպանության ծախսերը կազմում են պետական բյուջեի խոշորագույն մասնաբաժինը
(8 միլիարդ եվրո 2020թ-ի համար)։ Այս ոլորտում կան մի շարք հատկացումներ, որոնք ուղղակիորեն կամ
անուղղակիորեն վերաբերում են ՄՈՒԿ-ին։ Ցանկը և համապատասխան ծախսերը ներկայացված են ստորև
աղյուսակ 2-ում։
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՄՈՒԿ-ին վերաբերող սոցիալական պաշտպանության ծրագրերով պետական
բյուջեի պլանավորված ծախսերը, 2020

Սոցիալական պաշտպանության ծրագրեր
Ծրագիր

Պլանավորվածծախսեր

Մեթոդական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում,
սոցիալական պաշտպանության ոլորտում աշխատողների վերապատրաստում

166,857 €

մասնագիտական ուսուցում աշխատանքից հեռացման վտանգի տակ գտնվող և
աշխատանք փնտրողների, ինչպես նաև այն աշխատանք փնտրողների համար,
ում պատժի կրման ավարտին վեց ամիս է մնացել

102,200 €

Մեթոդաբանական աջակցություն մասնագիտական ուսուցման համակարգին և
անձնակազմի վերապատրաստման ծառայություններ

38,489 €

Աջակցություն գործազուրկներին ստացած մասնագիտության ոլորտում
մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար

262,944 €

Աջակցություն աշխատաշուկայում անմրցունակ մարդկանց փոքր բիզնես
գործունեությանը` ուսուցման և խորհրդատվական ծառայությունների միջոցով

16,000 €

Հայաստանի Հանրապետության կողմից որպես փախստական ճանաչված
անձանց համար քաղաքացիական կողմնորոշման դասընթացներ

3,600 €

Գործատուների հետ մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ
աշխատաշուկայում անմրցունակ երիտասարդ մայրերի համար

181,526 €

Սոցիալական քարոզարշավներ կրթության դերի բարձրացման համար

178,733 €

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված minfin.am կայքի տվյալների վրա
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ՀՆԱ -ում կրթության բյուջետային ծախսերի մասնաբաժինը 1998թ.-ից ի վեր աճման միտում է ունեցել՝ 2009
թ.-ին հասնելով 3.21%-ի: 2009թ.-ից հետո այն կայուն նվազել է՝ հասնելով մինչև 2.1%-ի 2019թ.-ին, ինչը
ամենացածր ցուցանիշն է 2003թ.-ից վեր։113(տես Պատկեր 4)։
ՊԱՏԿԵՐ 4 Կրթության բյուջետային ֆինանսավորում (% ՀՆԱ մասնաբաժին)
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Կրթության բյուջետային ֆինանսավորում (% ՀՆԱ մասնաբաժին)

Աղբյուր: Փորձագետների կողմից մշակված ՝ հիմնված ՀՔՀԱԿ 2008թ զեկույցի վրա

Համաձայն 2020թ-ի GRALE զեկույցի՝ ՀՀ-ում
հանրակրթության ծախսերի համամասնության
մեջ ՄՈՒԿ-ի համար պետական ծախսերը աճել են
2020թ-ին։ Այնուամենայնիվ, պետական ծախսերի
միայն 0.5%-ից պակաս մասն է ներկայումս
հատկացվում ՄՈՒԿ-ին՝ ինչպես գնահատվել է
երկրի կողմից ներկայացված հարցաթերթիկում։
Կառավարությունը պլանավորել է ՄՈՒԿ
համար նախատեսված ծախսերը թողնել
մոտավորապես նույն չափի։ ՀՀ-ը որոշ չափով
առաջնահերթություն է տալիս գործազուրկ
մեծահասակների և բանտարկյալների համար
ՄՈՒԿ ֆինանսավորմանը։ Համեմատաբար քիչ
առաջանահերթություն է տրվում այնպիսի խմբերին,
ինչպիսիք են տարեցները (65+), կրթության և

հմտությունների բացակայության պատճառով
խոցելի մեծահասակները, հեռավոր և գյուղական
վայրերում բնակվողները, հաշմանդամություն
ունեցող մեծահասակները, փոքրամասնությունների
(էթնիկ, լեզվական, կրոնական) խմբերը,
միգրանտներն ու փախստականները, մինչդեռ
երիտասարդներին (15-24), կանանց և աղջիկներին
(15+), ինչպես նաև տղամարդկանց և տղաներին
(15+) առաջնահերթություն ընդհանրապես տրված չէ
կառավարության կողմից։ Ինչ վերաբերում է ՄՈՒԿին՝ 2018թ-ից ի վեր ֆինանսավորումն ավելացել
է գրագիտության և հիմնական հմտությունների,
շարունակական ուսուցման և մասնագիտական
զարգացման, ինչպես նաև քաղաքացիական
կրթության համար։

Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, Կրթության բյուջետային ծախսերի արդյունավետության
գնահատում, առաջին միջանկյալ զեկույց
113
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա
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Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

Դոնորներ

Վերջին երեք տարիների ընթացքում Դի-Վի-Վի
Ինթերնեյշնալը՝ Հայաստանում ՄՈՒԿ ոլորտում
ամենախոշոր դերակատարը, Գերմանիայի
տնտեսական համագործակցության և զարգացման
նախարարության (BMZ) ֆինանսավորմամբ
ծախսել է տարեկան շուրջ 300,000 եվրո։

այդ, Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը հաճախ ստանում
է ֆինանսավորում այլ աղբյուրներից ևս, օրինակ՝
Եվրոպական միությունից կամ Գերմանիայի
արտաքին գործերի նախարարությամ կողմից: ԵՄ
ֆինանսավորմամբ և Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի
կողմից իրականացված «ԵՄ հանուն մշակույթի»
ծրագրի բյուջեն 500,000 եվրոյից մի փոքր ավելին
էր, որից 470,000 եվրոն տրամադրվել էր ԵՄ
կողմից, իսկ գումարի մնացած մասը՝ Գերմանիայի
տնտեսական համագործակցության և զարգացման
նախարարության կողմից։ Այս բյուջեի շուրջ
10%-ը տրամադրվել է վերապատրաստմանը
և կարողությունների զարգացմանը միտված
գործողություններին։ Գերմանիայի արտաքին
գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ

Վարչական ծախսերը կազմում են տարեկան
բյուջեի մոտ կեսը։ Անհրաժեշտ է նշել, որ այսպիսի
մեծ վարչական ծախսը պայմանավորված է այն
հանգամանքով, որ գործընկերների ծախսերը
ևս BMZ կողմից համարվում են վարչական
ծախսեր՝ ի տարբերություն այլ միջազգային
կազմակերպությունների, որոնց դեպքում
գործընկերների ծախսերը դիտարկվում են որպես
ծրագրային ծախսեր։ Այսպիսով, Հայաստանում
BMZ ֆինանսավորմամբ գործող Դի-Վի-Վի
Ինթերնեյշնալի զուտ ծրագրային ծախսերը
տարեկան կազմում են շուրջ 150,000 եվրո։ Բացի

2019-2020թթ իրականացված «Հանուն մարդու
իրավունքների. կրթությունը քրեակատարողական
հիմնարկներում» ծրագիրը ուներ 30,000 եվրոյից
ավել բյուջե խոցելի մեծահասակների կոնկրետ
խմբի՝ բանտարկյալների համար բարելավված
կրթական ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ
ստեղծելու համար։ Այլ միջազգային դոնորների,
օրինակ՝ Եվրոպական կրթական հիմնադրամի,
Բրիտանական խորհրդի և ՄԱԶԾ-ի ծրագրերի
ծախսերի վերաբերյալ տեղեկություններ
հնարավոր չեղավ գտնել այս ուսումնասիրության
ընթացքում։

Ինչպես նշված է 2020թ-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի GRALE
զեկույցի համար ՀՀ-ի կողմից ներկայացված
հարցաթերթիկում՝ Հայաստանում ՄՈՒԿ-ը
համաֆինանսավորվում է միջազգային
համագործակցության միջոցով, իսկ մասնավոր
ոլորտից համաֆինանսավորում առկա չէ։
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VI. Հաստատություններ և ծառայություն
մատուցողներ
Ընդհանուր առմամբ ՀՀ-ում առկա են չորս տեսակի ինստիտուցիոնալ միջավայրեր, որոնցում
ենթադրաբար իրականացվում է ՄԿ-ը114.՝ հանրային կառավարման համակարգում աշխատողների
մասնագիտական զարգացում (որը կազմում է ՄԿ-ի ծրագրերի մեծ մասը), լրացուցիչ կրթական
ծրագրեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից, ՔՀԿ-ների կողմից
տրամադրվող ոչ ֆորմալ կրթական ծառայություններ, ինչպես նաև վերապատրաստման
դասընթացներ աշխատողների ու աշխատանք փնտրողների համար:

Հանրային կառավարում
ՄԿ ծրագրերի մեծ մասն իրականացվում է
պետական կառույցներում, մասնավորապես
նախարարություններում և պետական
գործակալություններում։ Այս պարագայում
պետությունը թե՛ կրթական ծառայություններ
մատուցողն է, և թե՛ կրթական ծառայություններից
օգտվողը, քանի որ պետական մարմիններում
և գործակալություններում քաղաքացիական
ծառայողների ուսուցման մեխանիզմները
(մասնագիտական զարգացում) արդյունավետ են
մշակված։

տարեկան կատարողականի գնահատմանը
զուգընթաց իրականացված վերապատրաստման
կարիքների գնահատումից: Վերապատրաստումն
անցնելուց հետո անհատական զարգացման
պլանում ավելացվում են կրեդիտներ, որոնք,
իրենց հերթին հիմք են հանդիսանում հետագա
վերապատրաստման միջոցառումների համար։
Աշխատանքին միտված կոմպետենցիաների
ձեռքբերմանն ուղղված այսպիսի դասընթացները
կազմակերպվում են Քաղաքացիական ծառայության
գրասենյակի կողմից, որն ուսումնասիրում է
պետական հաստատություններից ստացվող
հայտերը և տալիս իր համաձայնությունը։
Դասընթացն իրականացվում է համապատասխան
մասնագիտական կազմակերպության կողմից։
Յուրաքանչյուր պետական մարմնի ներսում
գլխավոր քարտուղարը պատասխանատու է ներքին
վերապատրաստումների կազմակերպման համար՝
վերահսկելով (հատուկ) վերապատրաստման
կարիքները, վերապատրաստման եղանակները,
սերտիֆիկացումն ու հատկացված կրեդիտները,
ֆինանսների և ժամանակի բաշխվածությունը,
վերապատրաստում իրականացնող
կազմակերպություններին։

Աշխատակիցների՝ մասնագիտական
գիտելիքներն ու կոմպետենցիաները
դասընթացներին մասնակցության միջոցով
բարելավելու իրավունքն ու պարտավորությունը
ամրագրված է Քաղաքացիական ծառայության
մասին ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածում։
Վերապատրաստման դասընթացները
համարվում են շարունակական մասնագիտական
զարգացման կարևոր մաս։ Այսպիսով,
գործատուները պարտավոր են առաջարկել
վերապատրաստման հնարավորություններ
և ապահովել իրենց աշխատողների
մասնակցությունը: Վերապատրաստումն
իրականացվում է յուրաքանչյուր
քաղաքացիական ծառայողի համար ըստ
անհատական ծրագրի, որը կազմվում
(փոփոխվում) է քաղաքացիական ծառայողի

Քաղաքացիական ծառայողներին և
պետական կառույցների այլ աշխատողներին
վերապատրաստումներ առաջարկող ՀՀ հիմնական

Այս գլխում ներկայացված նյութը մեծամասամբ արտացոլում է Դի-Վի-Վի Հայաստանի կողմից հավաքագրված
տեղեկատվությունը (2020a)։
114
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

պետական կառավարման մարմիններն ու
պետական կազմակերպություններն են.
•
•
•

•
•
•
•
•

ՀՀ արդարադատության նախարարության
արդարադատության ակադեմիան115
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության
դիվանագիտական դպրոցը116
Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական
կենտրոնը (Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության ենթակայության
ներքո)
Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային
կենտրոնը117
ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնը
(ՄԿՈՒԶԱԿ)118
Առողջապահության ազգային ինստիտուտը 119
Աշխատանքի և սոցիալական
հետազոտությունների ազգային ինստիտուտը 120
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի
ուսումնական կենտրոնը121

Բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ
2004թ.-ին ընդունված «Բարձրագույն և
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին»
ՀՀ օրենքը համալսարաններին թույլ է տալիս
իրենց հիմնական կրթական ծրագրերին զուգահեռ
իրականացնել լրացուցիչ

կրթության ծրագրեր։ Ընդհանուր առմամբ,
համալսարանները պարտավորված չեն
առաջարկել արտալսարանային ուսուցման
տարբերակ, սակայն դա կարող են անել
հայեցողության սկզբունքով: Այդ է պատճառը,
որ համալսարաններում լրացուցիչ կրթության
ծրագրերի տրամադրումը չի կարգավորվում
օրենքով։ Որոշ համալսարաններում
ԼՇԿ-ն իրականացվում է հումանիտար
մասնագիտությունների ֆակուլտետների միջոցով,
որտեղ ԼՇԿ-ն հանդես է գալիս որպես (երկրորդ)
մասնագիտական որակավորում ստանալու
հնարավորություն։ Այլ համալսարաններում
ԼՇԿ տրամադրման համար ստեղծվել է հատուկ
ստորաբաժանում, ինչպես օրինակ Երևանի
պետական համալսարանում (ԵՊՀ) հետբուհական
լրացուցիչ կրթության վարչությունը և Հայաստանի
պետական մանկավարժական համալսարանի
գիտահետազոտական կենտրոնը: Կան նաև
համալսարաններ, որոնք հիմնել են հատուկ
ուսումնական կենտրոններ, ինչպես Բրյուսովի
անվան պետական լեզվահասարակագիտական
համալսարանը և Հայաստանում Ամերիկյան
համալսարանը։ Վերջինս ունի ՀԱՀ-ի բաց
կրթության հարթակ/AUA Open Education/
կոչվող կենտրոնը, որը ընդօրինակելի է ՀՀ
բարձրագույն կրթության համակարգում, քանի որ
այն մտահղացված է որպես կոմպետենցիաների
կենտրոն շարունակական կրթության, ՄԿ-ի և
ցկյանս ուսումնառության համար։
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Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում ԼՇԿ
տրամադրում են հետևյալ համալսարանները.
•
Հայաստանում Ամերիկյան համալսարան, Բաց
կրթություն
•
Խ. Աբովյանի անվան պետական
մանկավարժական համալսարան123,
Հետազոտական կենտրոններ
•
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարան124, Change Lab
(«Փոփոխությունների կառավարում»
լաբորատորիա)
•
Վ. Բյուսովի անվան պետական
լեզվահասարակագիտական համալսարան125,
«SMART Caffe» ձեռներեցության կենտրոն
•
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա126,
Վերապատրաստման բաժին
•
Երևանի պետական համալսարան127,
Հետբուհական լրացուցիչ կրթության
վարչություն։
122

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի
Բաց կրթության հարթակ (AUA Open
Education)122: Ավելի քան 18 տարի
ՀԱՀ-ի բաց կրթությունը ծառայում է
որպես հիմնական կապի հարթակ
համալսարանի և համայնքի միջև:
ՀԱՀ-ը միջազգային համալսարան է՝
ամերիկյան հավատարմագրման և որակի
չափանիշներով։ Իր Բաց կրթության
հարթակով՝ համալսարանը գործում է
ցկյանս ուսումնառության արևմտյան
մոդելի հիման վրա` առաջարկելով
ինչպես վճարովի, այնպես էլ անվճար
ուսուցման ծառայություններ։ Բացի
Երևանի հիմնական մասնաճյուղից՝ այն
հասնում է ավելի լայն թիրախային խմբերի
Գյումրիում, Դիլիջանում, Եղեգնաձորում,
Վանաձորում և Ստեփանակերտում
(Արցախի Հանրապետություն) գործող

Հասարակական
կազմակերպություններ

գրասենյակների միջոցով։ ՀԱՀ-ի բաց
կրթության հարթակը պլանավորում,
նախագծում, մշակում և իրականացնում է

ՔՀԿ-ները՝ ներառյալ բարեգործական
կազմակերպությունները, կարող են համարվել
ՀՀ-ում ՄՈՒԿ ոլորտի ծառայություններ
տրամադրողների երրորդ մեծ խումբը։ Ընդհանուր
առմամբ, նրանք առաջարկում են ավելի ճկուն
ծրագրեր, քան մյուս դերակատարները, ավելի
ոչ ֆորմալ կրթական միջավայրում: Կիրառվող
ձևաչափերը հիմնականում աշխատաժողովներն են,
կարճաժամկետ համաժողովները և դասընթացները։
Առաջարկվող դասընթացների թեմաներից
շատերը վերաբերում են քաղաքացիական
կրթությանը՝ հիմնականում շեշտադրելով մարդու
իրավունքները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը,
ժողովրդավարությունը, քաղաքացիական
ակտիվիզմը, հետաքննական լրագրությունը և

մի շարք դասընթացներ, աշխատաժողովներ
և սեմինարներ հանրային և մասնավոր
հատվածի կազմակերպությունների, ինչպես
նաև անհատների համար: Դրանց թվում
են ընդհանուր անգլերենի դասընթացները,
համակարգչային գրագիտության և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
բազմաթիվ դասընթացներ,
առաջնորդության, բիզնես կառավարման
և ձեռներեցության մի շարք դասընթացներ։
Այսկերպ ՀԱՀ-ի Բաց կրթության հարթակի
նպատակն է օգնել անհատներին հասնելու
իրենց մասնագիտական ձգտումներին։
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

մեդիագրագիտությունը: Բացի այդ, առաջարկվում
են զբաղվածությանը միտված դասընթացներ
(օրինակ՝ փափուկ հմտությունների և
ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում),
որոնք հաճախ անվճար են և երբեմն նախատեսում
են դրամաշնորհներ մասնակիցներին՝ ձեռք
բերված գիտելիքների հիման վրա սեփական
փոքր նախագծերն իրագործելու համար։
Ֆինանսավորումը հիմնականում տրամադրվում
է միջազգային դոնոր կազմակերպությունների
կողմից, քանի որ պետական բյուջեն ոչ ֆորմալ
կրթության համար հատկացումներ չի նախատեսում
(միջազգային դոնորների մասին ավելի մանրամասն
տես Գլուխ X): Թիրախային խմբերը սովորաբար
հետաքրքրված անձիք և խմբերն են, ինչպես
նաև նոր ստեղծված նախաձեռնությունները և
հասարակական կազմակերպությունները։
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան
գրասենյակը128 2002թ-ից ի վեր աշխատել է
Հայաստանում ՄՈՒԿ և ցկյանս ուսումնառության
(հարատև ուսումնառության) դերի և կարևորության
ճանաչման ուղղությամբ՝ այդպիսով դառնալով
ոլորտի հիմնական դերակատարներից մեկը։
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի համար թիրախային
խմբեր են լայն հասարակությունը և որոշում
կայացնողները։ Ջատագովության, լոբբիստական
գործունեության և կարողությունների զարգացման
միջոցով այն ներգրավվում է ՀՀ-ում միկրո, մեզո և
մակրո մակարդակների աշխատանքներում: Մակրո
մակարդակի գործունեությունը կենտրոնացած
է ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ին ՄՈՒԿ օրենսդրության և
ռազմավարական զարգացման վերաբերյալ
խորհրդատվության տրամադրման վրա։ Մեզո
մակարդակում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը
նպաստում է ՄՈՒԿ մատակարարների
կարողությունների զարգացմանը, օրինակ՝
«վերապատրաստողների վերապատրաստման»/
(ToT) դասընթացների կազմակերպման,
նախագծերի և ուսումնական ծրագրերի մշակման
միջոցով։ Միկրո մակարդակում ՄՈՒԿ տարբեր

ծրագրեր և դասընթացներ են իրականացվում
գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով՝
հիմնականում թիրախավորելով խոցելի խմբերին։
Մինչ օրս Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը աջակցել է
մեծահասակների կրթության երեք կենտրոնների
ստեղծմանն ու գործունեությանը.
•
Սիսիանի մեծահասակների կրթության
կենտրոն (2014թ-ից ի վեր)129
•
Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի (ՔՈԱՖ)
ՍՄԱՐԹ կենտրոն (2019)130
•
ՀԱԵ Շիրակի թեմի սոցիալ – կրթական
կենտրոնը (համագործակցությունը 2007թ-ից),
որը վերջերս գրանցվել է որպես «Խաչմերուկ»
կրթական խորհրդատվական կենտրոն
հիմնադրամ։
Մեծահասակների կրթության կենտրոնները
(ՄԿԿ) իրականացնում են հմտությունների
վրա հիմնված մասնագիտական դասընթացներ
և վերապատրաստումներ տեղացի խոցելի
թիրախային խմբերի համար, ինչպես նաև
ուղղորդում և աջակցություն են տրամադրում
գործազուրկներին՝ աշխատաշուկայում
վերաինտեգրումը դյուրացնելու համար։
Տարեկան շուրջ 500 շահառուներ մասնակցում
են ավելի քան 20 դասընթացների։ Ավելին, ԴիՎի-Վի Ինթերնեյշնալը նպաստում է ՔՀԿ-ների
միջև համագործակցության ամրապնդմանը`
ներգրավվելով այնպիսի միություններում, ինչպիսիք
են Մեծահասակների կրթության ասոցիացիան
և Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան
լիգան:131 Բոլոր մակարդակներում գործընկերների
ինստիտուցիոնալ կարողությունները զարգացնելու
համար Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալն աջակցում է
նրանց մասնակցությանը տարածաշրջանային և
միջազգային ֆորումներին և փորձի փոխանակման
միջոցառումներին։
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը հիմնել է նաև
մեծահասակների կրթության ոչ ֆորմալ ցանց,
որը միավորում է ութ (8) կազմակերպությունների
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի Հայաստանյան գրասենյակ կայքէջ
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Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոն կայքէջ

130

ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոն կայքէջ
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Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգա ֆեյսբուքյան էջ
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Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Ցանցի
ընդհանուր նպատակը, ինչպես նշված է
Փոխըմբռնման հուշագրում (2020), ՀՀ-ում
ցկյանս ուսումնառության և մեծահասակների
կրթության հնարավորություններին աջակցելն
է, ինչպես նաև մեծահասակների կրթության
ինստիտուցիոնալացմանն ու պրոֆեսիոնալացմանը
նպաստելը։ Հիմնական խնդիրներն են
կարողությունների զարգացումը, տեղեկատվության
և գիտելիքների փոխանակումը, ուսուցումը,
նորարարությունը, ջատագովությունը և
արդյունավետ ծառայությունների մատուցումն ու
ռեսուրսների բաշխումը: Ի սկզբանե այս ոչ ֆորմալ
ցանցը ներառում էր Շիրակի, Սյունիքի և Լոռու
մարզերի երեք ՄԿԿ-ները (տես վերևում)։ 2020թ-ին
ցանցն ընդլայնվեց հինգ նոր անդամներով.
•
«Խաչմերուկ» կրթական խորհրդատվական
կենտրոն հիմնադրամ
•
Սիսիանի մեծահասակների կրթության
կենտրոն հիմնադրամ
•
ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոն
•
Գավառի պետական համալսարան հիմնադրամ
•
Դիլիջանի համայնքային կենտրոն ՀԿ
•
«Կանաչ արահետ» գյուղատնտեսության
աջակցության ՀԿ
•
Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ
•
«Սևան» երիտասարդական ակումբ ՀԿ։

զբաղվել է քաղաքացիական կրթությամբ՝
կազմակերպելով հանրային քննարկումներ,
բանավեճեր և դասախոսություններ։ Դի-Վի-Վի
Ինթերնեյշնալն աջակցել է նաև սոցիալական և
կրթական բազմազան թեմաներով մասնագիտական
նյութերի հրատարակմանը (և՛ տպագիր, և՛ թվային
տարբերակով)։
Արվեստի հաստատությունների շարքում մեծ
դերակատարում ունի ՌՕՔԵՄՓ կենտրոնը132,
որը տեղակայված է Հայաստանի ազգային
պատկերասրահում։ Որպես կոմպետենցիոն
կենտրոն՝ ՌՕՔԵՄՓԸ հնարավորություն է ստեղծում
հանդիպումների և գիտելիքների խորացման՝
հարատև ուսուցման ինտենսիվ դասընթացների
իրականացման միջոցով։ Դասընթացների
թիրախ խումբ են հանդիսանում մշակութային
ժառանգության ոլորտի փորձագետները և տեղացի
աշխատակիցները։ Դասընթացներն իրականացվում
են միջազգային փորձագետների անմիջական
ներգրավմամբ՝ երկխոսության և գիտելիքի
փոխանցման խթանման նպատակով։
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական
պետական մանկավարժական համալսարանի
թանգարանը133 հատուկ ուշադրություն է դարձնում
կրթական հատուկ կարիքներ ունեցող այցելուներին։
Այն կազմակերպում է տարբեր ծրագրեր և
միջոցառումներ բոլոր տարիքի լսարանների համար։

2002թ. հիմնադրումից մինչև 2019թ. Դի-ՎիՎի Ինթերնեյշնալը համագործակցել է նաև
տեղական թանգարանների հետ՝ մշակութային
կրթության ոլորտի նորարարական ՄՈՒԿ
ծրագրեր ներմուծելու համար։ Այս համատեքստում
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը վերապատրաստել
է թանգարանների աշխատակիցներին,
կազմակերպել է ուսումնական այցեր և տրամադրել
է ֆինանսավորում փոքր մասշտաբի կրթական
միջոցառումների անցկացման համար։ Այն
աշխատել է նաև տեղական և տարածաշրջանային
գործընկերների հետ տրավմատիկ պատմական
անցյալի և հաշտեցման թեմաների շուրջ, և

ՄՈՒԿ ծառայություններ տրամադրող և շահույթ
չհետապնդող կամ ՔՀԿ կարգավիճակ ունեցող
հիմնական կառույցների թվում են նաև հետևյալ
կազմակերպությունները.
•
Հայկական ՍԻՎԻՏԱՍ ՀԿ134 (քաղաքացիական
կրթություն)
•
ՀԲԸՄ հայկական վիրտուալ համալսարան135
•
ՔՈԱՖ (անգլերեն, ուսուցիչների և
կառավարիչների վերապատրաստում,
արտադպրոցական և ամառային ծրագրեր,
ժողովրդավարություն և քաղաքացիական
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ՌՕՔԵՄՓ կենտրոն կայքէջ
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Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի թանգարան կայքէջ
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Հայկական ՍԻՎԻՏԱՍ կայքէջ
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ՀԲԸՄ հայկական վիտուալ համալսարան կայքէջ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

•

•

•

կրթության ծրագրեր դպրոցներում,
երիտասարդների համար մասնագիտական
կողմնորոշում և պրակտիկայի
հնարավորություն և այլն)
Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ136
(ստեղծարար խաղեր, Կոնֆլիկտների
տրանսֆորմացիայի դպրոց, Քննադատական
մտածողության դպրոց, ՔՀԿ կառավարման
դպրոց և այլն)
Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ137
(Հանրային քաղաքականության
ամառային դպրոց, մարդու իրավունքների
մշտադիտարկման և ջատագովության
դասընթաց, դասախոսների վերապատրաստում
և այլն)
Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն138
(մեդիագրագիտության դասընթացներ)։

Աշխատողների և գործազուրկների
համար վերապատրաստման
ծառայություններ մատուցողներ
Հայտնի է, որ ՀՀ-ում գործող ընկերությունները
պատրաստ են իրենց աշխատակիցներին
հետագա վերապատրաստման և զարգացման
հնարավորություններ առաջարկել: Շատ խոշոր
և միջին ձեռնարկություններ այսօր ներդրում
են կատարում իրենց աշխատակիցների
շարունակական վերապատրաստման
գործընթացում։ Նրանք հենց աշխատավայրում
տրամադրում են վերապատրաստման
դասընթացներ՝ ըստ աշխատանքային պահանջի և
դասընթացի ամենահարմար ձևաչափը ընտրելու
մեծ ճկունությամբ։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր
աշխատակից ունի ՀՀ աշխատանքային
օրենսգրքով կարգավորվող կրթական արձակուրդի
իրավունք՝ քննությունների, ստուգարքների, թեզի
ավարտական պաշտպանության կամ լաբորատոր
աշխատանքի պատրաստվելու
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Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ կայքէջ
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Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ կայքէջ

138

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն կայքէջ

համար։ Աշխատակիցը կարող է նաև վճարվող
արձակուրդ պահանջել, եթե վերապատրաստումը
պարտադրվում է գործատուի կողմից։
Աշխատանքային համատեսքտում ՄՈՒԿ
հիմնական նպատակը հմտությունների
զարգացումը և որակավորումների բարձրացումն
է, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքների
ձեռքբերումը։ Իրենց ներկա և պոտենցիալ
աշխատակիցներին շարունակաբար
լրացուցիչ կրթական ծրագրեր առաջարկող
ընկերություններից են «Սինոպսիս Հայաստանը»,
«Վեոն Հայաստանը» (Բիլայն բրենդով) և
«Երեմյան փրոջեքթսը»։ ՀՀ Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարության
զբաղվածության պետական գործակալությունը
առանձին ստորաբաժանում է, որն աշխատանք
փնտրողներին աջակցում է աշխատանք գտնելու
հարցում: Այն կազմակերպում է անվճար ՄԿ
դասընթացներ գործազուրկների և աշխատանք
փնտրողների համար։ Այդ դասընթացները
տրամադրվում են գործատուների կողմից,
որոնք ընտրվում են գործակալության կողմից
հայտարարված գնումների գործընթացի միջոցով։
Ձեռնարկություններին տրամադրվում են նաև
որոշակի որակավորում ունեցող մասնագետներ
փնտրելու աջակցման ծառայություններ:
Զբաղվածության պետական գործակալությունն
ունի 51 տեղական գրասենյակներ ամբողջ
երկրում, որից 10-ը տեղակայված են Երևանում:
Բացի այդ, Ուսուցման ազգային հիմնադրամը
լիազորված է սոցիալական գործընկերների կողմից
(պետություն, գործատուներ և արհմիություններ)՝
համակարգելու և կազմակերպելու ԼՇԿ
իրականացումը։ Նրա տարբեր նպատակների
թվում են նաև վերապատրաստումների
կազմակերպմանը, որակավորման բարձրացման
և վերաորակավորման դասընթացների մշակմանը
աջակցելը, որոնք միտված են աշխատողների,
գործազուրկների և աշխատանք փնտրողների
որակավորման բարձրացմանը:
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VII. Ծրագրեր
Ծառայության մատակարարների
շրջանակի նմանությամբ՝ ՀՀ-ում ՄՈՒԿ
ծրագրերը հիմնականում ներառում են
դասընթացներ քաղաքացիական ծառայողների
համար, լրացուցիչ կրթության ծրագրեր
համալսարանների աշխատակիցների և նրանց
շրջանավարտների համար, ուսուցիչների համար
վերապատրաստողների վերապատրաստման
ծրագրեր, ձեռնարկությունների
աշխատակիցների համար աշխատավայրում
դասընթացներ, մասնագիտական ուսուցման
դասընթացներ, ինչպես նաև մշակութային
և քաղաքացիական կրթության ծրագրեր
հասարակական կազմակերպություններում։ Ի
տարբերություն դրան՝ մեծահասակների համար
գրագիտության ոչ ֆորմալ ծրագրերը չափազանց
քիչ են։ 2020թ. համաշխարհային համաճարակի
տարածումից ի վեր տարբեր առցանց ծրագրեր
մեկնարկեցին։

Ավելին, Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը նպաստել է
տարբեր գործընկերներ հետ մի շարք ծրագրերի
իրականացմանը։ Այդ ծրագրերի թվում են.
•
Թանգարանային կրթության կենտրոնը139
հիմնադրվել է 2014թ-ին՝ հայաստանյան
թանգարաններում կրթական ծրագրերի
մշակմանը աջակցելու, թանգարանների
աշխատակիցների կարողությունները
զարգացնելու (վերապատրաստումների,
սեմինարների, փորձի փոխանակման այցերի
միջոցով), թանգարանային կրթության տարբեր
ասպեկտների վերաբերյալ մեթոդական
ձեռնարկներ մշակելու և թանգարանային
կրթության ծրագրերի և մեթոդների լավագույն
միջազգային (հատկապես եվրոպական) փորձը
տարածելու համար։
•
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի
Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը հիմնել է Բանավոր
պատմության կենտրոնը140՝ որպես կրթական
և հետազոտական կենտրոն, որի նպատակն
է բանավոր պատմության խթանումը
որպես պատմության ուսումնասիրման
և ուսուցման լրացուցիչ մեթոդ։ Այն
իրականացնում է ինչպես փակ դասընթացներ
/դասախոսություններ/ զրույցներ Կենտրոնի
հետազոտողների համար նրանց գիտելիքների
և հմտությունների զարգացման նպատակով,
այնպես էլ հանրային դասընթացներ /
դասախոսություններ/ զրույցներ՝ սոցիալական
գիտությունների գիտնականների շրջանում
բանավոր պատմության մեթոդաբանության և
մոտեցումների տարածման համար։
•
Բուն TV-ի հետ համագործակցությամբ ՄՈՒԿ-ը
և ցկյանս ուսումնառությունը խթանվել են
առցանց հարթակում ընդհանուր 9 կարճ
հոլովակների միջոցով, որոնք դիտել են ավելի
քան 60,000 մարդ։

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի
համագործակցությունը և ծրագրերը
2002թ-ից ի վեր Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի
հայաստանյան գրասենյակը տարբեր
միջոցառումներ է իրականացրել միկրո, մեզո
և մակրո մակարդակներում՝ Գերմանիայի
տնտեսական համագործակցության և
զարգացման նախարարության ֆինանսավորմամբ
իրականացված հինգ եռամյա ծրագրային ցիկլերի
միջոցով (տես գլուխ VI): Քաղաքականության
մակարդակում համագործությունը պետական
իշխանությունների և քաղաքացիական
հասարակության հետ, որի նպատակն է եղել
Հայաստանում ՄՈՒԿ հիմնական արժեքների և
փիլիսոփայության բարձրացումը, խթանումը և
ինտեգրումը, միշտ էլ կենտրոնական դեր է ունեցել
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի գործունեության մեջ։
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ Հայաստան, Թանգարանային կրթության նախագիծ կայքէջ
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Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Բանավոր պատմության կենտրոն կայքէջ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

Շահույթ չհետապնդող
Շահույթ
և բարեգործական
կազմակերպությունների կողմից
իրականացվող այլ ծրագրեր
2020թ. փետրվարից ՌՕՔԵՄՓ կենտրոնը (տես
էջ 44) ստեղծել է մեկ պիլոտային դասընթաց՝
«ՌՕՔԵՄՓ2020. դասընթաց մշակութային
ժառանգության փորձագետների համար», որն
իրականացվում է Բոլոնիայի համալսարանի
պրոֆեսորների և հետազոտողների կողմից՝
Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարանի
աջակցությամբ։ Դասընթացը կազմված է
լսարանային դասախոսություններից, անհատական
ուսուցումից և գործնական աշխատանքներից և
նախատեսված է 30 մասնակցի համար։
«ՀԿ Դեպո – Հասարակական
կազմակերպությունների զարգացման ծրագիրը»141
խթանում է քաղաքացիական հասարակության
կայուն զարգացումը՝ ՔՀԿ-ների կարողությունների
բարձրացման միջոցով։ Ծրագրի մի մասը ՔՀԿների կառավարման դպրոցն է, որն առաջարկում
է վերապատրաստման դասընթացներ ծրագրերի
կառավարման, կազմակերպությունների
զարգացման, բիզնես պլանավորման,
ջատագովման, գենդերային հավասարության
շեշտավորման խնդրին համալիր մոտեցման
և ծառայությունների մատուցման թեմաներով։
Դպրոցը հզորացվում է ՀԿ Դեպո պորտալով, որի
միջոցով ներկայացվում են տեղեկություններ
ՔՀԿ-ների զարգացման և ֆինանսավորման
հնարավորությունների վերաբերյալ: Բացի
այդ, դպրոցը պլանավորում է ստեղծել ՔՀԿ
մուլտիմեդիա լուծումների հնարավորություններ՝
ՔՀԿ-ների միջև, ինչպես նաև այլ շահառուների
հետ հաղորդակցումը դյուրացնելու
նպատակով: Ակնկալվում է, որ 160 ՔՀԿ-ներ
անմիջականորեն կամ առցանց ուսուցում
141

կստանան: Հաջորդ փուլում կանցկացվեն
դասընթացներ վերապատրաստողների
համար։ Առավել առաջատար ՔՀԿ-ները իրենց
կարողությունների զարգացմանը սատարող
դրամաշնորհներ կստանան:

ՔՈՎԻԴ-19-ի ժամանակ
մեկնարկած մեծահասակների և
շարունակական կրթության
ծրագրեր
Առցանց թանգարաններ142: «Տանից թանգարան և
գրադարան» / «From home to Museum and Library»/
ֆեյսբուքյան միասնական հարթակում143.
25 թանգարաններ և 12 գրադարաններ առաջարկում
էին կրթական, ճանաչողական և ժամանցային
ծրագրեր։ Բացի այդ, տարբեր թանգարաններ
մշակեցին առցանց ծրագրեր սոցիալական
մեդիայի իրենց էջերում՝ կիրառելով #FromhomeMuseums, #museumwillcomehome, #InterMuseumCollaboration, #Engageinselfeducation,
#worktogether հեշթեգեր։ Օգտատերերը կարող են
մասնակցել տարբեր տարիքային խմբերի համար
նախատեսված ինտելեկտուալ վիկտորինաների,
կինոդիտումների, առցանց քննարկումների,
հոդվածների, արվեստագետների մասին հուշերի
ընթերցանության, թանգարան-այցելու առցանց
համագործակցության ծրագրերի, նկարչության,
գրականության, երաժշտության ծրագրերի,
անիմացիոն խաղերի, երիտասարդական
մրցույթների, ճանաչողական ֆիլմերի,
ցուցահանդեսների, քվեստ մրցույթների, առցանց
կրթական ծրագրերի և այլն։
Առցանց գրադարաններ: Հայաստանյան 12
գրադարաններ (ՀՀ ԿԳՄՍՆ համակարգմամբ)
օգտագործում են սոցիալական մեդիայի իրենց
էջերը՝ տարբեր առցանց հարթակներ, ինչպես նաև
թվային և աուդիո-վիզուալ նյութեր առաջարկելու,

ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագիր կայքէջ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ (2020), Հայաստանի ազգային հանձնաժողով, հոդված կայքում The Armenian National Commission outlines
measures taken during COVID-19 outbreak
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հանրության համար իմաստալից ժամանց
կազմակերպելու, ինքնակրթությունը քաջալերելու
և կրթական գործընթացը տնային պայմաններում
շարունակական դարձնելու համար։ Նրանց
ընթերցասերների համայնքը հետևում է
«Գրադարանը քո տանը» 144 ֆեյսբուքյան էջին։

ներառում է մի շարք կայքեր, պաշարների
շտեմարան, կրթական ֆորում և հեռավար
ուսուցման հարթակ։ «Հեռավար ուսուցման
ազգային ցանց»146 էլ. ուսուցման հարթակն
առաջարկում է 158 դասընթաց մասնագիտական
դպրոցների և քոլեջների ուսուցիչների
համար։ Ամենօրյա ռեժիմով վիդեոդասեր են
հեռարձակվում հանրային հեռուստատեսությամբ
(1tv.am): Բացի այդ, Ռոստելեկոմ բջջային
օպերատորի հետ համագործակցությամբ
ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ն նախաձեռնել է նոր կրթական
հեռուստաալիք՝ Hybrid Edu (ch121): Յուքոմ-ի
UTV VoD տեսավարձույթի հեռավար
ուսուցման բաժնում հասանելի են տեսադասեր։
Երիտասարդների համար առցանց բաց հարթակը
ներառում է հասարակագիտության և կյանքի
հմտությունների վերաբերյալ դասընթացներ,
այդ թվում խնդիրների լուծում, ֆինանսական
գրագիտություն, հաղորդակցություն և այլն147։
Բնապահպանական կրթության ցանցը148
բաց առցանց հարթակ է, որն առաջարկում է
բնապահպանական հիմնախնդիրների վերաբերյալ
մի շարք միջոցառումներ և ռեսուրսներ։

Առցանց թատրոն, երաժշտություն,
կինոթատրոն և հեռուսատեսային ծրագրեր:
«Մշակութային կորոնադադարը» առաջարկում
է տեսագրված շրջայցեր տարբեր մշակութային
հաստատություններ ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի հետ (օրինակ՝
Երևանի պետական տիկնիկային թատրոն, Արամ
Խաչատրյանի անվան համերգասրահ)։ «Չտեսնված
կինո» հեռուստահաղորդման շրջանակներում
Հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակվում
են լիամետրաժ խաղարկային, վավերագրական և
կարճամետրաժ ֆիլմեր: «Ամեն ինչ մուլտի մասին»
շարքը ներկայացնում է 14 հայկական մուլտֆիլմեր
և անիմացիոն ֆիլմեր յութուբյան հարթակում:145
Առցանց և հեռավար կրթություն: Հայկական
կրթական միջավայր պորտալը (www.armedu.am)
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Ամեն ինչ մուլտի մասին, YouTube
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

VIII. Կրթությանը մասնակցելը և չմասնակցելը
Մասնակցության մակարդակը (գործակիցը, տոկոսը) և կառուցվածքը
(կազմը)՝ հրապարակայնորեն մատչելի տեղեկատվություն
Զբաղվածության պետական գործակալությունը
իր մոտ գրանցված երիտասարդների վերաբերյալ
զեկույցում ներկայացնում է 2013-2018
թվականների ընթացքում ֆորմալ կրթական
հաստատություններում սովորող ուսանողների
թվաքանակը՝ ըստ կրթական մակարդակների
(տե՛ս Աղյուսակ 3): Վերջին տարիներին
ուսանողների թիվը նվազել է կրթության

բոլոր՝ հատկապես բարձրագույն և միջին
մասնագիտական կրթության մակարդակներում:
Չնայած բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում ուսանողների թիվը
նվազել է 8,3%-ով, այդուհանդերձ երիտասարդների
շրջանում դեռևս գերակշռում է բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում սովորելու
նախընտրությունը։

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 Ուսանողների թիվը 2013թ-ից մինչև 2018թ.

Ուսումնական տարի

Նախնական
(արհեստագործական)
մասնագիտական
կրթություն

Միջին
մասնագիտական
կրթություն

Բարձրագույն
կրթություն

2013-2014

7,448

30,125

85,922

2014-2015

7,295

28,483

79,623

2015-2016

6,874

24,300

84,591

2016-2017

6,251

23,193

81,648

2017-2018

6,500

23,063

78,747

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված Զբաղվածության պետական գործակալություն տվյալների վրա149

Միջին և խոշոր կազմակերպություններն
ու ընկերությունները Զբաղվածության
պետական գործակալությանը տրամադրում
են «Աշխատակիցների մասնագիտական
ուսուցման մասին» զեկույց։ Զեկույցը ներառում է
տվյալներ մասնագիտական ուսուցում ստացած
աշխատակիցների թվի, դասընթացներն
իրականացնող հաստատությունների և
կազմակերպության ծախսերի վերաբերյալ։
Զեկույցը ներառում է տեղեկատվություն միայն
գործատուի կողմից վճարված մասնագիտական
ուսուցման վերաբերյալ և չի արտացոլում այն

դասընթացները, որոնք նախաձեռնվել և/կամ
վճարվել են աշխատակցի կողմից։ Հավաքագրված
տեղեկատվությունը ներկայացված է «Հայաստանի
աշխատաշուկան» զեկույցում։ Համաձայն 2020թ.
զեկույցի՝ աշխատողների 6.5%-ը (21,559 մարդ)
և 8.5%-ը (28,902 մարդ) վերապատրաստվել են
համապատասխանաբար 2018թ-ին և 2019թ-ին
(տե՛ս Աղյուսակ 4)։ Վերապատրաստվածների
թիվը ներառում է այն անձանց, ովքեր հաշվետու
ժամանակահատվածում անցել են մասնագիտական
և որակավորման բարձրացման դասընթաց,
վերապատրաստում։150
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 Մասնագիտական ուսուցում ստացածների թիվը՝ ըստ ուսուցման տեսակի
Ընդամենը
2018

Տղամարդ

2019

2018

Կին

2019

2018

2019

330,263 350,130 148,618 169,714 181,645 180,416

Աշխատողներ, ընդամենը
Վերապատրաստվածներ, ընդամենը

21,559

28,902

11,188

15,952

10,371

12,950

Ստացել է մասնագիտական ուսուցում,
վերապատրաստում

18,200

23,536

8,827

12,563

9,373

10,973

4,456

5,211

2,171

3,235

2,285

1,976

856

1,454

532

1,133

324

321

12,888

16,871

6,124

8,195

6,764

8,676

Որակավորման բարձրացում

3,359

5,366

2,361

3,389

998

1,977

30 տարեկանից ցածր երիտասարդներ

6,185

8,647

2,390

3,545

3,795

5,102

317

483

136

293

181

190

6

9

5

7

1

2

Առաջին անգամ են դասընթաց անցել
Անցել են դասընթաց երկրորդ մասնագիտություն
ստանալու համար
Վերապատրաստվել են

Անցել է աշկերտություն, ընդամենը
Անցել է աշկերտություն արտասահմանում

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված Զբաղվածության պետական գործակալություն
տվյալների վրա (2020).151

Գործատուների կողմից տրամադրված միևնույն զեկույցների հիման վրա Վիճակագրական կոմիտեն
ներկայացնում է դասընթացների բաշխվածությունը՝ ըստ աշխատակիցների համար դրանց անցկացման
վայրի (տե՛ս Պատկեր 5): 2016 – 2019թթ. ուսուցում ստացածները հիմնականում դասընթացի են մասնակցել
աշխատավայրում (64-67%)։ Մինչդեռ ոմանք դասընթաց անցել են այլ ուսումնական հաստատություններում
(29-33%), աշխատակիցների միայն փոքր մասն է մեկնել արտասահման վերապատրաստման նպատակով (3-5%)։
ՊԱՏԿԵՐ 5: Դասընթաց անցածների թիվը՝ ըստ դասընթացի վայրի

2016

32%

2017

64%

30%

2018

5%

65%

33%

5%

62%

5%

Կրթական հաստատություն
2019

29%
0%

67%
20%

40%

60%

3%
80%

Աշխատավայր
Արտերկիր

100%

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված Զբաղվածության պետական գործակալություն
տվյալների վրա (2020)։
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ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (2020), Հայաստանի հանրապետության աշխատաշուկան 2018-2019թթ, Մանսագիտական ուսուցում
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Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

Ինչ վերաբերում է մասնակիցների կազմին, ընդհանուր
վերապատրաստված աշխատողների 53%-ը (12.563
մարդ) տղամարդիկ են, իսկ 47%-ը՝ կանայք (10.973
մարդ)։ 2019թ-ին մասնագիտական ուսուցման մեծ
մասը՝ 47%, իրականացվել է ֆինանսական, անշարժ
գույքի, մասնագիտական, գիտական, տեխնիկական,
ադմինիստրատիվ և աջակից գործունեության
ոլորտներում (11.038 աշխատող)։ Տնտեսության
ոլորտում վերապատրաստված աշխատողների 60%-ը
եղել են կանայք (տե՛ս Աղյուսակ 5):

2019թ-ին գործատուները ամսական միջինում
6.000 ՀՀ դրամ (9,60€) են ծախսել իրենց
աշխատակիցների վերապատրաստման
համար։ Հանրային կառավարման, կրթության,
առողջապահության և սոցիալական աշխատանքի
ոլորտներում գործատուները ամենաշատն են
ծախսել վերապատրաստումների համար (7.900
ՀՀ դրամ = 12,64€), մինչդեռ արդյունաբերության
ոլորտում ամենաքիչն է ծախսվել (շուրջ 3.500 ՀՀ
դրամ = 5,60€)։

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 Մասնագիտական ուսուցում ստացածները և մասնագիտական ուսուցման ամսական
ծախսերը՝ ըստ ոլորտների, 2019թ.

Տրանսպորտ և
Ընդամենը

Արդյունաբերություն

Շինարարություն

տեղեկատվություն
հաղորդակցություն

Ֆինանսներ,
անշարժ գույք,
մասնագիտական,
գիտական,
տեխնիկական,
ադմինիստրատիվ
և աջակից
գործունեություն

Հանրային
կառավարում,
կրթություն,
առողջապահություն և
սոցիալական
աշխատանք

Այլ

Անցել են մասնագիտական ուսուցում և
վերապատրաստում

23 536

4 713

270

5 316

11 038

1 117

1 082

Տղամարդ

12,563

4,280

131

2,740

4,381

303

728

Կին

10,973

433

139

2,576

6,657

814

354

Վերաորակավորված
անձիք

5,366

3,091

17

1,753

336

112

57

Տղամարդ

3,389

1,983

16

1,209

157

11

13

Կին

1,977

1,108

1

544

179

101

44

Աշկերտություն անցած
անձիք

483

184

-

31

221

3

44

Տղամարդ

293

182

-

22

66

-

23

Կին

190

2

-

9

155

3

21

6,315

3,518

4,931

6,104

5,830

7,935

5,799

Ամսական միջին ծախսը
մասնագիտական
ուսուցման վրա, ՀՀ
դրամ

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված «Աշխատաշուկան Հայաստանում» (2020)
զեկույցի տվյալների վրա
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Մանսագիտական ուսուցում ստացածների թիվը152 էականորեն ավելի բարձր է մասնավոր հատվածում, քան
պետական հատվածում (տե՛ս Պատկեր 6): Չնայած պետք է նշել, որ 2018-2019թթ մասնագիտական ուսուցման,
վերապատրաստման և վերաորակավորման մեջ պետական ոլորտի աշխատակիցների ներգրավվածության
աստիճանի տեսանելի աճ է գրանցվել։

Պատկեր 6. Պետական և մասնավոր հատվածներում մասնագիտական ուսուցում
ՊԱՏԿԵՐ 6 Պետական և մասնավոր հատվածներում մասնագիտական ուսուցում ստացածներ
ստացածներ
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Անցել են մասնագիտական
ուսուցում և վերապատրաստում

2018

17 300

2019

Վերաորակավորված անձիք

Պետական սեկտոր

2018

8

475

2019

Աշկերտություն անցած անձիք

Մասնավոր սեկտոր

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված «Աշխատաշուկան Հայաստանում» (2020)
զեկույցի տվյալների վրա

Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն ամեն տարի տնային տնտեսությունների շրջանում անցկացնում
է Աշխատուժի հարցումներ և հրապարակում միկրոտվյալների անանուն բազա: Հարցումը ներառում է
(մասնագիտական) կրթության մասին հարց՝ ստուգելու՝ արդյո՞ք հարցվողները վերջին մեկ ամսվա (ներառյալ
հարցման շաբաթը) ընթացքում անցել են կանոնավոր կամ նույնիսկ մի քանի ժամ կամ օր տևած որևէ
դասընթաց, պրակտիկա, անհատական դասընթաց, մասնագիտական ուսուցում։153
2019թ հրապարակված և 16.383 անձի տվյալներ պարունակող բազայի հիման վրա արված հաշվարկները
ցույց տվեցին, որ հարցման անցկացման ամսվա ընթացքում 580 մարդ ստանում էր կանոնավոր
մասնագիտական ուսուցում, 407 մարդ մասնակցել էր սեմինարների և համաժողովների, իսկ 323 հարցվողներ
մասնակցել էին ՏՏ ոլորտի դասընթացների (Պատկեր 7)։
Անհնար է ցույց տալ հարաբերակցությունը ոլորտի իրական ծավալին (մասնակցության տոկոսը ըստ ոլորտի)։
«Արմստատը» մասնագիտական ուսուցման վերաբերյալ զեկուցում է բացարձակ թվերով` հիմնվելով պետական և
մասնավոր հատվածի գործատուներից ստացված հաշվետվությունների վրա: Հրապարակված զեկույցում «Արմստատը»
չի նշում, թե քանի գործատուներից են տվյալներ ստանում՝ ըստ ոլորտների:
152

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Աշխատուժի հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազա և հարցաթերթ
(ըստ տնային տնտեսության անդամների) կայք
153
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Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

ՊԱՏԿԵՐ 7 Հարցման անցկացման ամսվա ընթացքում որևէ դասընթաց կամ մասնագիտական ուսուցում
7. Հարցման անցկացման ամսվա ընթացքում որևէ դասընթաց կամ
անցած մարդկանցՊատկեր
թիվը

մասնագիտական ուսուցում անցած մարդկանց թիվը

Այլ

196

Դասընթացներ ըստ նախասիրության

177

Վարորդական դասընթացներ

9

Դրամաշնորհային աջակցության դիմելու դասընթացներ

10

Լեզվի ուսուցման դասընթացներ

101

ՏՏ ոլորտի դասընթացներ

323

Օնլայն ուսուցում, վեբինարներ

25

Սեմինարներ, համաժողովներ

407

Ընթացիկ աշխատանքին առնչվող դասընթացներ

36

Կարճաժամկետ դասընթացներ

21

Աշխատանքային պրակտիկա/աշկերտություն

8

Կանոնավոր մասնագիտական ուսուցում
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Աղբյուր: Աշխատուժի հարցում 2019

2021թ. Մեծահասակների
Մեծահասակների կրթության հարցման
արդյունքները
արդյունքնե
րը
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի և Գերմանիայի
մեծահասակների կրթության ասոցիացիայի
կողմից նախաձեռնված և ՀՌԿԿ-Հայաստանի
կողմից 2021թ իրականացված Հայաստանում
մեծահասակների կրթության առաջին
հետազոտության վերջնականացմամբ այժմ
առկա է ավելի համապարփակ և հստակ
տեղեկատվություն մեծահասակ ուսումնառուների,
մեծահասակների կրթությանը մասնակցության
կամ չմասնակցելու նրանց շարժառիթների
և նախընտրությունների մասին։154 Այն
իրականացվել է Մեծահասակների կրթության
եվրոպական հետազոտության հաստատված
մեթոդաբանությամբ։155

Հարցումն իրականացվել է 18-64 տարեկան
աշխատունակ տարիքի մարդկանց խմբի
շրջանակում հարցմանը նախորդող տասներկու
ամիսների ընթացքում ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և
ինֆորմալ ուսուցմանը մասնակցության մասին:
2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի
փետրվար ընկած ժամանակահատվածում
հարցմանը մասնակցել է Հայաստանում բնակվող
2440 մարդ: Տվյալները ներկայացուցչական են հայ
բնակչության համար:
Հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ
ընդհանուր առմամբ մարդկանց միայն մի փոքր
մասն (16%) է տեղեկատվություն փնտրում հետագա
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ուսումնառության հնարավորությունների մասին։
18-35 տարեկան երիտասարդները ամենաակտիվ
փնտրողներն են (45%), 56-64 տարեկան մարդկանց
միայն 5%-ն է փնտրում տեղեկատվություն։
Ավելին, կանայք (19%) և մայրաքաղաքում
բնակվողները (21%) ավելի հավանական է, որ
տեղեկատվություն փնտրեն, քան տղամարդիկ (12%)
և գյուղաբնակները (9%)։ Մեծամասամբ դեպքերում
մարդիկ ցանկալի տեղեկատվությունը գտնում են
համացանցում որոնման, սոցիալական մեդիայի,
կրթական հաստատությունների և ընկերների
միջոցով։ Գործընկերներին, գործատուներին,
քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպություններին և տեղական
իշխանություններին հազվադեպ են դիմում
մեծահասակների կրթության հնարավորությունների
մասին տեղեկատվություն ստանալու համար։

որևէ դասընթացի հարցմանը նախորդող
տասներկու ամիսների ընթացքում: Սա զգալիորեն
ցածր է ԵՄ-27-ի միջին ցուցանիշից:156 Մյուս կողմից,
բոլոր հարցվածների երեք քառորդը նշել է, որ
զբաղվել է ինֆորմալ ուսուցման որևէ ձևով, ինչը ԵՄ
անդամ երկրների միջինից ավելի բարձր է:157
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 Հայասատանում մեծահասակների
կրթության մեջ մասնակցության ցուցանիշները՝
համեմատած ԵՄ-27-ի միջինի հետ

Ֆորմալ
կրթություն

Ստորև բերված Աղյուսակ 6-ը տեղեկություն
է տալիս Հայաստանում մեծահասակների
կրթությանը մասնակցության իրավիճակի
վերաբերյալ։ Այն ցույց է տալիս, որ հարցմանը
18 տարեկանից բարձր մասնակիցների միայն մի
փոքր մասն է հաճախել ֆորմալ կրթության որևէ
դասընթացի (8%)։ Սա ավելին է, քան ԵՄ-27-ի
միջին ցուցանիշը, և ճշմարտանման է, քանի որ
ԵՄ ձևանմուշը չի ներառում 18-ից 24 տարեկան
անձանց, ովքեր ամենայն հավանականությամբ դեռ
գտնվում են նախնական ֆորմալ կրթության մեջ:
Ֆորմալ կրթության մեջ գտնվողների շուրջ 45%-ը
նշել է, որ ուսուցման ընթացքում չի աշխատում։
Հարցվածների 31%-ը նշել է, որ ֆորմալ ուսուցումը
տեղի է ունեցել մեծամասամբ կամ միայն վճարովի
աշխատաժամերի ընթացքում։

Ոչ ֆորմալ
կրթություն
Ինֆորմալ
կրթություն

Հայաստան
(2020,
տարիք՝
18-64)

ԵՄ-27 (2016158,
տարիք՝ 2564; Միացյալ
թագավորությունը
ներառված չէ)

8%

5.0%

14%

41.4%

75%

59.5%

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմված
ՀՌԿԿ-Հայաստանի զեկույցի վրա (2021)

Ոչ ֆորմալ կրթության մեջ մասնակցությունը
կապված է ակնկալվող ուղղության ընդհանուր
սոցիալ – տնտեսական ցուցիչների հետ։ Ոչ
ֆորմալ կրթության մեջ մասնակցության
մակարդակը աճում է երիտասարդ տարիքում
(18-24 տարեկանների շրջանում 26%-ը և 45-64
տարեկանների շրջանում 7%-ը), կանայք (16%)
ավելի շատ են հակված մասնակցելու, քան
տղամարդիկ (12%), և քաղաքային բնակավայրերում
(12%) ավելի շատ մարդիկ են մասնակցում, քան
գյուղական բնակավայրերում (8%): Ավելին,
կրթական մակարդակն ու մասնագիտական
կարգավիճակը ևս նշանակություն ունեն, քանի որ

Հայաստանում մեծահասակների շրջանում
շարունակական կրթության փոքր նշանակությունը
ակնհայտ է դառնում ոչ ֆորմալ կրթության մեջ
մասնակցության ցուցանիշներով: Հարցվածներից
միայն 14%-ն է մասնակցել ոչ ֆորմալ կրթության

Այս պահին հնարավոր չէ որոշել, թե արդյո՞ք մասնակցության ցածր մակարդակը մասնակիորեն պայմանավորված է
Քովիդ-19-ի սահմանափակումներով, թե ոչ։
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Ողջ Եվրոպայում մեծահասակների կրթության հաջորդ հետազոտությունը կանցկացվի 2022։

Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

մասնակցությունն ավելի բարձր է բարձրագույն
կրթություն ունեցող և բարձր որակավորում ունեցող
մասնագիտությունների տեր մարդկանց շրջանում:
Ոչ ֆորմալ ուսումնառության մեջ ամենատարածված
միջոցառումը դասընթացն է (7%), որին հաջորդում
է մասնակցությունը աշխատաժողովներին (5%),
աշխատավայրում ուղղորդվող դասընթացները
(3%) և մասնավոր դասերը (3%)։ Ոչ ֆորմալ
ուսումնառության ամենատարածված ոլորտներն
են ծառայությունները, կրթությունը, բիզնեսը,
առողջապահությունն ու բարեկեցությունը։
Ոչ ֆորմալ կրթական միջոցառումների մեջ
ամենամեծ մասը բաժին է ընկնում աշխատանքի
հետ առնչվողներին (67%), որոնք, սակայն, տեղի
են ունենում վճարովի աշխատաժամերից դուրս
ժամերի։ Համապատասխանաբար, ոչ ֆորմալ
կրթական միջոցառումներին մասնակցելու
պատճառները մեծապես կապված են աշխատանքի
հետ. «որպեսզի աշխատանքս ավելի լավ անեմ»,
«որպեսզի բարելավեմ կարիերայիս հեռանկարները»
և «որովետև պահանջվում է գործատուի կողմից
կամ օրենքով» ամենատարածված պատճառներից
են։ Չնայած հարցվածների մի զգալի մասը նշել է,
որ մասնակցում է անձնական շարժառիթներով,
«որպեսզի իմ առօրյա կյանքի համար օգտակար
գիտելիք ստանամ» կամ «որպեսզի ինձ հետաքրքրող
թեմայի մասին ավելի շատ գիտելիք ունենամ»։
Փոխարենը, նոր մարդկանց հանդիպելը կամ
կամավոր աշխատանքի համար գիտելիքների
բարելավումը ոչ ֆորմալ կրթության
մեջ մասնակցության ամենաքիչ տարածված
պատճառներից են։
Ինչ վերաբերում է վարձավճարներին, տվյալները
ցույց են տալիս, որ ոչ ֆորմալ կրթական
միջոցառումներից շատերը (39%) հասանելի են
անվճար։ 24% դեպքերում ուսումնառուներն իրենք
են վճարումը ուսման վարձը, իսկ միջոցառումների
18%-ը մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ
վճարվում է մեկ այլ անձի կողմից (հիմնականում
գործատուն)։ 30% դեպքերում ոչ ֆորմալ կրթական
միջոցառման ավարտին տրվում է վկայական,
որը պահանջվում է գործատուի կամ որևէ

մասնագիտական կառույցի կողմից։ Ինչ վերաբերում
է մասնակցության սուբյեկտիվ արդյունքներին՝
հարցվածները նշում են, որ ուսումնառության
միջոցառումը հատկապես օգնել է ավելի լավ
դրսևորել իրենց աշխատավայրում, և որ այդ
միջոցառումները լավ առիթներն էին նոր մարդկանց
հանդիպելու կամ անձնային հմտությունները
թարմացնելու համար։ Սակավ դեպքերում
ուսուցումը հանգեցրել է բարձր աշխատավարձ
ստանալուն կամ նոր աշխատանք գտնելուն։
Հարցվածները նմանատիպ
պատճառաբանություններով են արդարացնում
ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական միջոցառումներին
չմասնակցելը։ Հիմնականում մարդիկ չեն
մասնակցում, քանի որ ընտանիքի պատճառով
ժամանակ չի մնում լրացուցիչ ուսուցման կամ
կրթության համար (այս պատճառը ընտրել են
հարցվածների 30%-ը): Չմասնակցելու մյուս
պատճառներից են լրացուցիչ կրթության՝
անձնական կամ աշխատանքի հետ կապված
կարիքի բացակայությունը (40% ֆորմալ և 32%
ոչ ֆորմալ կրթության համար) և մտածմունքը,
որ որոշակի տարիքում լրացուցիչ կրթությունն
այլևս արժեք չունի (18%): Մոտ 7%-ը նշում է, որ
ուսուցման և կրթության հնարավորությունները
չափազանց թանկ են: Բնակության վայրին
մոտ հարմար հնարավորություններ չգտնելը,
ուղղորդման բացակայությունը և առողջական
խնդիրները մասնակցության համար ավելի պակաս
էական խոչընդոտներ են:
Ինֆորմալ ուսումնառության մեջ մասնակցությունը,
ինչպես ոչ ֆորմալ կրթության պարագայում,
նվազում է տարիքի աճի հետ և աճում է կրթական
մակարդակի հետ։ Երիտասարդ մեծահասակների
շրջանում (18-24 տարեկան) մասնակցության
ցուցանիշը 87%, որը 45–65 տարիքային խմբի
համար նվազում է մինչև 65%։ Բարձրագույն
կրթությամբ մարդկանց շրջանում մասնակցությունը
88% է, մինչդեռ միջնակարգ կրթությամբ
հարցվածների 68%-ն է սովորում ինֆորմալ կերպով։
Հարցվածներն ավելի հաճախ նշել են, որ ինֆորմալ
ուսումնառության համար օգտագործել են
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համակարգիչ՝ առցանց կամ անցանց տարբերակով
(58%) և սովորել են ընտանիքի անդամից, ընկերոջից
կամ գործընկերոջից (53%) (տե՛ս Աղյուսակ 7)։
Հարցվածները ավելի քիչ դեպքերում են նշել, որ
սովորել են թանգարանում ուղեկցվող շրջայցից,
պատմական, բնական կամ արդյունաբերական
վայր կամ կրթական կենտրոններ և գրադարաններ
այցելելով։

են հաճախում (7%), քան երիտասարդները (32%)։
Փոխարենը, հեռուստատեսության և ռադիոյի
միջոցով սովորելը գրեթե հավասարաչափ
տարածված է բոլոր տարիքային խմբերում։
Ավելին, ուսումնառության համար մարդիկ
վստահում են հեռուստատեսությանը կամ
ռադիոյին՝ անկախ իրենց կրթական մակարդակից։
Ինֆորմալ ուսումնառության տարբեր ձևերում
կանայք ավելի ակտիվ են, քան տղամարդիկ։
Գենդերային տարբերությունն առավել ցայտուն է
տպագիր նյութերի՝ գրքերի կամ մասնագիտական
ամսագրերի միջոցով սովորելու դեպքում. այդ
կերպ սովորում է հարցված կանանց 43%-ը և
տղամարդկանց 30%-ը:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 Մասնակցությունը ինֆորմալ
ուսումնառությանը՝ ըստ ուսումնառության ձևի

Ուսումնառության ձև

Մասնակցության
մակարդակ/
ցուցանիշ

Սովորել համակարգչի
կիրառմամբ (առցանց կամ
անցանց)

58%

Սովորել ընտանիքի
անդամից, ընկերոջից կամ
գործընկերոջից

53%

Սովորել
հեռուստատեսությունից,
ռադիոյից, տեսահոլովակներից

40%

Սովորել տպված նյութերի
կիրառմամբ

27%

Սովորել թանգարաններում,
պատմական, բնության կամ
արդյունաբերական վայրերում
ուղեկցվող շրջայցերից

13%

Սովորել ուսումնական
կենտրոնների (այդ թվում
գրադարաններ) այցելելով

12%

Ամփոփելով՝ նշենք, որ Հայաստանում
մեծահասակների կրթության հետազոտության
արդյունքները ցույց են տալիս, որ կրթության և
ուսումնառության մեջ մեծահասակների ընդհանուր
մասնակցությունը ցածր է, հատկապես ոչ ֆորմալ
կրթության մեջ, որում Հայաստանը զգալիորեն հետ
է մնում ԵՄ-ում մասնակցության մակարդակից։
Հարցման մասնակիցներից մեծ մասը հետաքրքրված
չէ շարունակական կրթությամբ և ուսումնառությամբ,
քանի որ միայն 16%-ն է փնտրում տեղեկատվություն
լրացուցիչ ուսումնառություն հնարավորությունների
վերաբերյալ։ Մեծահասակների կրթության
հետազոտության տվյալները ցույց են տալիս, որ
մեծահասակների կրթության և ուսումնառության
մեջ մասնակցությունը կապված է սոցիալ –
տնտեսական ցուցիչների հետ, ինչպիսիք են
տարիքը, կրթական մակարդակը և սեռը, և այդ
կապն ունի ակնկալելի ուղղվածություն։ Ընտանեկան
պարտավորությունները և լրացուցիչ ուսուցման
կարիք չունենալու համոզմունքը մեծահասակների
կրթության ծրագրերին մասնակցության
ամենաէական խոչընդոտներն են։ Մեծահասակների՝
կրթությանը, հատկապես ոչ ֆորմալ կրթությանը
մասնակցության դրդապատճառները կապված են
աշխատանքային համատեքստի հետ (աշխատանքի
հետ կապված գիտելիքների և կարիերայի
հեռանկարների բարելավում), սակայն ավելի
փոքր չափով՝ նաև ընդհանուր հմտությունների և
գիտելիքների բարելավմանն ուղղված անձնական
հետաքրքրության հետ: Չնայած մեծահասակների

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված
ՀՌԿԿ-Հայաստանի (2021) հետազոտության վրա

Տվյալները ցույց են տալիս, որ համակարգչով
սովորելը դեռևս քիչ տարածված է 45-64 տարեկան
անձանց շրջանում. այս տարիքային խմբում 42%-ը
նշել է, որ սովորում է համակարգիչ օգտագործելով՝
համեմատած 18-24 տարիքային խմբի 79%-ի
հետ։ Նմանապես, տարեց մարդիկ կրթական
կենտրոններ կամ գրադարաններ ավելի հազվադեպ
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

ուսումնառությունը հաճախ աշխատանքի հետ
է կապված, շահագրգիռ անձինք հազվադեպ են
աջակցություն ստանում իրենց գործատուներից (լինի
դա ֆինանսական, թե ժամանակային առումով):
Հայաստանում մեծահասակների կրթությունը
դեռևս մեծապես ասոցացվում է ֆորմալ կրթության
և աշխատանքի հետ առնչվող ուսուցման հետ, և
այն մտայնության հետ, որ ուսումնառությունը՝
որպես գործողություն, ավարտվում է 30
տարեկանում։ Փոփոխվող աշխատաշուկայի կողմից
պահանջվող առավել ճկունության պայմաններում
երիտասարդները սկսում են գիտակցել, որ
շարունակական կրթությունը և անդադար
ուսումնառությունը դառնում են ավելի ու ավելի
անհրաժեշտ աշխատաշուկայում վերապրելու
համար։ Մեծահասակների կրթությունը և ցկյանս
ուսումնառությունը ապագայում նրանց համար
ավելի մեծ դեր են խաղալու։
Այսպիսով, Մեծահասակների կրթության
հետազոտության տվյալները հիմնականում
արտացոլում են այն տպավորությունները,
որոնք ստացվել էին փորձագետների հետ
հարցազրույցներից: Որոշ խմբերի համար
մեծահասակների կրթության ուսուցումը
Հայաստանում պարտադիր է: Այդ խմբերի մեջ են
մտնում պետական ծառայողները, ուսուցիչները,
դասախոսները, բժիշկները, իրավաբանները։
Այնուամենայնիվ, ըստ հարցված փորձագետների,
մարդիկ այնքան էլ շահագրգռված չեն մասնակցելու
մեծահասակների կրթության միջոցառումների, և
դրան մի քանի պատճառ կա.

1.

2.

3.

4.

5.

Աշխատանքն ու ուսուցումը համատեղելը
ուժասպառ է անում։ Ուսուցման ընթացքում
աշխատակիցները չեն ազատվում իրենց
աշխատանքային պարտականություններից,
այդ պատճառով էլ միաժամանակ սովորելն
ու աշխատելը նրանց համար բեռ է դառնում։
Ուսուցիչները պետք է վերապատրաստման
գնան գերծանրաբեռնված աշխատանքային
օրվանից հետո։ Սովորաբար ուսուցիչների
վերապատրաստման ժամանակ սնունդ չի
տրամադրվում։
Ցածր տնտեսական աճ ունեցող
երկրներում, ինչպիսին է Հայաստանը,
մարդիկ ստիպված են մի քանի աշխատանք
կատարել՝ կյանքի համար բավականաչափ
վաստակելու համար։ Սա հավելյալ
ժամանակ և էներգիա չի թողնում նոր
հմտություններ սովորելու համար։
Բարձրագույն կրթություն ստացածները,
հատկապես դոկտորի կոչում ունեցողները
(PhD), կարծում են, որ ամեն ինչ սովորել են,
և այլևս աճելու տեղ չկա։
Խորհրդային ժամանակներից եկած
իներցիայով, երբ ուսումնառության համար
տարիքային սահմափակում կար, շատերն
ուսումնառությունը դեռևս ընկալում են
որպես տարիքով պայմանավորված՝
նախատեսված միայն երիտասարդների
համար։
Ուսումնառությունն ընկալվում է որպես
միայն ֆորմալ կրթություն՝ ֆորմալ
ուսումնական հաստատություններում և
կառույցներում։
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IX. Անձնակազմ և մասնագիտացում
Ցանկացած կրթական համակարգում ցկյանս
ուսումնառության ինստիտուցիոնալ զարգացման
համար էական բաղադրիչ է հանդիսանում
անդրագոգիկա որակավորումը մեծահասակներին
ուսուցանողների համար։

նյութերի ստեղծում, գնահատում։ Բացի
այդ, մեծահասակներին ուսուցանողները
կարող են նաև ներգրավվել կառավարման
և մարքեթինգային առաջադրանքներում,
հանրային կապերի աշխատանքներում, ինչպես
նաև կրթական քաղաքականության մշակման
աշխատանքներում։ Յուրաքանչյուր առանձին
ուսուցանողի գործունեության և հիմնական
ոլորտների բազմազանությունը մեծահասակների
կրթության մեջ մասնագիտացման և
որակավորման ստանդարտների ընդհանուր
սահմանման հաստատումը դարձնում է
կարևոր, և միևնույն ժամանակ բարդ։ Ընդհանուր
առմամբ, մեծահասակներին ուսուցանողների
անհատական մասնագիտական որակավորումը
հիմնված է ֆորմալ կրթության, ինչպես նաև
դիդակտիկայի և մեթոդների վերաբերյալ
ֆորմալ և ինֆորմալ լրացուցիչ կրթության
վրա։ Տեսության վրա հիմնված գիտելիքների և
գործնական հմտությունների համակարգված
ձեռքբերումը սովորաբար տեղի է ունենում
կրթական համակարգի միջոցով (որն իդեալական
տարբերակում ուսուցիչներին առաջարկում
է որոշակի առարկայական բնագավառում
համալսարանական կրթություն, ինչպես
նաև մեծահասակների հետ աշխատելու
համար դիդակտիկայի և մեթոդաբանության
վերաբերյալ տեսական և գործնական ուսուցում):
Ֆորմալ ակադեմիական կրթությունը կարող
է հետագայում անհատապես ընդլայնվել և
ամրապնդվել ինֆորմալ ինքնակրթության
միջոցով՝ օրինակ՝ կայքերի, ամսագրերի, թերթերի
և գիտաժողովներիի մասնագիտական-գիտական
ուսումնական բովանդակությունից օգտվելով:

«Մեծահասակների ուսումնառության եվրոպական
օրակարգի» վերաբերյալ ԵՄ խորհրդի թարմացված
բանաձևը նշում է, որ, օրինակ, «Մեծահասակների
կրթության համակարգի անձնակազմի որակի
բարձրացումը կոմպետենցիաների սահմանման,
սկզբնական ուսուցման և մասնագիտական
զարգացման արդյունավետ համակարգերի
ստեղծման, ինչպես նաև «մոբիլ» ուսուցիչների,
վերապատրաստողների համագործակցության
միջոցով անհրաժեշտ է ընդհանրապես կրթության
և ուսուցման որակի և արդյունավետության
բարձրացման համար»159։ Սա ենթադրում է,
որ բավարար չէ մեծահասակների կրթության
ծրագրեր հանձնարարել այն ուսուցիչներին,
որոնք սովորել են՝ ինչպես սովորեցնել
երեխաներին։ Ի տարբերություն երեխաների՝
մեծահասակ ուսումնառուներն արդեն որոշակի
գիտելիք և հմտություններ ունեն, և կարող են
հիմնվել իրենց փորձառության վրա։ Հետևաբար,
մեծահասակներին ուսուցանողները, ավելի
քան տարրական և միջնակարգ դպրոցների
ուսուցիչները, պետք է ստանձնեն խմբի ղեկավարի,
ֆասիլիտատորի և վերապատրաստողի դերեր.
կարիք, որը տարբեր պահանջներ է դնում
ուսուցանողների անձնական և սոցիալական,
ինչպես նաև մեթոդաբանական և դիդակտիկ
կոմպետենցիաների համար:
Այսօր մեծահասակներին ուսուցանողների
աշխատանքային շրջանակը ներառում է տարբեր
դիդակտիկ և ոչ դիդակտիկ գործողություններ։
Դիդակտիկ գործողությունները ներառում են
ուսուցում և կրթական խորհրդատվություն,
պլանավորում, դասավանդում, ուսումնառության
ուղղորդում, ուսուցման և կրթական
159
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Ցկյանս ուսումնառության մասնագիտական
միջավայրը բնութագրվում է նաև
քաղաքականությունների հանձնաժողովների
և մասնագիտական ասոցիացիաների
առկայությամբ, որոնք կարգավորում և
ուղղորդում են լիցենզավորման և շարունակական

Եվրոպական խորհուրդ (2011)

Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

մասնագիտական զարգացման գործընթացը։
Ոլորտի զարգացումը կարող է առաջնորդվել
համընդհանուր և հստակ ստանդարտներով
և ակնկալվող վարքագծի՝ սոցիալապես
միջնորդավորված սահմանումներով (որոնք
վերաբերում են ցանկալի կոմպետենցիաներին և
էթիկային):
Մասնագիտական զարգացումը, համընդհանուր
(էթիկական) ստանդարտները և սոցիալական
կողմնորոշումը միասին ունեն հասարակության
համար մեծահասակների կրթության արժեքի
հանրային ճանաչման բարձրացման և կրթության
այս ոլորտի ընդհանուր մանսագիտացմանը
նպաստելու ներուժ։160

ՄԿ մասնագետները և
աշխատակիցները

տիրապետում են իրենց կողմից ուսուցանվող
առարկային, սովորաբար չեն տիրապետում
մեթոդաբանական գիտելիքների և մեծահասակների
հետ աշխատելու գործիքների։ Շատ փորձառու
ուսուցանողներ /դասընթացավարներ/ չգիտեն,
թե ինչպես կառուցեն դասընթացը և գնահատեն
իրենց թիրախային խմբերին, որպեսզի նրանց
կարիքներին հարմարեցված ծրագրեր կազմեն,
ինչպես մոտիվացնեն սովորողներին և հասցնեն
արդյունքների։ Այս պահին նրանց հաջողությունը
հիմնված է առարկայի իմացության, լավ
սահիկահանդեսներ ստեղծելու և ներկայացնելու
կարողությունների և անձնային հատկանիշների
վրա։ Ուսուցողներից /դասընթացավարներից/
շատերը չունեն կրթության կամ
մանկավարժության մասին գիտելիքներ։ Նրանք
ունեն մարդաբանության, բանավոր պատմության,
մարքեթինգի, հանրային կապերի, բիզնեսի
բնագավառում որակավորումներ։

2006թ-ին Հայաստանի կառավարության կողմից
ընդունված «Միջին մասնագիտական կրթության
մասնագիտությունների ցանկը» ներառում
է «անդրագոգիկան» որպես «անդրագոգի»
համապատասխան որակավորում ունեցող
մասնագիտություն՝ ընդգրկված «կրթություն»
մասնագիտությունների խմբի մեջ։ Այն պահանջում
է 4 տարվա ուսումնառություն հիմնական
ընդհանուր կրթության հիման վրա և 3 տարվա
ուսումնառություն միջնակարգ (ամբողջական)
ընդհանուր կրթության հիման վրա (հեռակա
ուսումնառության դեպքում՝ 4 տարի):161 Որևէ
բարձրագույն ուսումնական հաստատության
կողմից «անդրագոգիան» չի առաջարկվում
ոչ որպես որակավորում շնորհող առանձին
ծրագիր, ոչ էլ որպես մանկավարժության
ենթագիտակարգ։162

Հայաստանում չկան պետության
կողմից տրամադրվող պարտադիր
վերապատրաստումների համար
դասընթացավարների ընտրության հստակ
չափանիշներ։ Նմանապես, չկան դասընթացավարի
/ուսուցանողի/ կատարողականի գնահատման
մեխանիզմներ, ոչ էլ վատ կատարողականի
մասին ազդանշող մեխանիզմներ։ Ինչպես
նշեց փորձագետներից մեկը, մշակույթում
չի քաջալերվում «գործ տալը»։ Ուսուցանողի
նկատամամբ կա «բացասական ապրումակցում»,
երբ սովորողները չեն ցանկանում բողոքել, նույնիսկ
եթե ուսուցանողի աշխատանքը թույլ է։

Ըստ հարցված փորձագետների՝ Հայաստանում
ՄՈՒԿ ուսուցանողները, նույնիսկ
ամենափորձառուները, ովքեր հրաշալի

ՄԿ մասնագետների կարողությունների
զարգացումը հաճախ տեղի է ունենում
«վերապատրաստողների վերապատրաստման»

Ուսուցիչների վերապատրաստման
գոյություն ունեցող ծրագրեր

Lattke, S. & Strauch, A. (2019). Competency framework for adult educators in teaching GCED, UNESCO Institute for Lifelong
Learning. UNESCO Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding
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դասընթացների (ToT) միջոցով, որոնք
սովորաբար իրականացվում են միջազգային
կազմակերպությունների կողմից աջակցվող
ուսուցման ծրագրերի միջոցով։163 2018
և 2019 թ.-ին Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի
հայաստանյան գրասենյակն իրականացրել է
«վերապատրաստողների վերապատրաստում»
(ToT)` ՄՈՒԿ ուսուցանողների համար ԴիՎի-Վի Ինթերնեյշնալի կողմից մշակված
Curriculum GlobALE (CG) ծրագրի հիման
վրա։ Չնայած CG ոչ բոլոր մոդուլներն
ամբողջությամբ իրականացվեցին և որոշները
ներկայացվեցին վերապատրաստումից առաջ
հանձնարարված ընթերցանության նյութերով,
մեծահասակներին ուսուցանողների համար
«վերապատրաստողների վերապատրաստման»
ծրագրի հիմնական ասպեկտները ներառված
էին դեմառդեմ դասընթացի մեջ։ Ներառված
թեմաներն էին ակտիվ ուսուցման սկզբունքներն
ու ռազմավարությունները, թիրախային
խմբի առանձնահատկությունները, կրթական
ծրագրի նպատակները, կրթական ծրագրի
կազմում, կոմպետենցիաների վրա հիմնված
մոտեցում և այլն։164 2018թ-ի դասընթացի
թիրախային խումբը այն դասընթացավարներն
էին, որոնք ներգրավված էին զբոսաշրջության
զարգացման՝ ԵՄ աջակցությամբ
իրականացվող ծրագրում, ինչպես նաև Դի-ՎիՎի Ինթերնեյշնալի կողմից ֆինանսավորվող
ՄԿ կենտրոնների մի քանի տնօրեններ։
2019թ-ի դասընթացին ՄԿ կենտրոնների
ներկայացուցիչները ներգրավված չէին. նրանց
փոխարեն երիտասարդ ուսուցանողները
վերապատրաստվեցին։

կլինեն առցանց, մյուսները՝ դեմառդեմ։ 2020թին մեկնարկած և 2021թ-ին շարունակված
ծրագրի մշակման գործընթացը ենթադրում
էր ուսուցման բովանդակության հայերեն
թարգմանություն և փորձագետների խմբի կողմից
դրա հարմարեցում տեղական համատեքստին։
Եթե նախկինում միջազգային փորձը բերվում էր
միայն մեկ շաբաթով՝ դասընթացն անցկացնելու
համար, դասընթացի նոր ձևաչափով այն
դառնում է բազմաշաբաթյա սերտիֆիկացիոն
ծրագիր։ 2020-2021թթ. CG պատրաստման
արդյունքը ավելի համակարգված մոտեցման
մշակումն է և ՄԿ ուսուցանողների դասընթացի
համար հայերեն ռեսուրսների ստեղծումը։
Այն կլինի Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի կողմից
մշակված կայուն պրոդուկտ, որը կարող է
օգտագործվել ՄՈՒԿ այլ հաստատությունների
և մատակարարների կողմից: Պրոդուկտը
կփորձարկվի ընտրված դասընթացավարների
փոքր խմբի համար, իսկ հաջորդ տարիներին
ամբողջությամբ կիրականացվի բուհերի,
ՄԿՈՒ հաստատությունների, ՔՀԿ-ների և
մասնավոր մատակարարների ՄՈՒԿ տարբեր
ուսուցանողների համար: Նոր մշակված
դասընթացը կառաջարկի 5 հիմնական
մոդուլներ.165
•
Մոդուլ 1: Մեծահասակների կրթության
ներածություն
•
Մոդուլ 2: Մեծահասակների ուսումնառություն
և մեծահասակների ուսուցում
•
Մոդուլ 3: Հաղորդակցումը և խմբային
դինամիկան մեծահասակների կրթության մեջ
•
Մոդուլ 4: Մեծահասակների կրթության
մեթոդներ
•
Մոդուլ 5։ Պլանավորումը, կազմակերպումը և
գնահատումը մեծահասակների կրթության մեջ։

2020թ-ին Քովիդ-19-ի իրավիճակով
պայմանավորված «վերապատրաստողների
վերապատրաստման» դասընթաց տեղի
չունեցավ։ Այնուամենայնիվ, համաճարակը
օգնեց այլընտրանքային մտածել, և որոշվեց
վերանայել դասընթացի ծրագիրը և դարձնել
այն համակցված, որի մոդուլներից մի մասը

Curriculum GlobALE-ն իրականացվել է ոչ միայն
Հայաստանում, այլև Բոսնիա և Հերցեգովինայում
և Կոսովոյում։ Մեզո մակարդակի միջոցառումների
գնահատումը բացահայտում է երեք երկրներում
«վերապատրաստողների վերապատրաստման»
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Curriculum GlobALE դասընթացի հայեցակարգ

62

Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

դասընթացի արդյունքները՝ հիմնված
դասընթացի մասնակիցների, հարցազրույցների
մասնակից գործընկերների և ֆոկուս խմբերի
մասնակիցների կարծիքների վրա։166 Հիմնական
եզրակացությունները հետևյալն են.
•
Տարբեր հենք ունեցող մասնակիցների հետ
աշխատելու կոմպետենցիաների զարգացում
•
Սկսնակ ուսուցանողների դասավանդման
հմտությունների բարելավում
•
Փորձառու ուսուցանողների /
դասընթացավարների համար ստանդարտների
մշակում, որպեսզի վերլուծեն և բարելավեն
իրենց հմտությունները

•
•
•
•

Փոխադարձ ուսուցում և փորձի փոխանակում
Ապագա դասընթացներին ավելի լավ
պատրաստվելու հնարավորության ընձեռում
Միջսերնդային մոդելի / գործիքի բացահայտում
Կոլբի ուսուցման մոդել և ուսումնառության
տարբեր ոճերի ճանաչում։

SWOT վերլուծության մեթոդը կիրառելով՝
գնահատումը բացահայտեց, որ որակավորված
ուսուցանողների բացակայությունը (ներառյալ
նոր թեմաների ուսուցանողների) հիմնական
խնդիրներից մեկն է ծրագրային բոլոր չորս
երկրներում։

Մեզո մակարդակի միջոցառումների գնահատում «Եվրոպայում մեծահասակների կրթության կենտրոնների
մասնագիտացման» ծրագրի շրջանակներում, 2020
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X. Միջազգային համատեքստ
Պետության հանձնառությունները և մասնակցությունը
միջազգային նախաձեռնություններին
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հանձնառությունը
1949թ-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ երկրները
հավաքվեցին Դանիայի Հելսինգյոր քաղաքում՝
քննարկելու, թե ինչպես ՄՈՒԿ-ը կարող է
օժանդակել աշխարհում խաղաղության և
միջազգային փոխըմբռնման խթանմանը երկրորդ
աշխարհամարտից հետո։ Այդ հանդիպումը
դարձավ Մեծահասակների կրթության առաջին
միջազգային համաժողովը, որը հայտնի է CONFINTEA (CONFérence INTernationale sur l’Education des Adultes) անվամբ։ 1949թ-ից մինչև
2017թ. վեց CONFINTEA համաժողով է տեղի
ունեցել՝ յուրաքանչյուր տասներկու տարին
մեկ։167 Մեծահասակների կրթության վեցերորդ
միջազգային համաժողովը (CONFINTEA VI), որն
անցկացվել է Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում 2009թին, եզրափակվեց Բելեմի գործողությունների
շրջանակի ընդունմամբ։ Շրջանակը
ռազմավարական ուղեցույց է, որը սահմանում
է անդամ երկրների հանձնառությունները,
ինչպես նաև այդ հանձնառությունների
իրականացման մշտադիտարկման մեխանիզմները։
Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության
ոլորտում զարգացումների վերաբերյալ
պարբերաբար զեկուցելու համար Բելեմի
շրջանակը սահմանում է, որ Մեծահասակների
ուսումնառության և կրթության համաշխարհային
զեկույցը (GRALE) պետք է պատրաստվի
կանոնավոր պարբերականությամբ։168

է 2009թ-ին և ծառայել որպես կենտրոնական
ներդրում Բելեմ քաղաքում (Բրազիլիա)
կայացած CONFINTEA VI-ի բանակցությունների
համար։ 2009թ-ից ի վեր չորս GRALE զեկույց
է հրապարակվել (2009, 2013, 2016, 2019)։
Պլանավորվում է, որ հաջորդ GRALE զեկույցը
կթողարկվի 2022թ-ին։ GRALE-ն մշտադիտարկում
է՝ արդյո՞ք ՅՈՒՆԵՍԿՕ անդամ երկրները
գործնականում իրականացնում են իրենց
միջազգային ՄՈՒԿ հանձնառությունները,
թե՞ ոչ։ Այն ներառում է քաղաքականության
վերլուծություններ, դեպքի ուսումնասիրություններ,
հարցումների տվյալներ և արտացոլում է
աշխարհում ՄՈՒԿ իրավիճակը՝ հիմնված
անդամ երկրների կողմից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Ցկյանս
ուսումնառության ինստիտուտին տրամադրված
զեկույցների վրա։169
Հայաստանը տրամադրել է հինգ Ազգային զեկույց
2008թ-ին, 2012թ-ին, 2015թ-ին, 2018թ-ին և 2020թին՝ որպես ներդրում GRALE զեկույցների համար։
2008թ-ի՝ «Մեծահասակների ուսումնառության
և կրթության իրավիճակը և զարգացումը»170
թեմայով զեկույցը՝ պատրաստված ԿԳՄՍՆ
կողմից, ներառում էր քաղաքականության,
օրենսդրության, ֆինանսավորման վերաբերյալ
թեմաներ, քննարկում էր ՄՈՒԿ որակը, դրա
ապահովումը, մասնակցությունը և ձեռքբերումները,
ներկայացնում էր հետազոտությունների
արդյունքներ և հաջողված փորձի օրինակներ,
ինչպես նաև ՄՈՒԿ ակնկալիքներն ու ապագա
հեռանկարները Հայաստանում: CONFINTEA VI-ի

GRALE-ն ներկայացնում է մեծահասակների
ուսումնառության և կրթության իրավիճակը ողջ
աշխարհում։ Առաջին զեկույցը հրապարակվել
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UNESCO UIL, International Conferences on Adult Education (CONFINTEA) կայք
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UNESCO UIL (2010). CONFINTEA VI Belém Framework for Action
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UNESCO UIL, Global Report – GRALE կայք

Կրթության և գիտության նախարարություն (2008). National Report: The Development and State of the Art of Adult Education
and Learning
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

նախօրյակին զեկույցը թվարկում էր Հայաստանում
ՄՈՒԿ ոլորտի գերակա խնդիրները։ Դրանց
թվում էին «մեծահասակների կրթության» մասին
օրենքի ընդունումը, մեծահասակների կրթության
ռազմավարության համաձայն գործողությունների
պլանի մշակումը, բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում ՄՈՒԿ մասնագետների
պատրաստումը, մեծահասակների կրթության
հասանելիության ապահովումը և մեծահասակների
ուսուցման մշտադիտարկման և գնահատման
մեխանիզմների մշակումը։
Հետևելով CONFINTEA VI-ի արդյունքներին՝
ազգային կառավարությունների կողմից ներկայացվել
են Ազգային առաջընթացի հաշվետվություններ`
GRALE-ի և Միավորված ազգերի կազմակերպության
գրագիտության տասնամյակի (UNLD) ավարտի
նախապատրաստման համար: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
կողմից տրամադրված հարցման ձևանմուշը,
որը կազմվել է Բելեմի գործողությունների
շրջանակում սահմանված հանձնառություններին
համապատասխան, ՀՀ կառավարության անունից
լրացվել և ներկայացվել է ԿԳՄՍՆ Լրացուցիչ
և շարունակական կրթության բաժնի կողմից
2012թ-ին։171 Ըստ զեկույցի՝ Հայաստանում
ՄՈՒԿ նպատակը «մարդկային ռեսուրսների
շարունակական զարգացման ապահովումն
է՝ հնարավորություն տալով յուրաքանչյուր
անձի զարգացնելու սեփական գիտելիքներն ու
կարողությունները (կոմպետենցիաները)՝ ստանալով
ուսուցում մասնագիտական, մշակութային,
քաղաքացիական և անձնային զարգացման
ոլորտներում» (էջ 3)։ Զեկույցում UNLD շրջանակում
արված որևէ կոնկրետ գործողություն չի նշվում ։
Երրորդ համաշխարհային զեկույցի համար
Հայաստանի մշտադիտարկման հարցման
արդյունքները ներկայացվել են 2015թ-ին։172
2009թ-ից ի վեր ՄՈՒԿ ոլորտում առաջընթացի
ամենանշանակալի ցուցանիշներից Ազգային զեկույցը
նշում է 2010թ-ին Լրացուցիչ և շարունակական
կրթության բաժնի ստեղծումը, 2011թ-ին «ՀՀ-

ում լրացուցիչ և շարունակական կրթության
ազգային զեկույցի» պատրաստումը, «Հայաստանի
Հանրապետությունում լրացուցիչ և շարունակական
կրթության 2013-2017թթ. ռազմավարություն և
գործողությունների պլանի» մշակումը, 2014թ-ին «ՀՀ
կրթության մասին օրենքում» ՄՈՒԿ վերաբերյալ
փոփոխություններ և լրացումներ անելը։
GRALE 4-ի հարցումն իրականացվել է 2018թին, իսկ արդյունքներն ամփոփվել են 2019թին հրապարակված 4-րդ համաշխարհային
զեկույցում՝ վերնագրված «Չանտեսելով ոչ
ոքի. մասնակցություն, անաչառություն և
ներառում»։173 Ազգային զեկույցն ընդգծում
է 2015թ-ին Կառավարության ընդունած
որոշումները «Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի
կազմակերպման և իրականացման» և «Ոչ
ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների
գնահատման և ճանաչման» մասին, ինչպես նաև
2016թ-ի Կառավարության որոշումը «Ուսուցման
ազգային ռեեստրի վարման կարգի» մասին,
որն իրավական հիմք ապահովեց Ուսուցման
ազգային հիմնադրամին Հայաստանում ՄՈՒԿ
կազմակերպման և իրականացման լիազորություն
տալու համար։ Զեկույցը նշում է շարունակական
ուսուցման և մասնագիտական զարգացման ոլորտը
որպես ՄՈՒԿ հիմնական ոլորտ, որում երկիրը
ամենամեծ առաջընթացն է գրանցել։
Հինգերորդ ազգային զեկույցն առաջինն է, որ
ստեղծվել է մասնակցային գործընթացով։ 2020թ-ի
օգոստոսին ՀՀ ԿԳՄՍՆ և Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի
կողմից կազմակերպվեց համակցված աշխատաժողով
(դեմ առ դեմ և առցանց), որի ժամանակ շուրջ 30
շահառուներ պետական գործակալություններից, ՔՀԿ
ոլորտից, համալսարաններից, ինչպես նաև անհատ
փորձագետներ հավաքվեցին՝ քննարկելու GRALE-ի
հարցաշարը, և համատեղ համաձայնությամբ
պատասխաններ տվեցին այն հարցերին, որոնց
հնարավոր էր պատասխանել։ 2019թ-ի հարցաշարն
արտացոլում է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի
ազդեցությունը երկրի ՄՈՒԿ ոլորտի վրա։ Զեկույցը
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UNESCO UIL, GRALE 3 Monitoring survey results for Armenia
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UNESCO UIL (2019). 4th Global Report on Adult Learning and Education
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տրամադրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, սակայն 2020թ-ի
դեկտեմբերի դրությամբ այն դեռևս պաշտոնապես
հրապարակված չէ։

վերաբերյալ տվյալներ հավաքագրելու համար։
Տվյալները պետք է հրապարակվեն հատուկ
ԿԶՆ հաշվետվության համար նախատեսված
կայքում։175 Այնուամենայնիվ, կայքն այս պահին
ծրագրավորման Ալֆա փուլում է, և ոչ բոլոր
ցուցանիշների վերաբերյալ տվյալներ կան։

Հանձնառությունը կայուն զարգացման
նպատակներին
ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակ (ԿԶՆ)
4-ը, այն է՝ որակյալ կրթությունը, նպատակ ունի
«ապահովել ներառական և համապատասխան
որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ
կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորությունները»։
174
ԿԶՆ 4-ը ունի յոթ թիրախ, որոնցից երեքը
վերաբերում են ՄՈՒԿ-ին (Աղյուսակ 8)։

ՄՈՒԿ-ին վերաբերող ԿԶՆ 4-ի թիրախները և դրանց
համապատասխան ցուցանիշները ներկայացված
են ստորև Աղյուսակ 8-ում։ Հարկ է նշել, որ որոշ
թիրախների համար Վիճակագրական կոմիտեն
տրամադրում է Հայաստանի վիճակագրությունից
հասանելի փաստացի ցուցանիշի համար
մետատվյալներ, որոնք ամենամոտն են
համաշխարհային ԿԶՆ համապատասխան
ցուցանիշին։ Դրանք նշված են որպես Ազգային
ցուցանիշներ։

Հայաստանի Հանրապետության Վիճակագրական
կոմիտեն պատասխանատու է ԿԶՆ ցուցանիշների

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8 ՄՈՒԿ-ին առնչվող ԿԶՆ 4 թիրախներ և ցուցանիշներ
ԿԶՆ 4 թիրախներ (ՄՈՒԿ-ին վերաբերող)

Ցուցանիշներ

4.3. Մինչև 2030 թ. բոլոր կանանց և
տղամարդկանց համար ապահովել
մատչելի և որակյալ տեխնիկական, միջինմասնագիտական և բարձրագույն, այդ
թվում՝ համալսարանական կրթության
հավասար հասանելիություն

4.3.1. Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությանը և ուսուցմանը երիտասարդների
և մեծահասակների մասնակցության ցուցանիշը նախորդ 12
ամիսներին՝ ըստ սեռի

4.4. Մինչև 2030 թ. էապես ավելացնել
երիտասարդների և մեծահասակների
թիվը, ովքեր ունեն պատշաճ, այդ թվում՝
տեխնիկական և միջին-մասնագիտական
հմտություններ՝ զբաղվածություն,
արժանապատիվ աշխատանք գտնելու և
ձեռներեցությամբ զբաղվելու համար

4.4.1. Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների
(ՏՀՏ) հմտությունների տիրապետող պատանիների և (կամ)
մեծահասակների համամասնությունը ըստ հմտության տեսակի

4.6. Մինչև 2030 թ. ապահովել, որ
պատանիները և մեծահասակների զգալի
հատվածը՝ թե´ տղամարդիկ, թե´ կանայք,
դառնան տառաճանաչ և թվաճանաչ

Ազգային ցուցանիշ
4.3.1ա. Ընդհանուր կրթության մեջ ներգրավվածության համախառն
ցուցանիշը

Ազգային ցուցանիշ
4.4.1ա. Հանրակրթական դպրոցներում աշակերտների թիվը՝ մեկ
համակարգչի հաշվարկով
4.6.1. Բնակչության տոկոսը տվյալ տարիքային խմբում, ովքեր ձեռք են
բերել առնվազն որոշակի մակարդակի (ա) տառաճանաչության և (բ)
թվաճանաչության գործուն հմտություններ՝ ըստ սեռի
Ազգային ցուցանիշ
4.6.1ա. 10-24 տարեկան բնակչության շրջանում տառաճանաչության
մակարդակը

Աղբյուր։ Փորձագետների կողմից մշակված՝ հիմնված Կայուն զարգացման նպատակների ցուցանիշների վերաբերյալ
Հայաստանի տվյալների, Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե
174

ՄԱԿ, ԿԶՆ 4 կայք
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

Թիրախ 4.3-ի համար ազգային ցուցանիշի տվյալները ներկայացված են Պատկեր 8-ում։ Ընդհանուր
կրթության մեջ ներգրավվածության ազգային ցուցանիշը փոխարինում է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ
կրթությանը և ուսուցմանը երիտասարդների և մեծահասակների մասնակցության համաշխարհային
ցուցանիշին։
ՊԱՏԿԵՐ 8. Հայաստանում ընդհանուր կրթության մեջ ներգրավվածության համախառն ցուցանիշը
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միջին մասնագիտական

2020

Աղբյուր։ Կայուն զարգացման նպատակների ցուցանիշների վերաբերյալ Հայաստանի տվյալներ,
Հայաստանի վիճակագրական կոմիտե

Չնայած Թիրախ 4.4-ը առնչվում է ՄՈՒԿ-ին, թիրախին հասնելու ուղղությամբ առաջընթացին հետևելու
համար որպես ամենամոտը ընտրված ազգային ցուցանիշն իրականում չի արտացոլում ՄՈՒԿ-ը։
4.4.1ա ազգային ցուցանիշը զեկուցում է «հանրակրթական դպրոցներում մեկ համակարգչի հաշվարկով
աշակերտների թվի» վերաբերյալ (տես Պատկեր 9)։
ՊԱՏԿԵՐ 9. Հանրակրթական դպրոցներում մեկ համակարգչի հաշվարկով աշակերտների թիվը
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Տառաճանաչության և թվաճանաչության վերաբերյալ
Թիրախ 4.6-ի համար Հայաստանի վիճակագրական
կոմիտեն տրամադրում է տվյալներ «10-24 տարեկան
բնակչության շրջանում տառաճանաչության
մակարդակի» վերաբերյալ՝ որպես ամենամոտ
հասանելի ազգային ցուցանիշ (տես Աղյուսակ 9)։

Բացի այդ, Հայաստանը Կամավոր ազգային
գնահատման երկու զեկույց է ներկայացրել ՄԱԿ-ին
2018թ-ին177 և 2020թ-ին178։ Գնահատման զեկույցներն
արտացոլում էին ԿԶՆ-ների իրականացումը
2015 – 2018թթ. և 2018 – 2020թթ.՝ ներկայացնելով
Հայաստանի նախաձեռնությունները և Օրակարգ
2030-ի ուղղությամբ առաջընթացը։ Դրանք
նկարագրում էին յուրաքանչյուր ԿԶՆ-ին՝ ներառյալ
ԿԶՆ 4-ին վերաբերող իրավիճակը, սակայն
զեկույցներից որևէ մեկը ԿԶՆ 4-ին անդրադառնալիս
տվյալներ չի ներկայացրել ՄՈՒԿ-ի վերաբերյալ։

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9. 10-24 տարեկան բնակչության
շրջանում տառաճանաչության մակարդակ

Տարի

Հայաստան

կին

տղամարդ

2015

98.90%

99%

98.90%

Դերակատարներն ու ընթացիկ
նախագծերը

Աղբյուր։ Կայուն զարգացման նպատակների ցուցանիշների
վերաբերյալ Հայաստանի տվյալներ, Հայաստանի
վիճակագրական կոմիտե

Ըստ հարցված փորձագետներից մեկի՝
Հայաստանում գրեթե բոլոր միջազգային
կազմակերպությունները կարող են համարվել
ՄՈՒԿ և ցկյանս ուսումնառության ոլորտի
դերակատարներ, քանի որ նրանք իրենց
գործառույթների մեջ սովորաբար կարողությունների
զարգացման բաղադրիչ են ունենում։ Միջազգային
կազմակերպությունների ճնշող մեծամասնությունն
առաջարկում է դասընթացներ, կազմակերպում
է հանդիպումներ և քննարկումներ թիրախային
խմբերի համար, ովքեր մեծամասամբ 15
տարեկանից բարձր են։ Այսպիսով, լայն իմաստով,
միջազգային կազմակերպությունները բոլորը ինչ-որ
առումով ՄՈՒԿ ոլորտի դերակատարներ են։

ԿԶՆ ազգայնացման համար Քաղաքականության
արագ ինտեգրված գնահատումը (RIPA)176
Հայաստանում իրականացվել է ՄԱԶԾ
կողմից մշակված RIPA մեթոդաբանությանը
համապատասխան։ RIPA-ի նպատակն է աջակցել
երկրներին ինտեգրելու ԿԶՆ-ները ազգային
պլանավորման մեջ։ Զեկույցը նշում է, որ մինչդեռ
որակյալ կրթության ապահովումը Հայաստանում
ազգային առաջնահերթություն է, բացեր կան
ԿԶՆ 4-ի որոշ թիրախների` մասնավորապես
ԿԶՆ 4.4-ի և ԿԶՆ 4.6-ի վերաբերյալ (երկու
թիրախներն էլ առնչվում են ՄՈՒԿ-ին): Զեկույցն
ընդգծում է, որ ազգային թիրախ և ցուցանիշ
չունենալու պատճառը կարող է լինել երկրում
տառաճանաչության բարձր մակարդակը։
Գնահատումն առաջարկում է, որ «չնայած
Հայաստանում տառաճանաչության մակարդակը
շատ բարձր է, որակյալ կրթության համար որոշակի
քայլեր պետք է ձեռնարկվեն ժամանակակակից
պահանջներին համապատասխան, ինչպես օրինակ
համակարգչային հմտությունները, ՏՀՏ հիմնական
գիտելիքները, և այլն» (էջ 8): Հարկ է նշել, որ նշված
թիրախների համար ազգային ցուցանիշներն արդեն
ներմուծվել են, ինչպես ներկայացված է վերևում
(Աղյուսակ 8):

2012թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Հայաստանի տրամադրած
Ազգային առաջընթացի զեկույցը179 նշում է
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալին, Բրիտանական
խորհրդին, ՄԱԶԾ-ին, Եվրոպական կրթական
հիմնադրամին և Եվրոպական հանձնաժողովին
որպես հաստատություններ, որոնք ներգրավված
են մեծահասակների կրթության համար
քաղաքականությունների պլանավորման,
իրականցման և գնահատման մեջ։
2002թ-ից ի վեր Հայաստանում մեծահասակների
կրթության ոլորտի հիմնական դերակատարներից
է Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը (տես Գլուխներ VI

176

ՀՀ կառավարություն և ՄԱԿ (n.d.). Rapid Integrated Policy Assessment in Armenia

177

Հայաստանի հանրապետության կառավարություն (2018). SDG Implementation Voluntary National Review

178

Հայաստանի հանրապետության կառավարություն (2020). SDG Implementation Voluntary National Review

179
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Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

և VII): Հայաստանում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը
կենտրոնանում է մեծահասակների կրթության
գործող համակարգի զարգացման, մասնագիտական
կրթության, ցանցային և փորձի փոխանակման
գործողությունների վրա։ Այն աջակցում է
երկրի տարբեր մարզերում մեծահասակների
կրթության կենտրոնների հիմնադրմանն ու
գործունեությանը և խթանում է Հայաստանում
մեծահասակներին ուսուցանողների, տեխնիկական
մասնագետների և որոշում կայացնողների միջև
համագործակցությանը և փորձի փոխանակմանը։180
Ավելին, Կովկասի և Հարավարևելյան Եվրոպայի
տարածաշրջանային գրասենյակի միջոցով
տարածաշրջանում, ինչպես նաև Գերմանիայի
մեծահասակների կրթության հաստատությունների
հետ կազմակերպվում են փոխանակման և
լավագույն փորձով կիսվելու միջոցառումներ։
Բրիտանական խորհուրդն առաջարկում
է տարբեր կրթական ծրագրեր այնպիսի
ոլորտներում, ինչպիսիք են երիտասարդությունը
և սոցիալական ձեռներեցությունը, հավասար
հնարավորություններն ու բազմազանությունը,
միգրացիան, սոցիալական ներառումը և
ներգրավվածությունը, ակտիվ քաղաքացիությունը։
Ծրագրերից մեկը, որը կոչվում է «Անգլերենի
և հմտությունների զարգացման ակումբներ.
բարելավելով հմտությունները հանուն ուժեղ
հասարակության», եռամյա նախաձեռնություն է,
որի նպատակն է զարգացնել երիտասարդների
հմտությունները (անգլերենի ուսուցում,
քննադատական մտածողություն, խնդիրների
լուծում, հաղորդակցման և բանավեճի
հմտություններ), որպեսզի «նրանք կարողանան
զինվել վստահությամբ և բարելավեն
ապագայում կրթության և աշխատանքի
հնարավորությունները»:181 Բրիտանական
խորհուրդն աշխատում է նաև ընտրված
համայնքների ուսուցիչների հետ՝ աջակցելու նրանց
շարունակական մասնագիտական զարգացմանը՝
օգտագործելով Միացյալ Թագավորություն

փորձն ու ռեսուրսները։ Այլ ծրագրերն օգնում
են աշխատունակության բարձրացմանը՝
հմտությունների և գիտելիքների զարգացման
միջոցով, աջակցում են ձեռնարկատիրական
կրթության զարգացմանը և նպաստում են կրթական
քաղաքականության մշակմանը։182
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը (UNDP) մի
շարք ծրագրերի և միջոցառումների միջոցով
նպաստում է Հայաստանում ՄՈՒԿ զարգացմանը։
Օրինակ, ծրագրերից մեկը, որը կենտրոնացած
էր մասնագիտական կրթության և ուսուցման
վրա, 2006-2013թթ. Հայաստանի քաղաքներում և
գյուղերում բնակվող ավելի քան 1,000 գործազուրկ
կանանց և երիտասարդների զինել է հայաստանյան
աշխատաշուկայի կողմից պահանջված
գյուղատնտեսության, ծառայությունների, սննդի
և խմիչքների վերամշակման, տեղեկատվական
և տեխնոլոգիական, զոդման և շինարարության
ոլորտի հմտություններով։ Դասընթացներից հետո
մասնակիցների շուրջ 60%-ը գտել է հիմնական
աշխատանք։183
2019թ. Եվրոպական կրթական հիմնադրամը
(ETF) մեկնարկեց Հայաստանում «Թուրինյան
գործընթացի» նոր շրջափուլը, որն իրենից
ներկայացնում է ԵՄ հարևան երկրներում
հմտությունների զարգացման արդիականացման
առաջընթացի վերաբերյալ պարբերական
գնահատում։184 Թուրինյան գործընթացը (TRP)
մասնակցային գործընթաց է, որը նպատակն
է երկրում մասնագիտական կրթության և
ուսուցման (ՄԿՈՒ) քաղաքականությունների
փաստահենք վերլուծությունը։ Թուրինյան
գործընթացը, որը ներդրվել է 2010թ-ին
և իրականացվում է երկու տարին մեկ,
տրամադրում է Եվրոպական կրթական
հիմնադրամի գործընկեր երկրներում ՄԿՈՒ
համակարգի զարգացման իրավիճակի պատկերը,
առաջընթացի մասին ակնարկ և ապագայի
համար առաջնահերթությունները։

180

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակ կայք

181
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XI. Մարտահրավերներն ու ապագա զարգացումները
Ապագայում ՄԿ մարտահրավերները

տարեց մարդիկ (63 տարեկանից բարձր) հետ չմնան
կրթական ծրագրերից։ Մեծահասակների բոլոր
տարիքային խմբերում կրթության ոչ դրամական
ասպեկտները, ինչպես օրինակ քաղաքացիական
կրթությունը, գրագիտության ծրագրերը,
վերականգնողական ծրագրերը (հատկապես
հետկոնֆլիկտային շրջանում) և անհատական
զարգացման դասընթացները ապագայում պետք
է շատ ավելի ամրապնդվեն կառավարության և
տեղական իշխանությունների կողմից։

Անցյալ տարի՝ 2020թ-ին, Հայաստանը մեծապես
տուժել է երկու խոշոր ճգնաժամերից՝ Քովիդ-19
համաճարակից և սեպտեմբերի վերջին
տեղի ունեցած սարսափելի մարտերից, որը
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի և
Ադրբեջանի միջև տասնամյակներ շարունակվող
հակամարտությունից էր ծագել: Այն մեծ
ազդեցություն ունեցավ ամբողջ հասարակության,
ողջ կրթական համակարգի և հատկապես
մեծահասակների կրթության զարգացման վրա։
Կրթության ոլորտում ամենաբացասական
ազդեցությունը, անշուշտ, Հայաստանի կրթության
նոր ռազմավարություն 2030-ի մշակման
ժամանակավոր դադարեցումն էր, որի առաջին
տարբերակն արդեն պատրաստվել էր 2019թ-ի
հուլիսին։ Այս կենտրոնական ռազմավարական
շրջանակի բացակայությունը նախարարության
կառուցվածքային և անձնակազմի մի շարք
անկանխատեսելի փոփոխությունների հետ
միասին մեծացրել են անորոշությունը ՄՈՒԿ և
ցկյանս ուսումնառության ապագայի վերաբերյալ,
և խոչընդոտել ՄՈՒԿ մատակարարների և
մասնագետների պլանավորման և իրականացման
աշխատանքներին։ Նոր ռազմավարության
կարևորությունը պետք է շատ բարձր գնահատել,
քանի որ «Լրացուցիչ և շարունակական կրթության
2013 – 2017 թվականների ռազմավարության»
ժամկետի ավարտից հետո չի եղել ՄՈՒԿ
վերաբերյալ որևէ ընթացիկ փաստաթուղթ։

Ոչ ֆորմալ կրթության արդյունքների
չափումը և ճանաչումը մեծ մարտահրավեր է
Որակավորումների ազգային շրջանակի հետագա
զարգացման համար, որը չի վերանայվել 2016թ
ընդունումից ի վեր։ Ներկայումս բացակայում են
նախընթաց կրթութան ճանաչման գործիքները,
որակի ապահովման մեխանիզմները և
Որակավորումների ազգային շրջանակում ոչ
ֆորմալ ուսումնառության արդյունքների ներառման
մեթոդաբանությունները։ Ոչ ֆորմալ ՄՈՒԿ
մատակարարները մեծապես շահագրգռված
են ճանաչված լինելու մեջ, սակայն դեռևս չկա
ընդհանուր պատկերացում, թե ինչպես գործարկել
միկրոհավատարմագրերի համակարգը:
Ինչ վերաբերում է մատակարարներին, բազմաթիվ
դրական զարգացումներ կան մասնավոր և շահույթ
չհետապնդող կազմակերպությունների ոլորտներում:
Այնուամենայնիվ, համագործակցությունը և
միջոցառումների համակարգումը թույլ է։ Շատ
կազմակերպություններ և համալսարաններ
տրամադրում են մեծահասակների ուսուցման
կամ ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր,
սակայն դրանք համակարգված չեն։ Առավել
արդյունավետ ցանցային հարաբերությունների
և համագործակցության կարիք կա՝ փորձի
փոխանակման և լավագույն փորձի բացահայտման
համար։ Վերջին տարիներին առաջընթաց է
եղել մատակարարների և մասնավոր ոլորտի
ընկերությունների միջև համագործակության

Անհետաձգելի անհրաժեշտություն կա ՀՀ-ում
հաստատել ՄՈՒԿ և ցկյանս ուսումնառության
հստակ, համընդհանուր եզրութաբանական և
հայեցակարգային ըմբռնում` երկրում ՄՈՒԿ
մատակարարների կարողությունների հզորացման
և ԵՄ զարգացումներից հետ չմնալու համար: ՀՀ-ում
եզրութաբանության շուրջ քննարկումները դեռևս
բավարար չափով չեն դիտարկել տարեց մարդկանց
կրթական կարիքներին։ Պետք է ապահովել, որ
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մեջ։ Որոշ ընկերություններ արդեն ներգրավվել
են դասընթացների մշակման գործում կամ
աջակցել են աշխատանքի վրա հիմնված կրթական
առաջարկներին։ Սա պետք է շարունակել
զարգացնել և համակարգել։ Սակայն դեռևս մեծ
թվով գործատուներ պետք է ճանաչեն իրենց
աշխատակիցների հմտությունների շարունակական
զարգացման կարիքը և համապատասխան
ներդրումներ անեն այդ գործում։
Որոշ մարտահրավերներ կան նաև անհատական
մակարդակում, որոնք պետք է հաշվի առնել։
ՀՀ-ում ցածր տնտեսական զարգացման
պատճառով քաղաքացիները հաճախ
ստիպված են մի քանի աշխատանք կատարել
ապրուստ վաստակելու համար։ Սա ժամանակ
և էներգիա չի թողնում ուսումնառության և
նոր հմտություններ ձեռքբերելու համար։
Աշխատանքի և ուսուցման համադրումը կարող
է ուժասպառ անել և նվազեցնել մոտիվացիան,
եթե ուսուցման գործընթացում աշխատակիցները
չեն ազատվում իրենց աշխատանքային
պարտականություններից։ Նույնը վերաբերում է
ուսուցիչներին, եթե նրանք ստիպված են լինում
դասընթացներ անցկացնել աշխատանքային
ժամերից հետո։ Ընդհանուր առմամբ, ՄՈՒԿ
առավելություններն ու անհրաժեշտությունը
հասարակության կողմից լայնորեն ճանաչված
չեն, որովհետև մեծահասակների կրթության
վերաբերյալ տեսակետը ձևավորվել է մշակույթով
պայմանավորված։ Ուսումնառությունը
հիմնականում դիտարկվում է որպես ֆորմալ
հաստատության շրջանակում տեղի ունեցող
ֆորմալ կրթություն։ Համալսարանական
կրթություն ստացածները կարող է մտածեն,
որ ամեն ինչ սովորել են և աճելու տեղ չկա։
Խորհրդային տարիներից եկող իներցիայով,
երբ ուսումնառության համար տարիքային
սահմանափակում կար, շատերն ուսումնառությունը
դեռևս ընկալում են որպես տարիքով
սահմանափակված՝ նախատեսված միայն
երիտասարդների համար։ Այս անհատական
արգելքները պետք է հաղթահարվեն՝ ողջ կյանքի
ընթացքում ուսումնառության բնական պահանջ
ձևավորելու համար։

Կորոնավիրուսի համաճարակով
պայմանավորված
մարտահրավերները և
մեծահասակների կրթության
համակարգի հետագա զարգացման
համար եզրակացություններ
Համաճարակը բացահայտեց Հայաստանի
կրթական համակարգում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառման և հասանելության
առումով մեծ մարտահրավերներ։ Ի հավելումն
ՏՏ ենթակառուցվածքի խնդիրներին
(սարքավորումների կամ ինտերնետ կապի
բացակայություն)՝ պարզ դարձավ, որ թվային
գրագիտությունը շատ ցածր է։ Սկզբնական
շրջանում տարբեր կրթական հաստատությունների
ուսուցիչներ պատահական ընտրությամբ
կիրառեցին այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են
Skype-ը, Zoom-ը, Moodle-ը և այլն՝ ելնելով դրանց
առկայությունից և իրենց հմտություններից։ Ոմանք
իրենց դասերն անցկացնում էին հեռախոսազանգի
միջոցով։ Սա հանգեցրեց թվային գործիքների
կիրառման վերաբերյալ դասընթացների
և վերապատրաստումների թվի աճի։ Այս
միջոցառումների համակարգումը գնահատվում
է որպես թույլ, քանի որ շատ մատակարարներ
առաջարկում էին նմանատիպ դասընթացներ՝
առանց հաշվի առնելու տարբեր հմտությունները
և գիտելիքների մակարդակը։ Անհատական
մակարդակում համաճարակը ցույց տվեց, որ
թվային մարդկանց սերունդը այնքան էլ փորձառու
չէ թվային կրթական գործիքների կիրառման
մեջ՝ ի տարբերություն սոցիալական մեդիայի
օգտագործման։
Այնուամենայնիվ, ի պատասխան
համաճարակին՝ որոշ կառուցվածքային
փոփոխություններ են տեղի ունեցել
Հայաստանում։ Հանրակրթական դպրոցներում
ներդրվել է Microsoft Teams գործիքը՝ որպես
դպրոցական առցանց դասերի համար
հաղորդակցման պարտադիր ձևաչափ։ ԿԳՄՍՆ-ն
նախաձեռնեց անհրաժեշտ սարքավորումների
գնում և դրանք տրամադրեց խոցելի խմբերին։
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Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը
ՅՈւՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ մեկնարկեց
էլեկտրոնային դասերի անցկացման նախագիծ։185
Բոլոր համալսարանները մշակեցին և ներդրեցին
ուսուցման կառավարման համակարգեր։

ուսուցման ձևաչափերը պետք է դառնան
կանոնավոր ստանդարտ։
Մոտակա ապագայի մեծագույն
մարտահրավերներից է առցանց կրթության
արդյունքների որակի գնահատումը։ Բացի
այդ, առցանց ուսումնառության գործընթացում
ուսանողների ակտիվ ներգրավումը պետք է
շարունակի զարգանալ։ Դեմառդեմ ուսուցման
ոչ բոլոր մեթոդները կիրառելի կլինեն
առցանց ուսուցման մեջ։ Ընդհանուր առմամբ,
խոշոր ներդրումներ պետք է արվեն թվային
ենթակառուցվածքների զարգացման, կայուն
ինտերնետ հասանելիության և սարքավորումների
առկայության ապահովման համար։

Ընդհանուր առմամբ, իրավիճակը մի շարք դրական
ազդեցություններ ունեցավ, ինչպիսիք են բազմաթիվ
կրթական ծառայությունների թվայնացումը,
տարբեր տարիքային խմբերի կողմից թվային
սարքավորումների և դրանց օգտագործման
հմտությունների զարգացման պահանջի աճը,
ցկյանս ուսումնառության և շարունակական
ուսումնառության կարևորության ընկալման աճը։
Երբ համաճարակն ավարտվի, համակցված
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XII. Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Հայաստանյան ռազմավարության մեջ ՄՈՒԿ և
ցկայնս ուսումնառության կայուն ինտեգրման
հիմքը պետք է լինի հստակ, համընդհանուր
եզրութաբանական և հայեցակարգային
ընկալումը։ Հիմնական կրթական օրենքները և
ենթաօրենսդրական ակտերը պետք է կիրառեն
կայուն / հետևողական/ եզրութաբանություն, որը
համահունչ է միջազգային քաղաքականության
բառապաշարին՝ ամրագրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
և ԵՄ հիմնական փաստաթղթերում (տես
գլուխ I): Սա նշանակում է, որ պետք է
հետևել ՄՈՒԿ-ի առավել լայն ընկալմանը



Հետևել ՄՈՒԿ-ի առավել լայն ընկալմանը
/սահմանմանը/, որը հաշվի է առնում
նախնական կրթական ցիկլից հետո
մեծահասակների ուսումնառության և
մասնագիտական ու ոչ մասնագիտական
ուսուցման բոլոր ձևերը:

(սահմանմանը), որը հաշվի է առնում նախնական
կրթական ցիկլից հետո մեծահասակների
ուսումնառության և մասնագիտական ու ոչ
մասնագիտական ուսուցման բոլոր ձևերը,
որոնք նպաստում են անհատի կյանքի որակի
բարձրացմանը: Հայաստանի օրենսդիրներին
խորհուրդ է տրվում կրթության մասին բոլոր
իրավական փաստաթղթերում՝ ներառյալ
«Բարձրագույն կրթության և գիտության
մասին» նոր օրենքի նախագծում, ինչպես նաև
ԿԳՄՍՆ ռազմավարություններում, բյուջեի
պլանավորման փաստաթղթերում և տարեկան
զեկույցներում կիրառել ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և
ինֆորմալ, մեծահասակների կրթության և ցկյանս
ուսումնառության վերաբերյալ համընդհանուր
համաձայնեցված սահմանումներ։

Բացի այդ, անհապաղ անհրաժեշտություն կա
ավարտելու և հրապարակելու «Կրթության
ռազմավարություն 2030»-ը, քանի որ
այս կենտրոնական ռազմավարական
փաստաթղթի բացակայությունը խոչընդոտում
է մատակարարների և մասնագետների կողմից
ՄՈՒԿ պլանավորումն ու իրականացումը։ Մեծ
ակնկալիքներ կան, որ ռազմավարությունը
բացահայտ կերպով կանդրադառնա
մեծահասակների կրթությանը, մասնավորապես
որովհետև «Լրացուցիչ և շարունակական
կրթության ռազմավարություն և 2013-2017թթ
գործողությունների ծրագրի» ժամկետի ավարտից
հետո ՄՈՒԿ-ին առնչվող որևէ պետական
քաղաքականություն չի ընդունվել։ Բացի
այդ, կրթության համար պետական բյուջեում
առանձին տողն էապես կհեշտացնի ՄՈՒԿ
ոլորտի միջոցառումների՝ կարիքների վրա
հիմնված երկարաժամկետ պլանավորմանը և
կնվազեցնի կախվածությունը միջազգային դոնոր
կազմակերպությունների ֆինանսավորումից:



Քաղաքականության մակարդակում ստեղծել
հստակ, համընդհանուր եզրութաբանական և
հայեցակարգային ընկալում:



Շտապ ավարտին հասցնել «Կրթության
ռազմավարություն 2030»-ը և այն հասանելի
դարձել ավելի լայն հանրության համար:



Հիմնական կրթական օրենքներում և
ենթաօրենսդրական ակտերում կիրառել կայուն
/հետևողական/ եզրութաբանություն:



Ռազմավարության մեջ բացահայտ կերպով
անդրադարձ կատարել ՄՈՒԿ-ին:



Կրթության համար պետական բյուջեում
առանձին տող հատկացնել ՄՈՒԿ-ին:



Կրթության մասին բոլոր իրավական
փաստաթղթերում անդրադարձ կատարել
ֆորմալ, ոչ ֆորմալ, ինֆորմալ և
մեծահասակների կրթությանը, ինչպես նաև
ցկյանս ուսումնառությանը:

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
Հայաստանում ՄՈՒԿ ծրագրերի մեծ մասը
տեղի է ունենում պետական կառույցներում,
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ինչպիսիք են նախարարություններն ու պետական
գործակալությունները։ Շարունակական
մասնագիտական զարգացման դասընթացները
ներդրված են կառավարության և տեղական
իշխանությունների կողմից։ Այնուամենայնիվ,
այս պայմաններում մեծահասակներին
ուսուցանողները, չնայած որ լավ տիրապետում
են իրենց դասավանդած առարկային, շատ
հաճախ չունեն մեթոդաբանական գիտելիք և
մեծահասակների հետ աշխատելու գործիքներ։
Այդ պատճառով էլ պետության կողմից
տրամադրվող պարտադիր դասընթացների
համար դասընթացավարների ընտրության հստակ
չափանիշներ պետք է մշակվեն։ Բացի այդ, պետք
է ներդրվեն գնահատման մեխանիզմներ, որոնք
թույլ կտան պետական մարմիններին գնահատել
դասընթացավարների՝ անդրագոգիկայի ոլորտում
կոմպետենցիաները, ինչպես նաև առարկային
վերաբերող հմտություններին առնչվող
կատարողականը։
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Հակառակ պետական համակարգում
վերապատրաստման պարտադիր
դասընթացների ոլորտում զարգացումներին՝
Հայաստանում դեռևս առկա է ավելի շատ ՄՈՒԿ
ծրագրերի կարիք, որոնք կենտրոնանում են
քաղաքացիական կրթության, գրագիտության,
վերականգնման և անձնական զարգացման վրա:
Հայաստանում շատ կարող քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպություններ և
դասընթացներ իրականացնող մասնավոր
ընկերություններ կան (տես գլուխ VI),
որոնք կարող են համապատասխան ոչ
ֆորմալ ՄՈՒԿ միջոցառումներ առաջարկել։
Հիմնական պահանջները կլինեն բավարար
ինստիտուցիոնալ ֆինանսավորումը,
Որակավորումների ազգային շրջանակի միջոցով
ոչ ֆորմալ ուսուցման արդյունքների ճանաչումը
և մատակարարների միջև ավելի արդյունավետ
ցանցային կապերն ու համագործակցությունը`
փորձի փոխանակման և լավագույն փորձի
բացահայտման նպատակով:

Մշակել պետության կողմից տրամադրվող
պարտադիր դասընթացների համար
դասընթացավարների ընտրության հստակ
չափանիշներ:
Ներդնել գնահատման մեխանիզմներ,
որոնք թույլ կտան պետական մարմիններին
գնահատելու դասընթացավարների՝
անդրագոգիկայի ոլորտում կոմպետենցիաները,
ինչպես նաև առարկային վերաբերող
հմտություններին առնչվող կատարողականը։

Գերմանիայի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա

│



Առաջարկել ավելի շատ ՄՈՒԿ ծրագրեր, որոնք
կենտրոնանում են քաղաքացիական կրթության,
գրագիտության, վերականգնման և անձնային
զարգացման վրա։



Ստեղծել դրական միջավայր ոչ ֆորմալ
կրթության համար՝ բավականաչափ
ինստիտուցիոնալ ֆինանսավորմամբ,
Որակավորումների ազգային շրջանակի
միջոցով ոչ ֆորմալ ուսուցման արդյունքների
ճանաչմամբ և ոչ ֆորմալ կրթության

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում. որակական ուսումնասիրություն

մատակարարների միջև առավել արդյունավետ
ցանցային կապերի և համագործակցության
հաստատմամբ։
Անհատական մակարդակում խորհուրդ է
տրվում ուժեղացնել խթանների կիրառումը,
ինչը կարող է մեծացնել մասնակիցների՝ ողջ
կյանքի ընթացքում սովորելու մոտիվացիան: Սա
կարող է նշանակել ուսուցման գործընթացում
աշխատակիցներին (մասամբ) ազատել իրենց
աշխատանքային պարտականություններից՝
սովորողների համար բարենպաստ պայմաններ
ստեղծելու համար։ Մասնավորապես, խոցելի
խմբերը վերապատրաստման միջոցառումներին
իրենց մասնակցության համար ֆինանսական
աջակցության կարիք ունեն, որպեսզի մեծ
կախվածություն չունենան ուսումնառության
ընթացքում ապրուստի միջոց վաստակելուց։
Հասարակության մակարդակում օրինակելի
մոդելների և հանրային արշավների միջոցով պետք
է հաղթահարել հնացած ընկալումներն առ այն, որ
ուսումնառությունը սահմանափակված է տարիքով
և ֆորմալ է և տեղի է ունենում միայն ֆորմալ
հաստատությունների և կառույցների ներսում։





Ուժեղացնել խթանների կիրառումը, ինչը
կարող է մեծացնել մասնակիցների՝ ողջ կյանքի
ընթացքում սովորելու մոտիվացիան:
Ընկերություններում ստեղծել սովորողների
համար բարենպաստ պայմաններ և ուսուցման
ընթացքում աշխատակիցներին ազատել
աշխատանքային պարտականություններից:



Խոցելի խմբերին տրամադրել ֆինանսական
աջակցություն՝ վերապատրաստման
միջոցառումներին նրանց մասնակցությունը
մեծացնելու նպատակով:



Օրինակելի մոդելների և հանրային արշավների
միջոցով հաղթահարել ուսուցման մասին
հնացած ընկալումները։

Որպես ներկա համավարակի հետևանք՝ խորհուրդ
է տրվում ներդրումներ կատարել Հայաստանում ՏՏ
ենթակառուցվածքների հասանելիության և թվային
հմտությունների զարգացման մեջ։ Առօրյա կյանքում
կտրուկ փոփոխությունները ստիպեցին մարդկանց
գիտակցել շարունակական ուսուցման ու փոփոխվող
միջավայրին հարմարվելու կարևորությունը։
Այս պահը պետք է օգտագործել Հայաստանում
ցկյանս ուսումնառությանը առաջնահերթություն
տալու համար, որպեսզի ունենանք ճկուն և
տեղեկացված քաղաքացիներ, որոնք ճգնաժամային
իրավիճակներում կկարողանան իրենց ներդրումն
ունենալ հասարակության մեջ։



Ներդրումներ կատարել ՏՏ
ենթակառուցվածքների հասանելիության և
թվային հմտությունների զարգացման մեջ:



Հայաստանում ցկյանս ուսումնառությանը
առաջնահերթություն տալ, որպեսզի ունենանք
ճկուն և տեղեկացված քաղաքացիներ,
որոնք ճգնաժամային իրավիճակներում
կկարողանան իրենց ներդրումն ունենալ
հասարակության մեջ։
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