မ့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ၁ၒျ၊ၔျ၇၊ၔ၈ၙ
းဳၒဵဳၓ၊ၔ၆
ပ၊ံၐဳ၀၈့ၒွ်၈ၑၒဳ၈ွ


ဆ၇၏ ၂ၒဳၑဳၒဳ၁၊ၔျ၇ဳ၈ ၆့၍ ၈့ၒဳ၎ၐဳ၀ ၂၊ံၐဳ၀၈့ၒ် ၐ့ၒၓၐဳ၀ ့၈ မ့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ ၁ၒျ၊ၔျ
၇၊ၔ၈ ၙ းဳၒဵဳၓ၊ၔ၆ ဳ၆၏ဳဵၒွ       ၙ    ျ၊၄ဳၒ၁၊ၔ၆၈့ၒွၓ ဇ၊ှ၊ၒ
၌ဳၑ၁့ၒ၈့ၒ၈ဳၒၑဳၑ၌ၐဳ၀့၈ဴ၈ၗၒွ၈ဳ၁ွၓဖၙဳၐ၊ၒ၆ဳ၈၂့၄ွ၈ဳ၁၈့ၒ၈့၈ူလွၒဳဇ့၈ျှွ၈
္၍ၙ ရ၊ၔ၈ဵထွ၈ ္၍൬ ၙဆှ့ၖ၏ဳ၈ံဳၒဇ၊ၔၒံဳ၈ ္၍ လဳ၌ွ၁ွ၃ၙဳၐ၊ၒ၊ၔ၆်ူထွ၆၊ၔ၉
ၑ၌ဳၒဳ၈ွ ဈၒၖ၊ၔ၆ ဳၒၑဳ၂ဳ၇ၑၐဳ၀ ၁ဳၒ၀ွၖ၈့ၒ်  ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ။၂ဳ၆်၈၁၈့ှ ဉွဣွဣွ တ၈ျ့ၒ
၈့၇၉၈ဳှွ၁ဳၒ၀ွၖ၈့ၒွ၂့ၑဉၒဳ၈ၓ၂ဳ၆ဳၒ၌ဳၑဳ၏ဿဳ၈ဳၑ၊ၔ့၈၆ွဳ၇၈၂့၄ွ၈ဳ၁၈့ၒ်ပဳ၇့
ၒ့၈ျဳၒဵ၆ဳ၈၊ၔျ၇၊ၔ၈်ၙဳ၇၏ၑ၌ဳဵၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈်ၘွ၈ဳ၈၏ဳၐ၊ၒၐ့ှ္ဈ့ၒ၆ဳ၈ွဳ၇ွြ၊၄၊ၐၒံဳ၁ဳ၈
ဴဳၒ၃ၒဳဵ၊ၔ၇၈ံ၌ၒ၊ၓ၈့ၒွ၆ွ၊ၔျ၇ဳ၈၆ွ၍ဳးဵဳ၇ွ၈၂ဳ၆ဳဵ၊ၒ၀ဳ၁ၓ၊ၔျ၇ဳ၈ွ၈၏ၑွၑ၊ၔၑွ ဉ
 ွဣွ
ဣွတ၈ျ့ၒ၈့၇၉၈ဳှ ၁၊၄၆ွၓ

ညၒၙဳ၈

ရဳဿဳဴဳ၈
ျဉွဣွဣွတ၈ျ့ၒ၈့၇၉၈ဳှ်ၑ၊၈၊ၔ၆္ွၒဵှ၊ဴဳှဵ၊ၒ၀၊ၔ
၈့၊ၔျ၇ဳ၈ ဳ၆၇ဳ ၂၊ဴ့ှ၇ဳ၈် ဆ၇၏ ၂ွ၈ဵ ၑဳ၏၈ဳ၆၇ဳ၁၈့ၒွ ်၈ျဳၓ
ၖ၊ၔ၆ဉွဣွဣွွ၈ျ့ၒ၈့၇၉၈ဳှ၈၌ဳ၏ၑ့ှ္၆့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ၊ၔ၏၊ၔ၆
၈ဳ၎၊ၔျ၇ဳ၈ၙ၁ၒျ၊ၔျ၇ဳ၈၂ဳ၇့ၓဳ၁ဳၒဵွၙဳၒြ့ၖ၈့ၒွၑဳၒဳ၀၆ဳ၈်
ဳၐ့ှွၖဳ၈့ၒ၁ၒ၊ၔ၆ူဳ၇ံျၐ၊ၔ၆၈ဳၙပဳ၇ဳ၏ၑဳ၈၊ၔ၆
ဉွဣွဣွ တ၈ျ့ၒ၈့၇၉၈ဳှွ ၙ ၆့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ ၁ၒျ၊ၔျ၇ဳ၈ ၙ ၊ၔ
၏၊ၔ၆၈ဳ၎၊ၔျ၇ဳ၈ဳ၇ှဳ၍ဳ၁ွၓ၈့ၒွ၂ဳ၆ဳၒ၊ဵၙ၊ၒွ။္ၒဳ၇၈ၕဳ၏ၑ်၊ၒ
နဳ၇၊ၔ၈းဳၒဵဳၓ၆ဳ၈ၗၒဳ၁ဳၒဵ၊ၔ၆၉ဳၑဳၐ့ှွ၆့၀ၑ့၄္၂ဳၑ
၁ဳၓၐ၊ၔ၆ ၁ၒျ၊ၔျ၇ဳ၈၈ ်၈ံ၂ဳ၈ၒဳ၌့၏ ၙ ၓ၁၇ဳ၈၏ ၊ၔ၏၊ၔ၆၈ဳ၎၊ၔျ၇ဳ၈်

တ၈။၊ေၔ၂့၈ၓဳ၇၏။၊ၒ၏်ညၒၙွျ့၈ၒဳ၂ဳ၆ဳၒ၊ၒဳ၇ံ၂၊ံၐဳ၀၈့
ၒ်၆့းၗဵ၈့ၓွ၈၂ဳ၏၁ဳ၈ဳှ၆့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ၁ၒျ၊ၔျ၇ဳ၈ဿျဳ၈၆ဳ၈
၂ဳ၆ဳၒ ဳ၈၂ၒဳြ့၉ၑ ၂ဳ၏၁ဳၓ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒွ ဳၒြ့ၖ၈့ၒွ ၖဳ၄ဳၖဳ
၁ဳ၈၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒၙ ဳးံ့ၓ၊ၔျ၇ဳ၈၊၄၍၏၌့၁ၑၒ်ညျ့ံၒဳ၈ၖွၒဳ၁ဳ
၈၊ၔျ၇၊ၔ၈ ံဳ၎၈ဳ၈ ၆့၈ၖ ၁၊ၔ၈့၈ဳ၈ၖ ၊ၔ၏၊ၔ၆၈ဳ၎၊ၔျ၇ဳ၈ ၙ ၂၆ၑ၊ၔျ
၇၊ၔ၈၈့ၒွဳ၉ဿဳၑဳၑ့၄့ၒွၙၑ၈ၑ့၏ဳ၁ဳ၈၂၈ဳၒဳၐ၊ၒ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒွ
ွ၈။၌့၏ ၈ဳၙ ဳ၁ၑွၐ ၖဳ၄ဳၖဳၓွ၊ၔျ၇ဳ၈ ဳၐ့ှွ ှဳၐ ဳၒံ၇၊ၔ၈ၖ၈့ၒ
ရ၆ဳ၈ၗၒွ၈ဳ၁ ၉ဳၑ ဳၒံ၇၊ၔ၈ၖ၈့ၒ ့၈ ျွၒဳဿဳၐ၊ၒ၊ၔ၆ ၈ဳၙ နဳ၇၊ၔ၈
းဳၒဵဳၓ၆ဳ၈၈၌ဳၑဳ၁၈့ၒ်
၆ဳ၏၈ဳၐ၊ၒဳ၌့၏ ၙ ၊ၒ ဳ၇ံ ၉့၉ၑဳံၒ၊ၔ၆၈ ဳ၎၁ဳ ္ နဳ၇၊ၔ၈ းဳၒဵဳၓ
မ့၈ၖ ၂၊ၔ၏၊ၐ ့၈ၖ ၊ၒ ၆့ၒ ်၈ျ့ၒၓ၊၄၈့ၒွ ၂ဳ၆ဳၒ ဳ၇၏ ၂၊ံၐဳ၀
၆ဳ၈၈၌ဳၑဳ၁၈့ၒွၓ နဋရ ၉ဳၑ့ၒ၊ၔ၆ပ့ၑၙဳဴဳၒူးဳၒ၆ဳ၈ဳှွ။္ ၈့ၒ် ၈၊ၔ၇၈၌့၏ ၂့ၑဳၖၒၖွၒ ၙ ၗဵၑဳ၁ဳၒ ၁ှွ၈့၈ နဳၒ၀၊ၔ၆ ့၈ၖ ၊ၒ
၊ၒ ၁ဳး၆ဳ၁့ၒ၌၊ၔျ၇ဳ၈ ၂၊ဴ့ှ၇ဳ၈ွ၈ ၈ၐွၒၐဳ၀ မ့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ းဳၒ ၁ဳ၎ဳၐဳၒ၊ၔျ၇ဳ၈၆့ၒဵ၊ၒ၀်၈၁့ၒ၈့ၒွ၂ဳ၆ဳၒဳ၇၏၂ဳၒၓ့ၒွ၆ဳ၏ွ၈
ဵဳၓ၆ဳ၈ၙ၁ၒျ၊ၔျ၇ဳ၈၂ဳ၆ဳြ၊၄၊ၐ်ဳ၈ၓ္၁ဳၓၐ့ှ©မ့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ ၑ့၄့၁ဳၑၐ၊ၔျ၇၊ၔ၈် ၁၈၌ဳ၏ၑွ နဋရ့ၒွ ဵ၀၊ၐ ၂ဳ၈၃၈ဳ၎၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့
ၒွ ၊ၔ၏၊ၔ၆၈ဳ၎၊ၔျ၇ဳ၈ ၙ ၁ၒျ၊ၔျ၇ဳ၈ ၊ၔြ် ံ့၌ွ နဳ၇၊ၔ၈ းဳၒဵဳၓ၆ဳ၈ ၒွ၊ၔြ့၄ဳၓ၆ဳ၈်၆့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ၊ၔ၏၊ၔ၆၈ဳ၎၊ၔျ၇ဳ၈ၙ၁ၒျ၊ၔျ၇ဳ၈
၈၌ဳၑဳ၁၈့ၒွွၒဳ၁ဳ၈ဳၓ၊ၔ၆ªဿ၊ၒဳဵၒွ၈့ၒၖ၊ ၆ဳ၇ွ၏ွ 
၁ဳၒၙ၊ၒ၆ဳ၈်တ၈။ၐ့ၒဳဴ့ၒ၊ၔ၆္ဉွဣွဣွွ၈ျ့ၒ၈့၇၉၈ဳှွဵ၊ၒ၀်၈
မ့၈ၖ၊ၔၒဳဿ့၈ၖ၊ၒ၁ဳၒ၊၄့၈ၖ၈၌ဳ၏ၑ့ှဳ၇၏ဵှ၊ဴဳှးဳၒဵဳ ၁့ၒမ့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ၁ၒျ၊ၔျ၇ဳ၈၁့၈ၑၒ၊၈၈့ၒွ၈ဳ၌ဳ၉ၒ၍ဳ၈ဳ၁ဳ
ၓ၊ၔ၆၈့ၒွ၉၊ၔၒ၍ၖ၈၈ဳၒ၁၊ၔ၆၈့ၒွ၈ၙံၒဳ၈ၓ်၈၁ဳှ၆ဳ၈ဴဳၒ့ှဳၐ၆ဳ၈်ူ ၇ွ၈ ၆၊ၑ့ၓ၊ၔ၆၈့ၒ် ၁ဳၒ၊၄ ့၈ ံဳ၎၈ဳှ ၈ၒဳ၈ၓ ဳ၉ဿဳၑဳ၈ၖွ ဳ၈၁၇၊ၔ
ပဳ၇ဳ၏ၑဳ၈၊ၔ၆ ၐ့ၒဳ၂ၒဳၑဳၒဳ၁့ှ၊ၐ  ဳ၈ဵှ့ၒ့၈ ၙ ၂ဳ၇့ၒ့၈ ျဳၒဵ ၈ဳၖဳၒ်မ၈ဳၓဳ၀ဴ၊ှ၊ၒွ၂ဳ၆ဳၒ္ှဳ၇၏ၑ့၄ဳ၎၁ဳ္ၑ့၄့၁ဳၑၐဳ
၆ဳ၈၊ၔျ၇ဳ၆ဴ  ။၊ၒ၏ ၂၊ံၐဳ၀ ဉွဣွဣွ တ၈ျ့ၒ၈့၇၉၈ဳှွ ணுொௌோ- ၁ဳ၈ၙ၊ၔ၄၄၊ၒံ၊၄၂ဳၒ၊ၔ၏ၑ၈၇၊ၔျ
ுே ோ  ூிௐ ဳ၆၏ဳဵၒွၓ  ZZZGYYLQWHUQDWLRQDO
GHDGXOWHGXFDWLRQDQGGHYHORSPHQW 


ဆ၈ၑ့၏ဳ၈့ှွ ဴဳၒ့၁ဳ၆် မ့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ ၁ၒျ၊ၔျ
၇၊ၔ၈် ၙ နဳ၇၊ၔ၈ းဳၒဵဳၓ၆ဳ၈ ၈၌ဳၑဳ၁၈့ၒ် ဆဳၒ၊၈
ဇ့၈ဳၐ၊ၑ



မ့၀ဳ၂ဳ၏ဳ၁၈့ၒွ ၁ၒျ၊ၔျ၇ဳ၈ ၖဳ၄ဳၖဳ၁ဳ၈၊ၔျ၇ဳ၈
ဳးံ့ၓ၊ၔျ၇ဳ၈။ဳၕ၊ၔ၆်, လ့ၒ၆ွ၈ဇဳၒ့ျ



ရ့ၒဳ၎၊ၔ၆ ၙ ဴဳး၆ဳးဳ၈၊ၔျ၇၊ၔ၈ ၏ဳ၂၆ဳ၈့ှ၊ၐ ၗၒဳ
၁ဳၒဵ်ပ့ၒွဴ့ၒၑပွ၈ၓ့၈ၙလျ့ၘွအ၊ဴဳၖ2017



ဆၐ့ှွ ှဳၐ ၂၆ၑ၊ၔျ၇၊ၔ၈၈့ၒ ဳၐ့ှွ ှဳၐ ဳ၉ဿဳၑဳ၈ၖ
ဳၐ့ှွဴဳၒ့၁့ၓွ၁၁၇ဳ၈ၖဆ၈ံၒ့ဳ၏လှဳ၇ဿ့ၒ

ஓே-ே-ே சுுைே ௌ ிுோே ேௐ

Անտեսանելի բարեկամը.
Մեծահասակների կրթ թյ նը և
Կայ ն զարգացման նպատակները1
Աարոն Բենավոտ
Ալբանիի համալսարան, Նյ
սարան, ԱՄՆ

Յորքի նահանգային համալ-

Ամփոփմ: Մենք ապր մ ենք ավելի երկար՝ օրեցոր
գլոբալացող աշխարհ մ: Փոփոխվ մ
զարգան մ
է ﬔր աշխատանքային ﬕջավայրը, կլիմայի փոփոխ թյ ններն իրենց ազդեց թյ նն են թողն մ ﬔզ
վրա: Անհրաժեշտ է, որ ﬔծահասակների կրթ թյ նը ﬔզ օգնի հարմարվել այս փոփոխ թյ ններին:
Այդ հանդերձ, կրթ թյան այս բնագավառը որոշակի
հետընթաց է ապր մ ամբողջ աշխարհ մ: Այս հոդվածն անդրադառն մ է ﬔծահասակների կրթ թյան,
հարատև/ցկյանս ս ﬓառ թյան և 2030-ի Կայ ն
զարգացման օրակարգի փոխադարձ կապերին: Այն
ընդգծ մ է առկա հակաս թյ նները՝ կոչ անելով
ներգրավման և ջատագով թյան հարցեր մ դրսևորել նորարար թյ ն:

Կրթ թ յան այլ բնա գա վառ նե րի հա ﬔ մատ վեր ջին տա րիներին աշ խար հի գրե թե բո լոր մա սե ր մ զգա լիո րեն հե տըն թաց է
նկատվ մ ﬔ ծա հա սակնե րի գրա գի տ թ յան, տարրա կան կրթ թյան և հա րատև ս ﬓ ա ռ թ յան այլ հնա րա վո ր թ յ ննե րի ա ռաջխա ղաց ման տե սանկ յ նից:
Այդ հանդերձ, գլոբալ ﬕտ ﬓերը հակված են կարևորել ﬔծահասակների կրթ թյան արժեքը և դրան մ ներդր ﬓեր անել
անհրաժեշտ թյ նը: Թվարկենք ﬕ քանի գործոններ. օրինակ՝ մարդիկ ավելի երկար են ապր մ և ըստ այդմ՝ իրենց կյանքի ողջ ընթացք մ և տարբեր ﬕջավայրեր մ
ձևաչափեր մ սովորել ավելի
ﬔծ պահանջարկ նեն: Նոր տեխնոլոգիաները, ավտոմատացման
աճող տեմպերը, արտադր թյան տեղակայման փոփոխ թյ ններն
իրենց ազդեց թյ նն են թողն մ այն հմտ թյ նների պահանջարկի և կարիերայի այնպիսի զարգաց ﬓերի վրա, որոնց հետ առերեսվ մ է ժամանակակից աշխատաշ կան: Ինչ-որ չափով նաև ﬕգրացիայի պատճառով ազգային բնակչ թյան կազմը դառն մ է ավելի
բազմատարր: Արդյ նք մ ի հայտ է գալիս այնպիսի նոր մոտեց մների կարիք, որոնք խրախ ս մ են սոցիալական ինտեգրացիան և
հաﬔրաշխ թյ նը: Ակնկալվ մ է նաև, որ ﬔծահասակները պետք
է ավելի լավ դիմակայեն կլիմայի փոփոխ թյամբ պայմանավորված
ազդակներին և բնական աղետներին: Փախստականների և ներքին
տեղահանման ենթարկված անձանց աճող քանակը հրամայական է
դարձն մ արտակարգ իրավիճակներ մ ﬔծահասակների կրթ թյան կարիքը, ինչպես նաև վերապատրաստման և նոր հմտ թյ նների ձեռք բերման հնարավոր թյ նները: Հաշվի առնելով այս ﬕտ մները՝ ﬕջազգային հետաքրքր թյ նը ﬔծահասակների կրթ թյան
նկատմամբ պետք է որ ծայրահեղ ﬔծ լիներ:
Այս բոլոր իրող թյ ններից ելնելով է, որ Կայ ն զարգացման
օրակարգ 2030-ը ընդգծ մ է այն տարատեսակ դերակատար ﬓերն
ազդեց թյ նները, որ կարող է նենալ ﬔծահասակների կրթ թյ նը կայ ն զարգացման տեսանկյ նից: Մեծահասակների ս մնառ թյանը և կրթ թյանը, ինչպես նաև ցկյանս/հարատև ս ﬓառ թյանը հղ ﬓեր են արված Կայ ն զարգացման նպատակներից
(ԿԶՆ) շատեր մ: Երբեﬓ դա արվ մ է ղղակիորեն, իսկ հիﬓական մ՝ ան ղղակիորեն` այսպիսով, իմ կարծիքով, բացելով լայն հնարավոր թյ ններ ﬔծահասակների կրթ թյան և ս ﬓառ թյան
ջատագով թյան համար:
Ցկյանս/հարատև սﬓառթյնը 2015-ին հաջորդող
զարգացման օրակարգմ
Երբ բանակցվ մ էր 2015-ին հաջորդող զարգացման օրակարգը,
ﬔծապես կարևորվեց կրթ թյանը վերաբերող առանձին նպատակ
նենալը՝ չնայած այս հարցի վերաբերյալ առկա նախնական անո-
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Այս հոդվածն առաջին անգամ հրապարակվել է Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ ամսագրի «Մեծահասակների կրթ թյան դերն
85/2018 համար մ, էջ 4-9:

Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

ազդեց թյ նը»
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րոշ թյանը: Կայ ն զարգացման նպատակների Բաց աշխատանքային խմբի (ԲԱԽ) 2013 թ. հ նիսի 4-րդ նստաշրջանին ներկայացված
ամփոփաթերթ մ կրթ թյ նը սահմանվ մ էր որպես «մարդ հիմնարար իրավ նք և կայ ն զարգացման հիﬓաքար», ինչպես նաև
բերվ մ էին բազմաթիվ օրինակներ` սոցիալական, տնտեսական և
քաղաքական զարգաց ﬓերի վրա կրթ թյան նեցած ազդեց թյան մասին 2 (Wulﬀ 2018):
Ձևավորվող այս օրակարգ մ կրթ թյ նը ներառել
հարց մ առկա էր հանրային բավականին լայն աջակց թյ ն: Երբ 2013
թ. ՄԱԿ-ը կազմակերպեց «գլոբալ զր յցների» շարք, կրթ թյանն
առնչվող հարթակ մ ներգրավվեց շ րջ երկ ﬕլիոն մարդ 88 երկրից: ՄԱԿ-ը նաև իրականացրեց MY World /Իմ աշխարհը/ հարց մը, որի շրջանակներ մ հարցվողները պետք է պատասխանեին, թե
գլոբալ քաղաքական թյան որ ղղ թյ նն է իրենց համար առավել
կարևոր: 2014 թ. դեկտեմբերի դր թյամբ հարցմանը պատասխանած
ավելի քան 7 ﬕլիոն մարդ որպես առաջնահերթ թյ ն նշել էր «լավ
կրթ թյ նը» և «ավելի որակյալ առող ջապահ թյ նը» (ՄԱԿ 2014):
Այն բանից հետո, երբ կրթ թյ նը ստացավ լայն ﬕջազգային
աջակց թյ ն, ծագեց հաջորդ հարցը, այն է՝ թե ինչպիսի «կրթ թյան» շ րջ է ﬕջազգային հանր թյ նը համաձայնվ մ որպես
կրթական նպատակ: Բավականին ժեղ էր տարրական կրթ թյան
կողﬓակիցների դիրքը, սակայն կրթ թյան մյ ս մակարդակների
տեսակների գծով առաջնահերթ թյ նները հստակ չէին: Մի մասը կարծ մ էր, որ հնարավոր է համաձայնվել հիﬓական կրթ թյան
համընդհանր թյան պահանջը ﬕ փոքր ժեղացնել շ րջ՝ ավելացնելով ս ﬓական որոշ արդյ նքներ: Սակայն մյ սները համակարծիք էին, որ պետք է ընդլայնել գլոբալ կրթական գերակայ թյ նների թե՛ ցանկը և թե՛ բն յթը (Wulﬀ 2018):
Այն ինչ ստացվեց վերջ մ՝ անակնկալ էր շատերի համար: Կըրթ թյանն առնչվող նպատակի և 10 թիրախների (ԿԶՆ 4) ամբողջ թյ նը ներկայացն մ էր կրթ թյան և ցկյանս ս ﬓառ թյան
աննախադեպ տեսլական (Wulﬀ 2018), որը, թեև հիﬓվ մ էր գոյ թյ ն նեցող ﬕջազգային հանձնառ թյ նների վրա, իրական մ
շատ ավելի ընդգրկ ն էր, քան նախկին նպատակներն
թիրախները: Այն կարևոր մ է վաղ մանկ թյ նը, տարրական և ﬕջնակարգ կրթ թյան համընդհան ր պարտադիր լինելը, ինչպես նաև
ﬕջնակարգ կրթ թյանը հաջորդող մակարդակների հավասար հասանելի թյ նը: ԿԶն-ն ընդգծ մ է համապատասխան ս ﬓական
արդյ նքների կարևոր թյ նը՝ ներառելով ֆ նկցիոնալ գրագիտ թյ նը, ինչպես նաև արագ փոփոխվող աշխատաշ կայի համար
անհրաժեշտ հիﬓարար հմտ թյ նները: ԿԶՆ-ով խրախ սվ մ է
խոցելի խմբերի համար կրթ թյան հասանելի թյ նը, ինչպես նաև
կարևորվ մ են այնպիսի արժեքներ և վարքային դրսևոր ﬓեր,
որոնք խրախ ս մ են գենդերային հավասար թյ նը, գլոբալ քաղաքացի թյ նը և բնապահպան թյ նը:
Առաջարկված ԿԶՆ-ի ժեղ կողմը այլ ԿԶՆ-երի հետ կրթ թյան
նեցած փոխադարձ կապերի վրա հիﬓվելն է: Համընդհանր թյան, անքակտելի թյան և փոխկապակցված թյան մոտեց ﬓերն
նենալով որպես հիմք՝ զարգացման նոր օրակարգը խրախ ս մ է
ինտեգրացիոն քաղաքական թյ նների առկայ թյ նը և ﬕջբնագավառային պլանավոր մը (Persaud 2017): Կրթ թյան ԿԶՆ-ի լայն
ընդգրկ մը և ազդեց թյան ոլորտները ﬕանգամայն համահ նչ
էին նման տեսլականի գերակայ թյ ններին:
Տարիներ տևած բանակց թյ նների արդյ նք մ ՄԱԿ-ի 193
անդամ պետ թյ նները 2015 թ. սեպտեմբերի 25-ին հաստատեցին
Կայ ն զարգացման օրակարգը՝ իր 17 ԿԶՆ-երով և 169 թիրախներով: Բացի նրանից, որ ԿԶՆ 4-ը արտացոլ մ էր կրթ թյան առավել
ընդգրկ ն տեսլական, մյ ս 16 ԿԶՆ-ները պար նակ մ էին բազմաթիվ ղղակի և ան ղղակի հղ ﬓեր կրթ թյանը, այդ թվ մ՝ ﬔծահասակների կրթ թյանը և ս ﬓառ թյանը (ISCU և ISSC 2015):
Ինչպես նշ մ էր Ջոն Օքսենհամը՝ «17 նպատակներից յ րաքանչյ րն նի թիրախների խ մբ, որոնցից առնվազն ﬔկն առնչվ մ
է կամ հղ մ է կատար մ սովորել ն, վերապատրաստվել ն կամ
կրթվել ն, իսկ վատագ յն դեպք մ նշ մ է ﬔծահասակների ﬔկ
կամ ավելի խմբերի շրջան մ իրազեկման բարձրացման անհրաժեշտ թյան մասին: Երրորդ նպատակը (առող ջ թյ ն), հինգերորդը
(կանայք),
թերորդը (տնտես թյ ն), իններորդը (ենթակառ ց-
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վածք), տասներկ երորդը (սպառ մ) և տասներեքերորդը (կլիմա)
ներառ մ են հատ կ թիրախներ, որոնք ենթադր մ են ﬔծահասակների տարբեր խմբերի համար ս ﬓառ թյան զգալի ծավալներ, իսկ դրանց ﬕ մասի դեպք մ խոսքը գն մ է կազմակերպված
ս ցման մասին» (Rogers 2016: 10).
Կրթ թյան ազդեց թյ նը մյ ս ԿԶՆ-երից շատերի վրա ակընհայտ է երկ այլ դրսևոր ﬓեր մ (UNESCO 2016: 368ﬀ ), որոնցից
առաջինը ԿԶՆ ց ցանիշների տարանջատ ﬓ է ըստ կրթական մակարդակի: Այդպիսով՝ ի ց յց են դրվ մ կրթ թյան (կամ ավելի ճիշտ՝
առավել կրթված անհատների) և զարգացման տարբեր արդյ նքների
ﬕջև նկատելի կապերը, որոնք շատ դեպքեր մ հիﬓավորված են երկարաժամկետ հետազոտ թյ ններով: Երկրորդ դրսևոր ﬓ այն է,
որ 2030 Օրակարգի հաջող թյ նը կախված կլինի նրանից, թե որքանով է կրթ թյ նը օգտագործվել երկրների կարող թյ նները ժեղացնել նպատակով: Առող ջ թյան և սանիտարական ծառայ թյ նների բարելավ մը, գյ ղատնտեսական արդյ նավետ թյ նը,
կլիմայի փոփոխ թյ նների ազդեց թյան ﬔղմաց մը, ինչպես նաև
հանցագործ թյ նների նվազեց մը ﬔծապես պայմանավորվ մ է
մասնագետների վերապատրաստմամբ և կրթված աշխատողների
առկայ թյամբ, որոնք ի վիճակի կլինեն իրականացնել քաղաքական թյ նները, առաջնորդել տեղեկատվական արշաﬖերը և հաղորդակցվել թիրախային համայնքների հետ:
Այդքան մոտիկ և այդքան հեռ
Այսպիսով՝ եթե ﬔծահասակների ս ﬓառ թյ նն կրթ թյ նը
այդքան ակնհայտորեն ներկա են ԿԶն-եր մ, րեﬓ, կարծես, անհանգստանալ ոչինչ չկա: Բայց, ինչպես հետև մ է իրավիճակ մ
առկա հակաս թյ ններից, իրական թյ նը ﬕ քիչ այլ է:
Հակասթյն ﬔկ
Չնայած ԿԶն 4-ով ամրագրվ մ է ցկյանս ս ﬓառ թյ նը,
այդ հանդերձ, քաղաքական թյան կիզակետ մ շար նակ մ է
ﬓալ երեխաների դպրոցական կրթ թյան փոխակերպող ազդեց թյ նը, ինչպես նաև հիﬓարար հմտ թյ նների խրախ ս մը:
Նախկին մ երբեք «ցկյանս ս ﬓառ թյան հնարավոր թյ ններ բոլորի համար» հայեցակարգը այսքան հստակ չի ձևակերպվել որպես ﬕջազգային զարգացման գերակա ղղ թյ ն: Ցկյանս
ս ﬓառ թյ նն իր ﬔջ ներառ մ է գործ նե թյան այն բոլոր
տեսակները՝ օրորոցից ﬕնչև կենսաթոշակ և անգամ դրանից հետո, որոնք ձեռնարկվ մ են գիտելիքը, հմտ թյ նները և որակավոր ﬓերը բարելավել նպատակով՝ անձնական, քաղաքացիական
և զբաղված թյան հեռանկարներից ելնելով (UIL 2015): Ցկյանս ս ﬓառ թյ նը ենթադր մ է սովորել բազմաթիվ և ճկ ն ղիների առկայ թյ ն, տարբեր տարիքային խմբերի համար կրթ թյ ն
մ տք գործել հնարավոր թյ ն, ինչպես նաև ֆորմալ և որ ֆորմալ
կառ յցների ﬕջև ավելի ժեղ փոխադարձ կապեր (տե՛ս գծապատկեր 1):
Այդ հանդերձ, չնայած ցկյանս ս ﬓառ թյան կարևոր թյան ճանաչմանը, ԿԶՆ 4-ի առանցք մ շար նակ մ է ﬓալ ֆորմալ
կրթ թյան ղղ թյամբ առաջընթացը՝ այդ թվ մ ներառելով մասնագիտական կրթ թյան տարբեր մակարդակները: Նախադպրոցական կրթ թյան հասանելի թյան ﬔծաց մը, համընդհան ր
տարրական և ﬕջնակարգ կրթ թյան պահանջը որպես համարժեք ս ﬓառ թյանը տանող ղի, ինչպես նաև տեխնիկական,
մասնագիտական և բարձրագ յն կրթ թյան մատչելի թյ նն
հասանելի թյ նը շար նակ մ են դիտարկվել որպես գերակայ թյ ններ: Առաջնահերթ են համարվ մ նաև այդ ղղ թյամբ
ձեռնարկվող այնպիսի քայլերը, ինչպիսիք են հաստատ թյ նների
բարելավ մը, ս ﬓառ թյան արդյ նավետ ﬕջավայրի ստեղծ մը, որակյալ ս ցիչների առկայ թյ նը:

Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

ԾԵՐԱՑՈՂ
ԲՆԱԿՉ++Ն
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐ+Մ
ԿԼԻՄԱՅԻ
ՓՈՓՈԽ++Ն
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ++ՆՆԵՐ
ՆՈՐ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
ԳՈՐԾՈՂ++Ն
ԱՎՏՈՄԱՏԱՑ+Մ

ԱՐՏԱԴՐ+ԱՆ
ՏԵՂԱՓՈԽ+Մ

ՏԵՂԱՀԱՆ+Մ

Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի
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Նկար 1. Հարատև/ցկյանս

ս առ թյ նը ներառ մ է կրթական հնարավոր թյ ններ կյանքի բոլոր փ լեր մ

Ֆորմալ.

Վաղ

Տարրական

Միջնակարգ

Միջնակարգ

Նախնական

Կարճաժամկետ

Բակալավր

Մագիստրա-

Դոկտորական

հանգեցնմ է

մանկթյան

կրթթյն

կրթթյան

կրթթյան

մասնագիտա-

մասնագիտա-

կամ այլ

տրա կամ այլ

կամ այլ համար-

ճանաչմ ստա-

կրթթյն

(ԿՄՍԴ1)

ստորին

վերին

կան

կան կրթթյն

համարժեք

համարժեք

ժեք (ԿՄՍԴ8)

ցած դիպլո

(ԿՄՍԴ0 )

մակարդակ

մակարդակ

կրթթյն

(ԿՄՍԴ5)

(ԿՄՍԴ6)

(ԿՄՍԴ7)

(ԿՄՍԴ2)

(ԿՄՍԴ3)

(ԿՄՍԴ4)

2

կամ վկայականի

Հատկ կարիքների կրթթյն, մասնագիտական կրթթյն, տեխնիկական կամ պրոֆեսիոնալ կրթթյն
Կրթթյան երկրորդ
հնարավորթյն

Աշկերտթյն, գործնական կիրառելի ս3առթյն, ս3ական պրակտիկա

ՈՇ3. ոչ ֆորմալ

Որակավորմ-

ՈՇ Մակարդակ

ՈՇ Մակարդակ

ՈՇ Մակարդակ

ՈՇ Մակարդակ

ՈՇ Մակարդակ

ՈՇ Մակարդակ

ՈՇ Մակարդակ

և ինֆորմալ

ների շրջանակ

2

3

4

5

6

7

8

ս3առ-

Մակարդակ 1

թյան վավերացմ

Ոչ ֆորմալ
կրթ թյ ն.
հանգեցնմ է
ոչ ֆորմալ
վկայականի
կամ ընդհանրապես ոչ 
վկայականի

Վաղ
մանկթյան
խնամք

Ինֆորմալ.

Ընտանիքմ

առանց

մանկական

վկայականի

խնամք

Երիտասարդների և @ծահաԱշխատանքային հմտթյնների դասընթացներ, մասնագիտական զարգացմ, պրակտիկաներ
սակների գրագիտթյան ծրագրեր
Արտադպրոցական
ծրագրեր

Կյանքի հմտթյնների դասընթացներ, առողջթյն և հիգիենա, ընտանիքի պլանավորմ,
շրջակա ջավայրի վերաբերյալ զրյցներ, համակարգչային դասընթացներ

Սոցիալական կամ մշակթային զարգացմ, կազմակերպված սպորտ, արվեստներ, արհեստներ

Անձին ղղված, ընտանիքին ղղված, հասարակթյանն ղղված ս3առթյն. աշխատավայր, ընտանիք, տեղական համայնք, առօրյա կյանք
Դիպվածային սցմ. թերթերի ընթերցմ, ռադիո լսել, թանգարաններ այցելել
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Ինչ վերաբեր մ է ﬔծահասակների կրթ թյանը, այն նվազագ յն շադր թյան է արժանան մ: Ակնկալվ մ է, որ երկրները
պետք է բարելավեն ﬔծահասակների գրագիտ թյան մակարդակը, խթանեն այն քաղաքական թյ նները, որոնք նպաստ մ են
արժանապատիվ աշխատանքի համար անհրաժեշտ հմտ թյ նների ձեռքբերմանը, վերացնեն գենդերային անհավասար թյ նը և
անհավասար թյան այլ տեսակները ﬔծահասակների կրթ թյան
ﬔջ: Այդ հանդերձ, ﬔծահասակների կրթ թյ ն եզր յթը հստակ
նշված չէ ԿԶՆ 4-ի թիրախներ մ: Մեծահասակների կրթ թյանը
ﬕակ հստակ հղ ﬓ արված է 4.3 թիրախի գլոբար ց ցանիշ մ,
որով չափվ մ է ﬔծահասակների մասնակց թյ նը ֆորմալ և ոչ
ֆորմալ կրթական ծրագրերին, ինչպես նաև վերապատրաստման
դասընթացներին նախորդ 12 ամսվա ընթացք մ: Հաշվի առնելով,
որ «ցկյանս
ս ﬓառ թյան հնարավոր թյ նները» նեառված
են հենց ինքնին նպատակի ﬔջ, կարելի էր ակնկալել, որ երկրները պետք է լ րջ հանձնառ թյ ններ ստանձնեին այս ղղ թյամբ:
Ավաղ, իրական թյ նն այլ է:
Հակասթյն երկ
Չնայած նրան, որ շատ ԿԶՆ-եր մ (ի լր ﬓ ԿԶՆ 4-ի) հղ մ կա
ﬔծահասկաների ս ﬓառ թյան տարբեր տեսակներին, սահմանափակ ջանքեր են ներդրվել ﬔծահասակների կրթ թյ նն
ս մնառ թյ նը սահմանել և չափել , ինչպես նաև վերջիններիս ազդեց թյ նը ֆորմալ կրթ թյ նից առանձնացնել
ղղ թյամբ:
Զարգացման քաղաքական թյան բազմաթիվ բնագավառներ մ
առկա են տասնամյակների ընթացք մ ստացված հիﬓավոր փաստեր ավելի կրթված քաղաքացի նենալ առավել թյ նների մասին:
Այսպես, օրինակ ՝ կրթական ավելի բարձր մակարդակ նեցող
երկրներ մ ցածր է աղքատ թյան մակարդակը, առողջ թյան ց ցա2
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նիշները ավելի բարձր են, ավելի ﬔծ է տնտեսական աճը, ինչպես նաև
աճ մ է սոցիալական համախմբված թյ նը (UNESCO 2013, 2014):
Ինչ վերաբեր մ է կրթ թյան ազդեց թյանը ժողովրդագրական իրավիճակի վրա (ծնելի թյ ն, մահաց թյ ն, ամ սն թյ ններ և ﬕգրացիա), ապա այն զգալի է, քանի որ կրթ թյան հասանելի թյան
ավելաց ﬓ ազդ մ է ամ սն թյան և ընտանիքի տեսակների, սոցիալական նորﬔրի և մշակ թային սովոր յթների վրա, արագացն մ
է ծնելի թյան նվազեց մը և ժողովրդագրական փոխակերպ մը:
Ակնկալվ մ է, որ երբ 2050 թ. աշխարհի բնակչ թյան թիվը
հասնի 9.7 ﬕլիարդի, բերքի ծավալը պետք է համապատասխանաբար ավելանա 70Ԝ%-ով՝ բնակչ թյանը կերակրել համար: Երբ գյ ղատնտեսական խորհրդատվական ծրագրերը, ֆերﬔրների դպրոցները լավ որակով են իրականացվ մ, դրանք օգն մ են բարձրացնել
բերքատվ թյ նը, ﬔծացնել սննդի անվտանգ թյ նը, ինչպես նաև
նվազեցնել աղքատ թյան նկատմամբ խոցելի թյ նը (FAO 2016;
Waddington et al. 2014):
Դպրոցական կրթ թյան որոշակի մակարդակով է պայմանավորվ մ նաև բնապահպանական իրազեկված թյան բարձրաց մը,
այդ հարցերով մտահոգվելը, իսկ երբեﬓ նաև այդ ղղ թյամբ գործող թյ ններ ձեռնարկելը: Օրինակ՝ կրթական մակարդակի բարձրացմանը զ գընթաց ավելան մ է շրջակա ﬕջավայրի պաշտպան թյան հարցերի վերաբերյալ մտահոգ թյան աստիճանը (Lee et al.
2015).3: Կրթված քաղաքացիները, ովքեր մտահոգվ մ են շրջակա ﬕջավայրի հարցերով, ավելի ﬔծ հավանական թյամբ կներգրավվեն
շրջակա ﬕջավայրի պաշտպան թյանը: Կրթ թյ նը քաղաքացիներին զին մ է նաև կլիմայի փոփոխ թյ ններին հարմարվել համար
անհրաժեշտ հմտ թյ ններով: Աֆրիկյան տասը երկրներ մ արված
հետազոտ թյ նները ց յց են տվել, որ կրթված ֆերﬔրների ադապտացման հավանական թյ նն ավելի բարձր է՝ ձևավորելով դիմացկ ն թյան ավելի ժեղ ﬔխանիզﬓեր (UNESCO 2016):

ՅvՆԵՍԿՕ-ի Կրթ թյան ﬕջազգային ստանդարտ դասակարգ մ
Որակավոր ﬓերի շրջանակ
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Այս բոլոր օրինակներից հետև մ է, որ հաճախ բավականաչափ
փաստարկներ կան կայ ն զարգացման վրա կրթ թյան նեցած ազդեց թյան վերաբերյալ: Այդ հանդերձ, դժվար է առանձնացնել ﬔծահասակների կրթ թյան, մասնագիտական վերապատրաստ ﬓերի կամ ցկյանս ս ﬓառ թյան այլ հնարավոր թյ նների զարգացնող ազդեց թյ նը ֆորմալ կրթ թյան որակի և քանակի վրա նեցած ազդեց թյ նից: (Այն հանգամանքը, որ կրթ թյան ավելի բարձր
մակարդակ նեցող ﬔծահասակներն ավելի հակված են օգտվել
ﬔծահասկաների կրթ թյան ընձեռած հնարավոր թյ ններից, ավելի է բարդացն մ այս երկ ազդեց թյ նների առանձնաց մը):
Կայ ն զարգացման և կրթ թյան փոխադարձ կապի մասին գիտական աղբյ րներ մ առկա հիﬓավոր ﬓերը հիﬓական մ անդրադառն մ են ֆորմալ կրթ թյան ց ցանիշներին՝ և ոչ թե ﬔծահասակների կրթ թյանը մասնակց թյ նից հետևող ազդեց թյանը: Ինչ
վերաբեր մ է ﬔծահասակների կրթ թյան և ս ցման ազդեց թյան մասին ս ﬓասիր թյ ններին, ապա դրանց քանակը սահմանափակ է, իսկ որակը՝ ոչ համաչափ: Այսպես, օրինակ՝ Մեծահասակների ս ﬓառ թյան և կրթ թյան գլոբալ զեկ յցը (2017) ներառ մ
է ﬔծաքանակ փաստեր, որոնք հնարավոր թյ ն են տալիս գնահատել ﬔծահասակների ս ﬓառ թյան և կրթ թյան ազդեց թյ նը
առող ջ թյան և բարեկեց թյան, զբաղված թյան և աշխատաշ կայի, ինչպես նաև կյանքի սոցիալական, քաղաքացիական և համայնքային ոլորտների վրա: Այդ հանդերձ, սոցիալական գիտական հետազոտ թյ նների տեսանկյ նից, այս ոլորտներից շատերը թերի են
ս ﬓասիրված, դրանց աշխարհագրական ծածկ թը սահմանփակ
է, կամ էլ՝ երկ սը ﬕասին:
Կարճ ասած, կրթ թյան ներառ մը՝ որպես կայ ն զարգացման խթանիչ գործոնի, բազմաթիվ հղ ﬓեր է պար նակ մ ﬔծահասակների ս ﬓառ թյանն
կրթ թյանը, սակայն դրանով իսկ
հանդերձ, կրթ թյան կարևոր թյ նը հիմանվորող փաստարկները
հիﬓական մ վերաբեր մ են ֆորմալ կրթ թյանը և ավելի հազվադեպ են անդրադառն մ այն ս ﬓասիր թյ ններին, որոնք հիմնավոր մ են ﬔծահասակների ս ﬓառ թյ նից և կրթ թյ նից
ստացված արդյ նքների կարևոր թյ նը:

«Չկան ստանդարտ մոտեց ﬓեր, որոնցից ելնելով
սահմանվ մ, չափվ մ և մշտադիտարկվ մ են ﬔծահասակների ս ﬓառ թյանը և կրթ թյանը մասնակց թյ նից ստացված արդյ նքները»:

Հակասթյն երեք
ԿԶՆ 4-ը կրթ թյան գերակայ թյ նները հասանելի թյ նից
և ավարտին հասցնել ց տեղափոխ մ է դեպի որակը և սովորածը՝
մասամբ էլ այն պատճառով, որ ﬕջազգային գնահատ ﬓերը բավականին առաջ են գնացել ս ﬓառ թյան արդյ նքների չափման հարց մ: Մեծահասակների ս ﬓառ թյան և կրթ թյան
բնագավառ մ նման զգալի թռիչքային անց մ չի գրանցվել: Չկան
ստանդարտ մոտեց ﬓեր, որոնցից ելնելով սահմանվ մ, չափվ մ
և մշտադիտարկվ մ են ﬔծահասակների ս ﬓառ թյանը և
կրթ թյանը մասնակց թյ նից ստացված արդյ նքները:
Զարգաց ﬓերի առանցքային կողﬔրից ﬔկն էլ հենց ս մնական արդյ նքների շեշտադր ﬓ է՝ մատչելի թյ նը, մասնակց թյ նը կամ ավարտելը կարևորել փոխարեն: Ընդհանրապես,
2000 թ. ի վեր ﬕջազգային քաղաքական թյ նների հիմք մ գնալով ավելի շատ է դրվ մ ս ﬓառ թյ նը և դրա արդյ նքների
չափ մը: Այսպես, օրինակ՝ Համաշխարհային բանկն իր գրեթե
բոլոր կրթական ծրագրեր մ ներառել է ս ﬓական արդյ նքների ց ցանիշներ, իսկ 2011թ. հրապարակել է ﬕ նոր ռազմավարական փաստաթ ղթ՝ Ուս ﬓառ թյ ն բոլորի համար վերնագրով:
Միևն յն ժամանակ, աճել է երկրների մասնակց թյ նը ս ﬓառ թյան արդյ նքների գնահատ ﬓերին թե՛ ﬕջազգային (TIMSS,
PIRLS, PISA), և թե՛ տարածաշրջանային (SACMEQ, PASEC, TERCE)
մակարդակ մ (Kamens and Benavot 2011): Ստեղծվել է ﬔծահասակների գրագիտ թյան հաﬔմատական գնահատման գործիք (PIAAC):
Շեշտադրելով հմ տ աշխատ ժի համար ընթացող գլոբալ մրցակց թյ նը, ինչպես նաև գիտելիքահեն հասարակ թյ նների երևան
գալը՝ ընդգծվ մ է ս ﬓառ թյան կարևորագ յն դերակատա-
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ր մը: Տեսանելի առաջընթաց է նկատվ մ նաև ճանաչողական
հմտ թյ նների (որոնք չափվ մ են թեսթային ﬕավորներով) ազդեց թյ նը տնտեսական աճի վրա ս ﬓասիրող հետազոտ թյ նների գծով (Hanushek and Woesmann 2008, 2012):
Այդ հանդերձ, ԿԶՆ 4- մ շատ նեղ են սահմանվ մ ﬔծահասակների ս ﬓառ թյան արդյ նքները: Դրանք սահմանափակվ մ են գրագիտ թյամբ և թվաբանական գիտելիքով (թիրախ 4.6),
զբաղված թյան և արժանապատիվ աշխատանքի համար անհրաժեշտ հմտ թյ ններով (4.4), ինչպես նաև կայ ն զարգացմանը
նպաստող գիտելիքներով և հմտ թյ ններով(4.7): Մեծահասակների ս ﬓառ թյան այլ տեսակները չեն ներառվել կամ արժևորվել:
Բացի այդ, այս թիրախների գլոբալ ց ցանիշները ﬕայն մասամբ են
համապատասխան մ իրենց նպատակին: Այսպես, օրինակ՝ արժանապատիվ աշխատանքի (4.4) համար անհրաժեշտ հմտ թյ նները հանգեցվ մ են ՏՏ հմտ թյ ններին, իսկ կայ ն զարգացմանը
նպաստող գիտելիքները և հմտ թյ նները (4.7) ՝ այդ ղղ թյամբ
կրթական ծրագրերի ներառմանը կրթական հաստատ թյ նների
կողﬕց, ինչպես նաև գլոբալ քաղաքացի թյան կրթ թյան ներառմանը քաղաքական թյ ններ մ, ս ﬓական ծրագրեր մ, ս ցիչների վերապատրաաստման և սովորողների գնահատման համակարգեր մ: Այս ց ցանիշները իրենցից ներկայացն մ են ԿԶՆ
4-ի թիրախների փոխարինման խնդրահար յց այլընտրանքներ:
Դժբախտաբար, քիչ են այն նախաձեռն թյ նները, որոնց ﬕջոցով կարելի է բարելավել այդ ց ցանիշները՝ կիրառելով չափման
նորարարական մոտեց ﬓեր: Գլոբալ ց ցանիշների անհամարժեք թյ նը և այդ ղղ թյամբ քայլեր ձեռնարկել շարժառիթների
բացակայ թյ նը թ յլ են տալիս ենթադրել, որ դժվար է ապագայ մ որևէ առաջընթաց ակնկալել ﬔծահասակների կրթ թյան այս
թիրախների ղղ թյամբ:
Հաղթեցինք ճակատամարտմ, բայց պարտվեցի՞նք պատերազմմ
Կայ ն զարգացման նոր օրակարգի վերաբերյալ քննարկ ﬓեր մ ﬔծահասակների կրթ թյան ջատագոﬖերն առաջարկ մ էին
այնպիսի ձևակերպ ﬓեր, որոնք կարևոր մ էին ﬔծահասակների
ս ﬓառ թյան և կրթ թյան առանձնահատ կ դերը և արժեքը,
սակայն առաջարկվող ձևակերպ ﬓերը հաճախ չէին ընդ նվ մ:
Փոխարենը նրանց հրամցվ մ էր հարատև ս ﬓառ թյան ավելի
ընդհանրական գաղափարը այն ակնկալիքով, որ ﬔծահասակների
կրթ թյ նը դրա ներքո կգտնի իրավմամբ իրեն պատկանող տեղը: Ներկայ մս իրավիճակի հետահայաց դիտարկ ﬕց պարզ է
դառն մ, որ առկա են բազմաթիվ հակաս թյ ններ, և որ անց մը
«հարատև ս ﬓառ թյանը» շատ քիչ անելիք նի ﬔծահասակների կրթ թյան առաջ ծառացած խնդիրները լ ծել և վերջինիս
մարգինալաց մը հաղթահարել տեսանկյ նից: Չնայած այն հանգամանքին, որ ﬕջազգային հանր թյանը հաջողվել է ստեղծել բացառիկ գլոբալ օրակարգ կրթ թյան բնագավառ մ, որը նաև շատ
համապարփակ է, իրական թյ նը ստիպ մ է առաջնայն թյ ն
տալ պլանավորմանը, ռես րսների բաշխմանը և ֆինանսավորմանը: Մեծահասակների համար նախատեսված հստակ կրթական ղիները հաճախ ﬓ մ են որպես երազանք՝ չնայած նրան, որ անհըրաժեշտ է հրատապ արձագանքել այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք
են կլիմայի փոփոխ թյ նները, տնտեսական և առող ջապահական
անհավասար թյ նները, ժողովրդավար թյան պակասը և այլն:
Կարծես ճակատագրի հեգնանքով այս գործընթացը տեղի է
նեն մ չնայած նրան, որ 2030 Օրակարգ մ ներառված են բազմաթիվ ղղակի և ան ղղակի հղ ﬓեր ﬔծահասակների ս մնառ թյանն
կրթ թյանը: Եվ չնայած ﬔծահասկաների կրթ թյան ﬕջազգային զարգացման հիﬓավոր ﬓերը կան և տեսանելի
են բոլորին, այս բնագավառի ջատագոﬖերը դեռ պետք է գտնեն
այն ղիներն
ﬕջոցները, որոնք կօգնեն ընդլայնել վերջինիս առկա ավանդական սահմանները և օգ տներ քաղել այն հնարավոր թյ ններից, որ ընձեռ մ է կայ ն զարգացման օրակարգը: Այս
ճանապարհին, անխոս, շատ են մարտահրավերները՝ սկսած հայեցակարգայինից ﬕնչև սահման ﬓերին, չափման ց ցանիշներին
և ֆինանսականին առնչվողները: Անհրաժեշտ է դրանց տալ հիմնավոր և համոզիչ լ ծ ﬓեր՝ կիրառելով նոր գաղափարներ և մոտեց ﬓեր: Հակառակ դեպք մ՝ 2030-ին ﬔնք ևս ﬔկ անգամ ափսոսանքով կարձանագրենք, թե որքան կարևոր է ﬔծահասկաների
ս ﬓառ թյ նն
կրթ թյ նը, բայց որքան քիչ է այն իրական մ արժևորվ մ:
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Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

Մեծահասակների կրթ թյան քաղաքական թյան
ազդեց թյան չափ մը4
Շերﬕն Բարեթ
Ճամայկայի տեխնոլոգիական
համալսարան

Ամփոփմ: Ս յն հոդվածը դիտարկ մ է այն գործոնները, խնդիրները և առաջարկ թյ նները, որոնք
պետք է հաշվի առնել ﬔծահասակների կրթ թյան
քաղաքական թյան ազդեց թյ նը չափելիս: Այն
հիﬓված է ﬔծահասակների կրթ թյամբ զբաղվողների, գիտնականների և քաղաքական թյան որոշ մ
կայացնողների շրջան մ արված հարց ﬓերի
ս ﬓասիր թյան վրա՝ ﬔծահասակների կրթ թյան
քաղաքական թյան ազդեց թյ նը որոշել համար
անհրաժեշտ կարևորագ յն սկզբ նքների և համապատասխան ﬕջոցների վերաբերյալ:

Մեծահասակների կրթ թյ նը հար ստ է նպատակներ և թիրախներ սահմանող քաղաքական թյան փաստաթղթերով՝ տարածաշրջանային, ազգային և ﬕջազգային մակարդակներ մ: Դրանց
թվ մ են Բելեﬕ գործող թյ նների շրջանակը, Կրթ թյ ն 2030
գործող թյ նների շրջանակը, ինչպես նաև պետական մակարդակով ընդ նված ﬔծահասակների կրթ թյան և/կամ ցկյանս ս մնառ թյան տարատեսակ քաղաքական թյ նները: Այն աﬔնայնիվ, ինչպես նշ մ է Հեքը (Heck, 2004), «քաղաքական թյ նը կարող
է սահմանել ղղ թյ ններ և ապահովել փոփոխ թյան շրջանակ,
սակայն այն ղղակիորեն չի որոշ մ արդյ նքը»: Հետևաբար, քաղաքական թյան իրականացման գործընթացի կարևորագ յն փ լերից է քաղաքական թյան գնահատ մը: Մեծահասակների կրթ թյան քաղաքական թյան ազդեց թյան գնահատ մը հիﬓավոր և
համակարգված գործընթաց է, որի ﬕջոցով որոշվ մ է, թե որքանո՞վ
է տվյալ քաղաքական թյ նը հասել ենթադրվող արդյ նքներին,
արդյո՞ք վերհանվ մ են ակնառ թեր թյ նները և գնահատվ մ, և
արդյո՞ք այդ քաղաքական թյ նը կարող է շար նակվել:
Այս հոդվածը հիﬓված է Եվրոպայի, Աֆրիկայի, Լատինական
Աﬔրիկայի և Կարիբյան ավազանի երկրների՝ ﬔծահասակների
կրթ թյան թ մասնագետների` ազդեց թյան գնահատման վերաբերյալ կարծիքների վրա։
Մեծահասակների կրթթյան սահմանմը, շրջանակը և
նպատակը
Բելեﬕ գործող թյ նների շրջանակը (2010 թ.) սահման մ
է ﬔծահասակների կրթ թյ նը որպես « ս ﬓառ թյան ֆորմալ
կամ այլ կերպ շար նակվող գործընթացների հանրագ մար, որի
ﬕջոցով տվյալ հասարակ թյանը պատկանող այն մարդիկ, որոնք
համարվ մ են չափահաս, զարգացն մ են իրենց նակ թյ նները, հարստացն մ իրենց գիտելիքները և բարելավ մ իրենց տեխնիկական կամ մասնագիտական որակավոր մը կամ վերած մ
դրանք նոր ղղ թյան՝ բավարարել իրենց սեփական կամ հասարակ թյան կարիքները» (էջ 1): Այս սահման մը բացահայտ մ է
ﬔծահասակների կրթ թյան ընդգրկ մը և ծավալը, և, հետևաբար,
դրա բարդ թյ նը: Ուստի, չկա ﬔկ կոնցեպտ ալ շրջանակ, հիﬓական ենթադր թյ ններ կամ սկզբ նքներ, որոնց ﬕջոցով ﬔծահասակների կրթ թյամբ զբաղվող բոլոր մարդիկ կդիտարկեին դաշտը:
ՅvՆԵՍԿՕ-ն և քաղաքացիական հասարակ թյան շատ կազմակերպ թյ ններ, ինչպիսին է Մեծահասակների կրթ թյան ﬕջազգային
խորհ րդը, դիտարկ մ են ﬔծահասակների կրթ թյ նը իրավ նքի
տեսանկյ նից, ﬕնչդեռ այլ կազմակերպ թյ ններ՝ ներառյալ նաև
ﬕ շարք ﬕջազգային ֆինանսական կառ յցներ, ավելի տնտեսական
մոտեց մ են ց ցաբեր մ ﬔծահասակների կրթ թյանը։
Առկա են ﬔծահասակների կրթ թյան նպատակը բն թագրող բազմաթիվ մտքեր և գաղափարներ: Մինչ երկրները ձգտ մ են

4

Այս հոդվածն առաջին անգամ հրապարակվել է Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ ամսագրի «Մեծահասակների կրթ թյան դերն
85/2018 համար մ, էջ 90-95:
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ազդեց թյ նը»
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բավարարել անհատների, բիզնեսների և ընդհանրապես հասարակ թյան կարիքներով պայմանավորված, անընդհատ աճող և հաճախ իրար հակասող պահանջները, ﬔծահասակների կրթ թյան
նպատակի շ րջ առաջան մ է լարված թյ ն (Alfred, Robinson
& Alfred 2011): Առկա են ﬕ շարք խնդիրներ և մտահոգ թյ ններ
ﬔծահասակների կրթ թյան նպատակի շ րջ ընթացող բանավեճ մ, այդ թվ մ՝ ա) տնտեսական բն յթի, այն է՝ ﬔծահասակների
համար համապատասխան աշխատանքային որակավորման և հըմտ թյ նների ապահով մ, որը թ յլ կտա մրցակցել համաշխարհային շ կաներ մ, բ) քաղաքացիական բն յթի այնպիսի կրթ թյան
օրակարգի վերաբերյալ, որը ﬔծահասակներին կպատրաստի հասարակական կյանքին ավելի լիարժեք մասնակցել ն և գ) անհատական բն յթի՝ ցկյանս ս ﬓառ թյան ﬕջոցով ինքնազարգացմանը նպաստել (Kubow & Fossum 2007): Չնայած նման բազմազան
մտահոգ թյ ններին, ﬔծամասն թյ նը համաձայն է, որ կրթ թյ նը [ներառյալ ﬔծահասակների կրթ թյ նը] ձևավոր մ է ավելի
լավ քաղաքացիներ և որպես այդպիսին նպաստ մ է հասարակ թյ ն մ ընդհան ր կենսամակարդակի բարելավմանը (Olaniyan and
Okemakinde 2008, McGrath 2010):
Քաղաքականթյն. դերը և գործառյթը
Համաձայն ՅvՆԵՍԿՕ-ի (2018թ.) առցանց հրապարակման՝
«հիﬓավոր, համաձայնեցված քաղաքական թյ նը և պլաններն
այն հիﬓաքարն են, որի վրա պետք է կառ ցել կայ ն կրթական
համակարգեր, հասնել կրթական զարգացման նպատակներին և
արդյ նավետորեն նպաստել ցկյանս
ս ﬓառ թյանը»: Ֆիցպատրիկը, Սանդերսը և Ուորթենը (Fitzpatrick, Sanders and Worthen
2012) սահման մ են քաղաքական թյ նը որպես հանրային կառ յցի կամ կառավար թյան ճյ ղի ավելի լայն գործող թյ ն՝ նախատեսված որոշակի արդյ նքի կամ փոփոխ թյան հասնել համար: Քաղաքական թյ նը կարող է ձևակերպվել որպես օրենք կամ
կարգավոր մ, որն ապահով մ է այն ղենիշներն
դր յթները,
որոնք թ յլ կտան իրականացնել փոփոխ թյ նները:
Ինչո՞ ւ պետք է գնահատենք ազդեցթյնը
Ազդեց թյան գնահատ մը տեղեկատվ թյան հավաքագրման,
վերլ ծ թյան և ﬔկնաբանման այն ամբող ջ թյ նն է, որը գնահատ մ է, թե քաղաքական թյան փոփոխ թյ նը ինչպիսի ներգործ թյ ն է նեցել հետաքրքր թյան առարկա ﬕ շարք արդյ նքների՝ այդ թվ մ չնախատեսված արդյ նքների վրա: Ազդեց թյան
գնահատ մը կարևոր է քաղաքական թյան արդիական թյ նը,
ծրագրային և ծախսարդյ նավետ թյ նը և որակը ց յց տալ համար: Հարցվողներից ﬔկը նշել է. «Քաղաքական թյ նը մշակվ մ է
բարենպաստ ﬕջավայր ստեղծել համար՝ հատկապես անապահով
բնակչ թյան կարիքները բավարարել համար: Հետևաբար, ﬔծահասակների կրթ թյան քաղաքական թյան գնահատ մը դառն մ է
կարևոր, քանի որ չափվ մ ՝ է, թե ա) որքանո՞վ են բավարարվել բնակչ թյան կարիքները, բ)որքանո՞վ են իրականացվել քաղաքական թյամբ նախատեսված նպատակները, խնդիրները և արդյ նքները, գ)
որքանո՞վ է պահպանվել հավատարմ թյ նն այդ քաղաքական թյանը, դ)որքանո՞վ են բավարար եղել ռես րսները գ)ի՞նչ ճշգրտ ﬓեր
պետք է կատարվեն քաղաքական թյան ﬔջ» (Հարցվող 1):
Քաղաքական թյան ազդեց թյան գնահատ մը կարևոր
է նաև ﬔկ այլ մակարդակ մ: Հաշվի առնելով, որ կառավար թյ նները գործ մ են անբավարար ռես րսների և շատ դեպքեր մ
բյ ջեի դեֆիցիտի պայմաններ մ՝ ջանալով լ ծել հավասար կարևոր թյ ն նեցող սոցիալական հարցեր, նրանք պետք է տիրապետեն ծրագրերի և քաղաքական թյ նների հարաբերական արդյ նավետ թյան մասին տեղեկատվ թյանը՝ խելացի ընտր թյ ն և
որոշ ﬓեր կայացնել համար(Fitzpatrick et.al. 2012): Հարցվողներից ﬔկը նկատել է, որ «ազդեց թյ նը կարևոր է պետական ծախսերի լեգիտիմացման համար» (Հարցվող 7): Հենց քաղաքական թյան ազդեց թյան ս ﬓասիր թյ նների ﬕջոցով է, որ կառավար թյ նները կարողան մ են որոշել, թե որ քաղաքական թյ նն է
աշխատ մ, իսկ որը՝ ոչ: Այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ա)ի՞նչն է
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լավ աշխատ մ, բ)ի՞նչն է ձախողվ մ և գ)ի՞նչ կարելի է անել իրավիճակը բարելավել համար, նման գնահատման առանցքային շարժիչներն են: Սա վերաբեր մ է նաև հաշվետվողական թյանը, որն
ըստ այս հարցման մասնակիցների՝ ﬔծահասակների կրթ թյան
վրա ազդեց թյան ս ﬓասիր թյ նների իրականացման հիﬓական պատճառն է:
Ուս ﬓասիր թյ նից բխեց քաղաքական թյան գնահատման
ևս ﬔկ կարևոր, բայց քիչ քննարկված պատճառ՝ այն է գնահատման արդյ քները կարող են օգտագործվել որպես շահապաշտպան թյան/ջատագով թյան գործիք: Հարցվողներից ﬔկը նշել է, որ
«ազդեց թյան ապաց ց ﬓ առանցքային է շահապաշտպան թյան/ջատագով թյան համար, հատկապես երբ ՄԿv-ն (ﬔծահասակների կրթ թյ ն և ս ﬓառ թյ ն) բախվ մ է այնպիսի մարտահրավերների, երբ շատ որոշ մ կայացնողներ այն համար մ են
ﬕ բան, որ «հաճելի է նենալ», բայց և որը դպրոցական կրթ թյան
հաﬔմատ նի սահմանափակ ազդեց թյ ն (Հարցվող 7):

«Այս հոդվածի համար հարցված ﬔծահասակների
կրթ թ յամբ զբաղվողները դ րս բերեցին քաղաքական թ յան արդ յ նքնե րի վրա ազդե ց թ յան
երեք թեմա: Դ րանք են համատեքստը, քաղաքական թյան տեսակը և քաղաքական թյան նպատակը»:

Ինչպե՞ս պետք է գնահատենք ազդեցթյնը
Այս հոդվածի ﬔկ այլ կարևոր հարցն այն է, թե ինչպես պետք է
իրականացվի ազդեց թյան գնահատ մը, այդ թվ մ՝ `ա) գնահատման ենթակա արդյ նքների տեսակները, բ) ազդեց թյան մասին
եզրակաց թյ ն անել մոտեց ﬓերը, գ) տվյալների հավաքագըրման ﬔթոդները, դ) կիրառելի հիﬓավոր ﬓերի տեսակները և v)
գնահատման ֆինանսավոր մը:
Այս հոդվածի համար հարցված ﬔծահասակների կրթ թյամբ
զբաղվողները դ րս բերեցին քաղաքական թյան արդյ նքների
վրա ազդեց թյան երեք թեմա: Դրանք են համատեքստը, քաղաքական թյան տեսակը և քաղաքական թյան նպատակը: Համատեքստի առ մով խոսքը վերաբեր մ է նրան, որ այնպիսի սոցիալական
քաղաքական թյ նը, ինչպիսին է ﬔծահասակների կրթ թյան
քաղաքական թյ նը, չի կարող դիտարկվել իր սոցիալական համատեքստից դ րս: Հարցվողներից ﬔկը նշել է, որ «արդյ նքների
տեսակները կախված կլինեն համատեքստից: Ունիվերսալ (անգլ.՝
one-size-ﬁts-all) մոտեց մը հնարավոր է՝ չաշխատի» (Հարցվող 3):
Ինչ վերաբեր մ է քաղաքական թյան տեսակին, մոտեց ﬓ այն
է, որ կարևոր է հասկանալ, թե գնահատվող քաղաքական թյ նն
ընդգրկել է ո՞ղջ ոլորտը, թե՞ կրթական ոլորտի ﬕ որոշակի հատված:
Հարցվողներից ﬔկը նշել է, որ գնահատման ենթակա արդյ նքները
ﬔծապես կախված են քաղաքական թյան տեսակից և նրանից, թե
որքան լայն է քաղաքական թյան «ﬕջամտ թյ նը». արդյո՞ք դա
վերաբեր մ է ﬔծահասակների կրթ թյան բոլոր ոլորտներին, թե՞
ﬕայն որոշ հատվածներին: Արդյո՞ք խոսքը գն մ է որոշակի թիրախային խմբերի, թե՞ ձևավորման ենթակա որոշակի հարցերի կամ
սկզբ նքների մասին (Հարցվող 2): Մեկ այլ հարցվող աս մ է, որ
ազդեց թյ նը «հստակ կախված կլինի քաղաքական թյան համար
սահմանված նպատակներից: Նպատակները պետք է առաջացնեն
ազդեց թյ նը» (Հարցվող 6):
Հաշվի առնելով վերը քննարկված երեք տարրերը՝ վերհանված արդյ նքները ներառ մ են կրթական, տնտեսական, բարեկեց թյան և սոցիալական բն յթի արդյ նքներ: Հարցվողներից ﬔկը
նկատել է, որ արդյ նքները պետք է ներառեն հետևյալ կետերը.
• կրթական արդյ նքներ. ﬔծահասակ բնակչ թյան քանի՞ տոկոսն է ձեռք բերել գրագիտ թյան հիﬓական այնպիսի հմտ թյ ններ, ինչպիսիք են կարդալ , գրել , հաշվել և համակարգչային
հմտ թյ նները: Մեծահասակների քանի՞ տոկոսն է բարձրացրել իր
կրթական մակարդակը:

Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

• տնտեսական արդյ նքներ. քանի՞ ﬔծահասակ սովորող է ﬔծահասակների կրթ թյան ծրագրերին մասնակցել շնորհիվ ավելի
բարձր աշխատավարձով աշխատանք գտել և ավելի շատ եկամ տ
ստացել: Այստեղ պետք է շադր թյ ն դարձնել կենսամակարդակի բարելավման ղղ թյամբ ձեռքբեր ﬓերին:
• բարեկեց թյան արդյ նքներ. արդյո՞ք ﬔծահասակները
բարելավել են իրենց ինքնավստահ թյ նը, հաղորդակց թյան
հմտ թյ նները, հ զական և ֆիզիկական առող ջ թյ նը, ինչպես
նաև «փափ կ/աջակցող հմտ թյ նները» (անգլ.՝ so skills):
• սոցիալական արդյ նքներ. որքանո՞վ են ﬔծահասակ սովորողները ձեռք բերել բարելավված քաղաքացիական դիրքորոշ ﬓեր:
Արդյո՞ք նրանք դարձել են ակտիվ քաղաքացիներ ﬔծահասակների
ս ﬓառ թյան ծրագրեր մ ներգրավված թյան արդյ նք մ:
• բնապահպանական արդյ նքներ. որքանո՞վ են ավելացել ﬔծահասակ սովորողների՝ շրջակա ﬕջավայրի և դրա ազդեց թյ նների մասին գիտելիքները (Հարցվող 8):
Անդրադառնալով նրան, թե ինչպես ենք որոշ մ ազդեց թյ նը, հարցվողներից ﬔկը պատասխանել է որ «ազդեց թյ նը իրենից կներկայացնի այն ց ցանիշների ղղ թյամբ փոփոխ թյ նը, որն ի հայտ կգան առկա չափման սկզբնակետի և վերջնակետի
հաﬔմատ թյան արդյ նք մ (Հարցվող 4): Սա ենթադր մ է, որ
ազդեց թյան մասին եզրակաց թյ ն անել համար պետք է լինի
հաջող թյան կամ դրա բացակայ թյան համաձայնեցված ց ցանիշների ﬕ շարք: Արդյ նքների ց ցանիշները քանակական կամ
որակական փոփոխականներն են, որոնք ապահով մ են պարզ և
հ սալի ﬕջոցներ՝ չափել ձեռքբեր մը և արտացոլել ﬕջամտ թյան հետ կապված փոփոխ թյ նները (Kusek & Rist 2004):

«Շատ կարևոր է հասկանալ ﬔր մոտեցման
պարադիգմը [...], քանի որ այն որոշել է
արդյ նքները»:
Հարցվող 2

Ի՞նչը գնահատել
Փոփոխ թյ նների չափման առ մով Բելեﬕ գործող թյ նների շրջանակը (2010) տրամադր մ է գործ նե թյան ց ցանիշների հ սալի ﬕ շարք՝ ա) քաղաքական թյան բարենպաստ ﬕջավայր և համապատասխան ռես րսներ, բ) լավ կառավարման կառ յցների ստեղծ մ, գ) որակի ապահովման դր յթների մշակ մ, դ)
ընդլայնված մասնակց թյ ն, ներգրավված թյ ն և հավասար թյ ն խոցելի բնակչ թյան համար և ե) բավարար ֆինանսավորման
առկայ թյ ն: Այն աﬔնայնիվ, այդ ց ցանիշների օգտագործ մը
պայմանավորված է ﬔծահասակների կրթ թյան նպատակների վերաբերյալ տեսակետից, քանի որ ﬔծահասակների կրթ թյան նպատակի, դերի և գործառ յթի վերաբերյալ համոզմ նքներն, անկասկած, ներգործ թյ ն կ նենան ազդեց թյ նն ընկալել վրա:
Հարցվողներից ﬔկը շատ լավ ամփոփելով ց ցանիշների
վերաբերյալ որոշ ﬓերի կայացման կարևոր թյ նը նշ մ է, որ
«շատ կարևոր է իմանալ գնահատման ﬔր մոտեցման պարադիգմը (որը ներառ մ է ﬔթոդաբան թյ նը, ց ցանիշները ...), քանի
որ այն որոշել է արդյ նքները: Մոտեց ﬓերից ﬕայն ﬔկի օգտագործ մը (օրինակ՝ մարդկային կապիտալի մոտեց մը) կարող
է նվազեցնել հետևանքների և ազդեց թյան ﬔր ընկալ մը՝ անգամ
ստեղծելով քաղաքական թյան մասին կեղծ պատկերաց մ: Քննադատական դիսկ րսի վրա հիﬓված վերլ ծ թյ նն օգտակար է
ազդեց թյան գնահատման մշակման համար, իսկ տվյալներ հավաքագրելիս ﬔնք պետք է տեղ յակ լինենք որոշակի պարադիգﬔրի
(պոզիտիվիստական, ﬔկնողական, վերափոխական կամ քննադատական-ազատագրական) վրա հիﬓված նպատակների, ﬔթոդաբան թյ նների և ց ցանիշների մասին: Դա կարող է լ յս սփռել
նաև տարատեսակ շեղ ﬓերի վրա, որոնք կարող են ազդել վերլ ծ թյան վրա» (Հարցվող 2):
Ինչ վերաբեր մ է այն փաստարկներին
հիﬓավոր ﬓերին,
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որոնցից բխ մ է ազդեց թյ նը, հարցվողները կարծ մ էին, որ
դրանք ներառ մ են ինչպես վիճակագրական ց ցանիշներ, այնպես էլ որակական տվյալներ: Հարցվողներից ﬔկն անդրադառնալով այդ հարցին՝ աս մ է. «փաստացի նյ թը պետք է ստացվի
ինչպես քանակական տվյալներից (կրթ թյան և այլ որորտների
վիճակագր թյ ն՝ և կախված գնահատման շրջանակից), այնպես
էլ տարբեր վիճակագրական ց ցանիշներից և որակական տվյալներից, քանի որ ց ցանիշներն է, որ պետք է իրազեկեն քաղաքական թյան իրականացման արդյ նք մ ստացված դրական փոփոխ թյ նների մասին... Ց ցանիշները պետք է ընտրվեն նախքան
իրականաց մը, սակայն կարող են ներառվել որոշ նոր, չպլանավորված ց ցանիշներ և չնախատեսված հետևանքներ» (Հարցվող 2):
Մեկ այլ մասնակից զգ շացն մ է, որ «կարևոր է հաշվի առնել
այն հանգամանքը, որ ազդեց թյ նը կարող է լինել բարենպաստ և
անբարենպաստ» (Հարցվող 3): Այս մտքի հետ համաձայնվելով՝ ﬔկ
րիշ հարցվող նշ մ է, որ «և՛ դրական, և՛ բացասական բոլոր հետևանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ կլինեն փաստացի տվյալներ,
որոնցից բխեցվ մ է ազդեց թյ նը» (Հարցվող 8):
Ե՞րբ իրականացնել ազդեցթյան գնահատմ
Կարևոր հարց է նաև այն, թե երբ իրականացնել քաղաքական թյան ազդեց թյան գնահատ մ, որը պետք է հաշվի առնել քաղաքական թյան ազդեց թյան չափման մասին մտածելիս: Հարցվողների համաձայնեցված դիրքորոշ ﬓ այն է, որ գնահատ մը
պետք է իրականացվի քաղաքական թյան կյանքի ընթացք մ և
դրանից հետո: Այլ կերպ ասած՝ այն պետք է լինի շար նակական:
Ընդ որ մ, ﬔկ հարցվածի կարծիքով «քաղաքական թյան արդյ նքների վրա հիﬓված մշտադիտարկման և գնահատման մոտեցմամբ առաջարկվ մ է, որ «ազդեց թյան» գնահատ մը կատարվի
քաղաքական թյան իրականացման շրջանի վերջ մ: Այն աﬔնայնիվ, քաղաքական թյան իրականացման ընթացք մ պետք է
տեղի նենա ընթացիկ գնահատման գործընթաց» (Հարցվող 1):
Շար նակական գնահատման գաղափարը պաշտպան մ է Հեքը
(Heck 2004), ով խորհ րդ է տալիս, որ քաղաքական թյան ս մնասիր թյ նների արդյ նավետ թյ նը կատարվի երկաժամկետ
կտրվածքով՝ տվյալներ հավաքելով իրականացման և արդյ նքների
ստացման փ լերի քւ ﬕ քանի կետեր մ:
Ո՞վ պետք է նստի գնահատման սեղանի մոտ
Պլանավորման ժամանակ պետք է նաև անդրադառնալ նրան,
թե ինչպես և ﬕց ենք ﬔնք հավաք մ ազդեց թյան գնահատման
տվյալները: Հանրային քաղաքական թյ նը սովորաբար թիրախավոր մ է քաղաքացիների կամ նրանց խմբերի` կախված քաղաքական թյան շրջանակից: Հետևաբար, նման քաղաքական թյան
ցանկացած գնահատ մ պետք է ներառի այդ քաղաքական թյան
թիրախ հանդիսացողներին: Այսպես օրինակ, պետք է ներառվեն ս ﬓառ թյ ն ստացողների այն խմբերը, որոնք ﬔծահասակների
կրթ թյան քաղաքական թյան թիրախ են: Դրանք այն մարդիկ են,
որոնք ղղակիորեն կամ ան ղղակիորեն կր մ են քաղաքական թյան ﬕջամտ թյ նների ազդեց թյ նը:
Բացի այդ, անհրաժեշտ է ներառել տարբեր շահագրգիռ կողﬔրի, այն է՝ «կառավար թյ ններ/կրթ թյան նախարար թյ ններ/վարչ թյ ններ, ֆինանսավորող մարﬕններ, ինստիտ տներ,
որոնք խթան մ և իրականացն մ են ﬔծահասակների կրթ թյան
ծրագրեր, ծրագրային ադﬕնիստրատորներ և համակարգողներ:
Հետագայ մ, կախված քաղաքական թյան բն յթից, շահագրգիռ
խ մբը կարող է ներառել մասնավոր հատվածը և քաղաքացիական
հասարակ թյան տարբեր կառ յցներ:
Ըստ այս ս ﬓասիր թյան հարցվողների, տվյալների հավաքագր մը մարդկանց այդպիսի լայն շրջանակից, անշ շտ, բացի
թվերից և վիճակագր թյ նից, կպահանջի նաև այլ ﬔթոդների կիրառ մ: Տվ յալների հավաքագրման խառը ﬔթոդի օգտին են արտահայտվել բոլորը: Ի պաշտպան թյ ն այդ կետի՝ հարցվողներից ﬔկն ասել է. «Կարծ մ եմ՝ քանակական (օրինակ՝ հարց ﬓեր՝
առցանց և այլն), ինչպես նաև ավելի որակական տիպի տվյալները
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(օրինակ՝ հարցազր յցներ) դիտարկ ﬓերի հետ ﬔկտեղ անհրաժեշտ են համապարփակ վերլ ծ թյ ն իրականացնել համար»
(հարցվող 3): Մեկ այլ հարցվող ավելի մանրամասն արձագանքել է.
«Տարբեր մոտեց ﬓեր կարող են օգտագործվել` դիտարկ մ, հարցազր յցներ, հարցաթերթեր, հարց ﬓեր, հաﬔմատ թյ ն (այն
խմբերի ﬕջև, որոնց վրա անդրադարձել է քաղաքական ﬕջամըտ թյ նը, և որոնց վրա չի անդրադարձել, տվյալների բաղմաթիվ
ﬕավորներ՝ ն յն խմբերը ﬕնչ ﬕջամտ թյ նը և դրանից հետո,
մարզերի և ոլորտների ﬕջև...), փորձարկ ﬓեր, թեստավոր մ, զեկ յցների վերլ ծ թյ ն, ֆոկ ս խմբեր, ս ﬓական այցել թյ ններ, թիրախային հանդիպ ﬓեր, պատմողական տվյալներ, անձնական պատմ թյ ններ, նախադեպերի ս ﬓասիր թյ ններ և
այլն» (Հարցվող 2):
Ի աջակց թյ ն այս մոտեց ﬓերի հանդես է գալիս նաև
Սթրեթֆիլդը (Streatﬁeld 2009), ով կարևոր մ է և՛ քանակական, և՛
որակական ﬔթոդների կիրառ մը: Որակական տվյալները օգտակար են արդյ նավետ թյան վերաբերյալ տվյալներ հավաքել համար, իսկ քանակական տվյալներն անհրաժեշտ են ներդրված ռես րսների և ստացված արդյ նքների գնահատման համար:

«Օգտակար կլինի հնարավորինս
շադր թյ ն
դարձնել այն հանգամանքին, որ աﬔն ինչ չէ, որ ենթակա է չափման»:
Հարցվող 3
Ազդեց թյան գնահատման ֆինանսավորման խնդիրը կենսական նշանակ թյ ն նի, քանի որ դրանից է կախված, թե ով է
ներգրավվ մ, ինչպես է անցկացվ մ ս ﬓասիր թյ նը, քաղաքական թյան որ ոլորտներն են թիրախ մ և, որն աﬔնակարևորն
է, ինչպես են օգտագործվ մ արդյ նքները: Այս առ մով հարցման
մասնակիցների ﬕջև կար համաձայն թյ ն, որ կառավար թյ նները պետք է լինեն ֆինանսավորման հիﬓական աղբյ րը, քանի
որ նրանք պետք է
նենան ﬔծ հետաքրքր թյ ն արդյ նքների նկատմամբ: Հարցվողներից ﬔկը նշել է, որ «ﬔծահասակների
կրթ թյան քաղաքական թյան ազդեց թյան վերաբերյալ ս մնասիր թյ նը շատ կարևոր է ցանկացած երկրի զարգացման համար: Այսպիսով՝... այն պետք է ֆինանսավորվի կառավար թյան/
կրթ թյան նախարար թյան կողﬕց» (Հարցվող 8):
Հարցվողների կարծիքներից կարելի է ենթադրել, որ կառավար թյ ններից բացի, մասնավոր հատվածը և ﬕջազգային զարգացման գործընկերները ն յնպես կարող են լինել ֆինանսավորման
աղբյ րներ, և քաղաքական թյան շրջանակն տեսակը կարող են
ազդել ֆինանսավորման աղբյ րի վրա: Այս առ մով հարցվողներից ﬔկը նշ մ է, որ «դա կախված է քաղաքական թյան ﬕջամըտ թյան տեսակից և շրջանակից. ֆինանսավորողը կարող է լինել
ինչ-որ պետական կառ յց (որը հավանաբար քաղաքական թյան
պլանավորման և իրականացման հիﬓական դերակատարն է), բայց
ազդեց թյան որոշ ասպեկտների համար ներգրավված կամ ազդեց թյ նը կրած խմբերը կարող են մասնակցել գնահատմանը (օրինակ՝ մասնավոր հատվածը, որը մասնակց մ է ՄԿv-ի (մասնագիտական կրթ թյ ն և ս ց մ) քաղաքական թյան ստեղծմանը և
իրականացմանը): ԱԶԳ-ն (Արտասահմանյան զարգացման գործակալ թյ նները [Overseas Development Agencies]) (ն յնպես) կարող
են դառնալ ֆինանսավորման աղբյ րներից ﬔկը» (Հարցվող 2):
Հարցվողների պատասխաններ մ կար նաև այն կարծիքը, որ
«իդեալական աշխարհ մ, երբ հռչակվ մ է քաղաքական թյ նը,
ազդեց թյան գնահատման համար ֆինանսները պետք է ﬕ կողմ
դրվեն քաղաքական թյան համար պատասխանատ մարﬓի կողﬕց ...» (Հարցվող 5): Մեկ այլ հարցվող էլ կարծ մ է, որ, քաղաքական թյան գնահատ մը պետք է կազﬕ «քաղաքական թյան բյ ջեի ինչ-որ տոկոս [և] այն պետք է ներառվի սկզբնական նախագծի
բյ ջեի ﬔջ» (Հարցվող 6):
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Մարտահրավերներ
Հարցվողներից ﬔկն ընդգծ մ է այն ﬕտքը, որ «քաղաքական թյան ազդեց թյան չափ ﬓ ընդհանրապես և ﬔծահասակների կրթ թյան ﬔջ մասնավորապես կարող է խճճված գործընթաց
լինել: Օգտակար կլինի հնարավորինս շադր թյ ն դարձնել այն
հանգամանքին, որ աﬔն ինչ չէ, որ ենթակա է չափման: Օրինակ՝
անձնական տեսակետները և կարծիքները կարող են հավասարապես կարևոր լինել խնդիրը հասկանալ համար: Առանցքային դերակատարներից կարող է ստացվել նման տեղեկատվ թյ ն՝ փոփոխ թյ նների մասին պատմ թյ նների տեսքով: Այլ հիﬓավոր
նկատառ ﬓերի շարք մ են քաղաքական ազդեց թյ նները, այն,
թե ինչպես է հասկացվել, հասանելի դարձվել և իրականացվել քաղաքական թյ նը և այլն: Տեղին է նաև պարզել առանցքային տեղեկատ ներին, որոնք կարող են օգնել պատկերաց մ կազﬔլ
պոտենցիալ անտեսանելի դինաﬕկայի վերաբերյալ, ինչպիսին, օրինակ, ազդեց թյան վրա հնարավոր ներգործ թյ ն նեցած մոտեց ﬓերը և հարաբեր թյ ններն են» (Հարցվող 3):
Մեկ այլ հարցվող ﬔզ զգ շացն մ է այն մարտահրավերի մասին, որ կարող է ավելի ակնառ լինել որոշ տիր յթներ մ՝
մյ սների հաﬔմատ. բանն այն է, որ «հետազոտողները կարող են
դժվար թյ նների հանդիպել, քանի որ, հնարավոր է՝ չլինի հատ կ
գրավոր քաղաքական թյ ն ﬔծահասակների կրթ թյան և ս մնառ թյան վերաբերյալ, և հնարավոր է չլինեն ﬔծահասակների
կրթ թյան և ս ﬓառ թյան ոլորտ մ փաստացի իրականացված
աշխատանքների պաշտոնական արձանագր թյ ններ» (Հարցվող
8):
Երկ բան, որ պետք է մտապահել
Ամփոփելով ես կցանկանայի անդրադառնալ այս հոդված մ
ավելի վաղ նշված երկ դիտարկ ﬓերի: Առաջին՝ «հիﬓավոր, համաձայնեցված քաղաքական թյ նը և պլաններն այն հիﬓաքարն
են, որի վրա պետք է կառ ցել կայ ն կրթական համակարգեր,
հասնել կրթական զարգացման նպատակներին և արդյ նավետորեն նպաստել ցկյանս
ս ﬓառ թյանը» (ՅvՆԵՍԿՕ 2018թ.):
Սակայն, քաղաքական թյ նը կարող է սահմանել ղղ թյ նները
և ապահովել փոփոխ թյ նների շրջանակը, բայց այն ղղակիորեն
չի որոշ մ արդյ նքները (Heck 2004): Ուստի նման քաղաքական թյ նների արդյ նավետ թյան պարբերական ս ﬓասիր թյ նը
կենսական նշանակ թյ ն նի՝ երաշխավորել , որ քաղաքական թյ ններն իրականացն մ են հենց այն, ինչ նախապես ծրագրել
էին: Նման ս ﬓասիր թյ ններ իրականացնելիս, այն աﬔնայնիվ, անչափ կարևոր է շադր թյ ն դարձնել այն հանգամանքին,
թե ինչպես, երբ և ով է մասնակցել : Մենք պետք է զգ շ թյամբ
ձևակերպենք ﬔր նպատակները, հաշվի առնենք ազդեց թյան ց ցանիշները, որոշենք, թե փաստացի ինչ տվյալներ պետք է հավաքվեն և ինչպես օգտագործվեն ազդեց թյ նը վեր հանել և, ի վերջո,
քաղաքական թյան արժեքը գնահատել համար:
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հետազոտական հետաքրքր թյ նների ﬔջ են
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14

Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

Ներառ մ և բազմազան թյ ն.
սահմանելով օրակարգը5
Ձախից աջ:
Հերիբերտ Հինցեն
Հանովերի Լայբնիցի համալսարան
Գերմանիա
Շթեֆի Ռոբաք
Հանովերի Լայբնիցի համալսարան
Գերմանիա

Ամփոփմ: Ներառ մը և բազմազան թյ նը հաճախ այն ﬔկնարկային կետերն են, որոնց շ րջ
ձևավորվ մ են ﬔծահասակների կրթ թյան ﬕջազգային ծրագրերը: Դրանք ներառված են բազմաթիվ
առանցքային փաստաթղթեր մ և բարեփոխ ﬓերի
գլոբալ գործընթացներ մ։ Այս հոդվածը քարտեզագր մ է այն կարևորագ յն ﬕջոցառ ﬓերը, մտածական գործընթացները և գաղափարները, որոնցով
ﬔծահասակների կրթ թ նն
ղղորդվ մ է դեպի
ավելի ներառող և բազմազան աշխարհ։ Մեզ համար
կարևոր է հետևել համաշխարհային հանձնառ թյ ններին և հասկանալ, թե տեղական մակարդակ մ
դրանք ինչ նշանակ թյ ն նեն մարդկանց համար։
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«Ինչպե ՞ս կարող են հասարակ թյ ններն
առերեսվել մարդկանց բազմազան թյանն
ընդ նել ոչ ﬕայն նրանց նման թյ նները, այլ նաև
տարբեր թյ նները»
Հիﬓական խնդիրներն  հարցերը
Մեծահասակների կրթ թյան ﬔջ ներառական մոտեցմանն
աջակցող պնդ ﬓեր և հայտարար թյ ններ անելը հեշտ է, իսկ
որոշակի խրթին հարցերի պատասխանելը՝ դժվար։ Ինչպե՞ս կարող են հասարակ թյ ններն առերեսվել մարդկանց բազմազան թյանն
ընդ նել ոչ ﬕայն նրանց նման թյ նները, այլ նաև
տարբեր թյ նները։ Ինչպե՞ս վարվել բազմազան թյան տարբեր
ասպեկտների վերաբերյալ տարբեր ﬔկնաբան թյ նների, նախապաշարմ նքների, դատող թյ նների և փորձառ թյ նների հետ։
Ինչպե՞ս լ ծել գենդերային, տարիքային, էթնիկական, ռասայական
և կրոնական խտրական թյան խնդիրները։ Ինչպե՞ս վարվել այլատյաց թյան հետ։ Ի՞նչ անել, որ մարդկանց բոլոր խմբերը կարողանան մասնակցել հասարարական գործընթացներին և կրթ թյանը։
Որո՞նք են համապատասխան հայեցակարգերը, և ինչպիսի՞ն պիտի
լինեն ներառական կրթական համակարգերը, որպեսզի նպաստեն
հասարակ թյ նը ներառական դարձնել ն։ Ինպե՞ս ձևավորել ս ﬓառ թյան մոտեց ﬓեր, ծրագրեր և հաստատ թյ ներ՝ ներառական համակարգեր ձևավորել համար։
Բազմազան թյան և ներառական թյան վերաբերյալ դիսկ րսներն նեն տարբեր աղբյ րներ, սակայն պետք է քննարկվեն
ﬕասին, քանի որ դրանք նման են ﬔտաղադրաﬕ երկ կողﬔրին։
Շար նակական ներառման կարելի է հասնել ﬕայն զարգացնելով
բազմազան թյ նը որպես ներառական կրթ թյան մաս։ Բազմազան թյան և ներառական թյան հեռանկարների համադր թյ նը
բավարար մ է գլոբալիզացված աշխարհ մ ներառական հասարակ թյան պահանջներին։

Այս հոդվածն առաջին անգամ հրապարակվել է Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ ամսագրի «Ներառ մ և բազմազան թյ ն» 84/2017 համար մ, էջ 4-9:

Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի
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Իրավնքահեն մոտեցմ
Այստեղ արժե սկսել աﬔնահիﬓարար փաստաթղթից՝ Մարդ իրավ նքների համընդհան ր հռչակագրից, որի Հոդված 2- մ
գրված է. «Յ րաքանչյ ր ոք նի ս յն Հռչակագր մ նշված բոլոր
իրավ նքներն
ազատ թյ նները` անկախ որևէ ռասայական,
մաշկի գ յնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական և այլ համոզմ նքների, ազգային կամ սոցիալական ծագման, նեցվածքի, դասային
պատկանել թյան կամ որևէ այլ կարգավիճակի տարբերակման»
(UN 1948)։ Այստեղ ﬔնք նենք և՛ բազմազան թյան ընդ ն մ, և՛
ներառման անհրաժեշտ թյ ն
իրավ նք՝ ի հակադր թյան ցանկացած տեսակի բացառման։
Այն հետև՝ Հոդված 26- մ գրված է. «1. Յ րաքանչյ ր ոք
կրթ թյան իրավ նք
նի: Կրթ թյ նը, առնվազն տարրական
և հանրակրթական փ լեր մ, պետք է անվճար լինի: Տարրական
կրթ թյ նը պետք է պարտադիր լինի [...]2. Կրթ թյ նը պետք է
նպատակա ղղված լինի անձի լիարժեք զարգացմանը և մարդ
իրավ նքների
հիﬓական ազատ թյ նների նկատմամբ հարգանքի ամրապնդմանը» (ն յն տեղ մ): Սա չի վերաբեր մ ﬕայն
երեխաների՝ դպրոցական կրթ թյ ն ստանալ իրավ նքին։ Մեր
օրեր մ դա կարող է ﬔկանաբանվել որպես ողջ մարդկ թյան
ցկյանս ս ﬓառ թյան իրավ նք։

Գլոբալ օրակարգերը
Ներկայ մս աﬔն ինչ կապվ մ է Կայ ն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) հետ, որոնք հռչակվել են ՄԱԿ-ի կողﬕց՝ 2015
թ.Գագաթնաժողովի6 ժամանակ։ ԿԶՆ-ները կարևոր են ինչպես
ընդհան ր կողﬓորոշման, այնպես էլ քաղաքական առ մով՝ քաղաքացիական հասարակ թյան ջատագով թյան օրակարգերի
համար, քանի որ դրանք բոլորն էլ ստորագրվել են ﬔր կառավար թյ նների կողﬕց՝ որպես ﬕնչև 2030 թ. հանձնառ թյ ններ։
Սակայն, երբ դիտարկ մ ենք բազմազան թյ նն
ներառական թյ նը, անհրաժեշտ թյ ն է առաջան մ հետադարձ հայացք
նետել անհավասար հնարավոր թյ նների, անբարենպաստ պայմանների, խտրական թյան և ստիգմատիզացիայի դեմ ավելի վաղ
մղված ինտենսիվ և երկարատև քննարկ ﬓերին և պայքարին։
Այս տեսանկյ նից կարևոր էր Համաշխարհային ﬔծ համաժողոﬖերի դերը, որոնք ճանապարհ բացեցին խորացող քննարկ մներին և փոփոխ թյ ններին պատրաստվել համար։ Շատերը
կհիշեն 1995թ. Պեկինի Կանանց 4-րդ համաշխարհային համաժողովը, որն ընդ նեց Պեկինի Հռչակագիրը և գործող թյ նների
ծրագիրը։ Այն հայտարար մ է, որ «Կանանց իրավ նքները մարդ
իրավ նք են», իսկ ռազմավարական նպատակները ներառ մ են
հետևյալ դր յթները.
x Ապահովել կրթ թյան հասանելի թյան հավասար թյ նը՝ ﬕջոցառ ﬓեր ձեռնարկելով կրթ թյան բոլոր մակարդակներ մ գենդերային, ռասայական, լեզվական, կրոնական,
ազգային ծագման, տարիքի, հաշմանդամ թյան կամ ցանկացած այլ տիպի խտրական թյ նը վերացնել համար։
x Ստեղծել շար նական կրթ թյան, դասընթացների և վերապատրաստ ﬓերի ճկ ն ծրագրեր, որոնք կօժանդակեն
կանանց կյանքի տարբեր փ լերի ﬕջև անց ﬓերին (ՄԱԿ
1995)։
Թերևս պակաս հայտնի են երկ այլ համաշխարհային հիﬓարար հանձնառ թյ ններ.
Հատ կ կարիքների կրթ թյան Սալամանկայի հռչակագիրը
և գործող թյ նների շրջանակը (ՅvՆԵՍԿՕ 1994), որն առանձնացել է ՅvՆԵՍԿՕ-ի 1994թ. համաժողոﬖերից ﬔկի ժամանակ։
«Վերջին երկ տասնամյակներ մ սոցիալական քաղաքական թյ նը ﬕտված է եղել խթանել ինտեգր մը և մասնակցայն թյ նը
և պայքարել բացառման դեմ։ Ներառական թյ նը և մասնակցայն թյ նը կարևոր են մարդ արժանապատվ թյան, մարդ իրա-

վ նքների իրացման և կյանքի կոչել համար։ Կրթ թյան ոլորտ մ
այն արտացոլվ մ է այնպիսի ռազմավար թյ նների մշակմամբ,
որոնք ﬕտված են հնարավոր թյ նների հավասարեցմանը։
ՄԱԿ-ի 2006թ. Հաշմանդամ թյ ն նեցող անձանց իրավ նքների Կոնվենցիայի նախաբան մ նշվ մ է. «Մտահոգված լինելով
այն բարդ պայմաններով, որոնց մ գտնվ մ են խտրական թյան
տարբեր կամ ծանր ձևերի ենթարկվող հաշմանդամ թյ ն նեցող
անձինք` կապված ռասայի, գ յնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ հայացքների, ազգային, էթնիկական կամ սոցիալական ծագման, սեփական թյան, ծննդյան, տարիքի կամ այլ կարգավիճակի հետ [...]. Կրթ թյան վերաբերյալ Հոդված 24- մ նշվ մ
է.«[...]Մասնակից պետ թյ ններն ապահով մ են, որ [...] հաշմանդամ թյ ն նեցող անձանց առանց խտրական թյան մյ սների
հետ հավասար հիմ նքներով մատչելի լինեն ընդհան ր բարձրագ յն կրթ թյ նը, մասնագիտական կրթ թյ նը, ﬔծահասակների
ս ց մը և կրթ թյ նը ամբողջ կյանքի ընթացք մ» (ՄԱԿ 2006):

Համաժողոﬖերի հետքերով
2000թ. տեղի նեցան երկ կարևոր համաժողոﬖեր: Դրանցից առաջինըԿրթ թյան համաշխարհային ֆոր ﬓ էր, որտեղ
ընդ նվեցին ՝ Կրթ թյ ն բոլորի համար (ԿԲՀ)7 գաղափարի ղղ թյամբ վեց նպատակ, իսկ մյ սը ՄԱԿ-ի գագաթնաժողոﬖ էր,
որը սահմանեց Հազարամյակի զարգացման թ նպատակ (ՀԶՆ)8,
որոնց պետք էր հասնել 2015 թվականին։ Ստեղծվեց ԿԲՀ Համաշխարհային մշտադիտարկման զեկ յց, որը պետք է զեկ ցեր տարեկան ձեռքբեր ﬓերի մասին։ Գործընթացից պարզ դարձավ, որ
այդ նպատակներից շատերին սահմանված ժամկետ մ հնարավոր
չէ հասնել, և առաջ եկավ 2015-ին հաջորդող ժամանակահատվածին ﬕտված նոր ռազմավարական մտածող թյ ն, որի արդյ նք մ էլ Կրթ թյան Օրակարգ 2030-ն ամբող ջ թյամբ ընդգրկվեց
այսօր արդեն հայտնի Կայ ն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ)9
ﬔջ:
«Ներառական» բառն ակնհայտորեն հիշատակվ մ է 17 ԿԶՆներ մ և դրանցից որոշներ մ ն յնիսկ բացառիկ է տեղ գտել.
4. Որակյալ կրթ թյ ն - Ապահովել ներառական
համապատասխան որակյալ կրթ թյ ն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի
ընթացք մ սﬓառ թյան հնարավոր թյ ններ:
8. Արժանապատիվ աշխատանք և տնտեսական աճ - Խթանել կենս նակ, ներառական և կայ ն տնտեսական աճ, լիարժեք և
արտադրողական զբաղված թյ ն և արժանապատիվ աշխատանք
բոլորի համար։
9. Արդյ նաբեր թյ ն, նորարար թյ ն և ենթակառ ցվածք Ստեղծել դիմակայ ն ենթակառ ցվածքներ, աջակցել ներառական
և կայ ն արդյ նաբեր թյան զարգացմանը և խթանել նորարար թյանը։
11. Կայ ն քաղաքներ և համայնքներ - Քաղաքները և մարդկային բնակավայրերը դարձնել ներառական, դիմակայ ն, անվտանգ
և կայ ն։
16. Խաղաղ թյ ն, արդար թյ ն և ամ ր հաստատ թյ ններ - Խթանել խաղաղ և ներառական հասարակ թյ նների կառ ց մ՝ հան ն կայ ն զարգացման, բոլորի համար հասանելի դարձնել արդարադատ թյ նը, բոլոր մակարդակներ մ ստեղծել արդյ նավետ, հաշվետ և ներառական հաստատ թյ ններ։
Հետևյալ նպատակները ևս շատ կարևոր են և սերտորեն կապակցված.
5. Գենդերային հավասար թյ ն- Հասնել գենդերային հավասար թյան և զորացնել բոլոր կանանց և աղ ջիկներին։
10. Կրճատված անհավասար թյ ն - Կրճատել անհավասար թյ նը երկրների ներս մ և դրանց ﬕջև։
Կրթ թյան մշտադիտարկման գլոբալ նոր զեկ յցը այս ոլորտի
ձեռքբեր ﬓերին հետևել առանցքային գործիք կարող է լինել։ Նե-

6

Կայ ն զարգացման նպատակների մասին ավելին՝ http://bit.ly/1EQsBe4
Ավելին տե՛ս http://bit.ly/1G7BAc1
Ավելին տե՛ս http://www.un.org/millenniumgoals/
9
Օր.՝ տե՛ս Ինչոենի Կրթ թյան 2030 Հռչակագիրը և գործող թյ նների շրջանակը http://bit.ly/1kT4Jmn
7
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Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

րառական թյան ընդգրկ մը 2016 թ. զեկ յց մ արդեն իսկ առաջընթացի կարևորագ յն ց ցանիշն էր, իսկ 2018թ. զեկ յց մ հատ կ անդրադարձ կարվի ﬕգրացիային10։
Կրթ թյ ն 2030-ի համար ՀԿ-ների կոլեկտիվ խորհրդատվ թյան (ԿԽՀԿ) առաջին գլոբալ հանդիպ մը տեղի նեցավ վերջերս
Կամբոջայ մ և հիﬓական մ առնչվ մ էր ԿԶՆ-ների՝ մասնավորապես 4-րդ նպատակի իրականացմանը: Իրենց վերջնական հռչակագր մ ՀԿ-երը նշեցին. «Ներառական թյ նը և գենդերային հավասար թյ նը Օրակարգ 2030- ի առանցքային կետերն են։ Մենք
կոչ ենք ան մ բոլոր կառավար թյ ններին համատեղել ջանքերը՝
ապահովել ներառական կրթ թյ ն՝ հատկապես շադր թյ ն
դարձնելով գենդերային հավասար թյանը, հաշմանդամ թյանը,
ﬕգրանտներին և փախստականներին, բազմազան թյան նկատմամբ հարգանքին, ներառյալ ԼԳԲՏՔԻ-ների համար մարդ իրավ նքներին՝ լ ծելով խտրական քաղաքական թյան և պրակտիկայի, մատչելի թյան, ս ﬓական ծրագրերի, ս ﬓառ թյան և
դասավանդման գործընթացների խնդիրները։ (ԿԽՀԿ 2017)։
Հաճախ ասվ մ է, որ կրթ թյ նը և հարատև ս ﬓառ թյ նը բոլոր ԿԶՆ-ների հաջողակ իրականացման համար ﬕջոլորտային
հարցեր են։ Մեկ այլ կարևոր բաղադրիչ է բոլոր մակարդակներ մ և
բոլոր տարիքային խմբերի համար ԿԶՆ-ների ս ցան մը և իմաց թյ նը՝ որպես դրանց իրականացմանն ղղված հատ կ օժանդակ թյ ն։ Այս առնչ թյամբ ՅvՆԵՍԿՕ-ն հրատարակել է ﬕ
շատ օգտակար ռես րս, որը կոչվ մ է Կրթ թյ ն հան ն Կայ ն
զարգացման նպատկաների. Կրթական նպատակներ։ Այն ներառ մ
է գաղափարներ և առաջարկ թյ ններ հիﬓական կոմպետենցիաների և ճանաչողական, սոցիալ-հ զական վարքային ս ﬓառ թյան նպատակների վերաբերյալ, ինչպես նաև այլևայլ թեմաներ, մոտեց ﬓեր և ﬔթոդներ (ՅvՆԵՍԿՕ 2017):
Բազմազանթյն-Բազմազանթյան կրթթյն
Կրթական ենթագիտակարգեր մ գոյ թյ ն նեն բազմազան թյան վերաբերյալ տարբեր մոտեց ﬓեր (Baader 2013; Vertovec
2015)։ Կարելի է ասել, որ ﬔծահասակների կրթ թյան և հարատև
ս ﬓառ թյան համար բազմազան թյ նն նի ն յնպիսի անհատական դրսևոր մ, ինչպես անհատական ստորագր թյ նը
կամ տարբերանշանը երրորդ սոցիալական հարթ թյ ն մ։
Այս հարթ թյան ﬕ մասը կապն է անհատի և կենսական աշխարհի ﬕջև։ Հաբիթ սը ն յնպես այս տարբերանշանի ﬕ մասն
է՝ որպես սոցիալիզացիայի արդյ նք։ Տարբերանշանի առանցքային
կառ ցվածքը ձևավորվ մ է բազմազան թյան այնպիսի դրսևոր ﬓերով, ինչպիսիք են գենդերը, տարիքը, սեր նդը, սոցիալական փորձը, սոցիալական ﬕջավայրը, ստացած որակավոր ﬓերը,
կրոնը և կարող թյ նները։ Այս ասպեկտները ձևավոր մ են հաբիթ սի այն մասը, որը սահման մ է բազմազան թյան կոնֆիգ րացիաների վերջնական ձևը (Robak 2013)։
Մյ ս ենթագիտակարգերը շեշտ մ են տարբեր ասպեկտներ,
սակայն բոլորն էլ ընդ ն մ են, որ բազմազան թյանը նպաստող
կրթ թյան հայեցակարգին բնորոշ են երկ դրսևոր ﬓեր. ﬕ
կողﬕց բազմազան թյանը նպաստող կրթ թյ նը հակադրվ մ է
անհավասար թյանը, մյ ս կողﬕց աջակց մ և հնարավոր թյ ն
է տալիս անհատին ձևավորել իր կոմպետենցիաները, հետաքրքըր թյ նները, հնարավոր թյ նները և անհատական թյ նը։
Ներառականթյո՞ ւն: Ներառական կրթթյո՞ ւն:
Ներառական հասարակթյո՞ ւն:
Ներառական թյ նը կարող է լինել ներառական հասարակ թյ ն ձևավորել լ ծ ﬓերից ﬔկը՝ ընդ նելով բազմազան թյ նը
և չմոռանալով գլոբալիզացված աշխարհ մ հնարավոր թյ նների
մարտահրավերների մասին։ Ստորև կներկայացվեն ներառական թյան տարբեր ընկալ ﬓեր՝ կրթական տեսանկյ նից, որոնք բոլորն էլ ներառական կրթ թյան համար ձևավոր մ են ընդհան ր
հայեցակարգային հենք.
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1.
Մոտեց ﬓերից ﬔկը ղղակիորեն բխ մ է Հաշմանդամ թյ ն նեցող անձնանց իրավ նքների կոնվենցիայից։ Ներառական թյ նը հասցեագր մ է այն անձանց, ովքեր նեն ֆիզիկական
կամ մտավոր հաշմանդամ թյ ն և այնպիսի հաշմանդամ թյ ն,
որը ստիգմատիզացիայի արդյ նք է։ Ներառական կրթ թյան այս
մոտեցման նպատակն է խթանել հասարակական կյանքին նրանց
մասնակց թյ նը, ինչպես նաև
ժեղացնել նրանց մասնակցային վարքը կրթ թյան ﬔջ։ Մշտադիտարկման տվյալները ց յց են
տալիս, որ ներառական հասարակ թյ ն մ ներգրավվել համար
առանցքային են ոչ ﬕայն հաշմանդամ թյ նը, այլև այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են առող ջ թյ նը, զբաղված թյ նը և ստացած
հիﬓական որակավոր ﬓերը (Schmidt-Hertha, Tippelt 2013)։

«Մենք փաստեր նենք այն մասին, որ դրական
կապ գոյ թյ ն նի ստացած որակավորման,
գենդերային հավասար թյ նը խթանող քաղաքական նախաձեռն թյ նների և աշխատանք մ,
քաղաքական թյան ﬔջ և մշակ թային կյանք մ
կանանց մասնակցայն թյան աճի ﬕջև»։
2. Ներառական կրթ թյ նը որպես բացառմանը և անհավասար թյանը դիմակայել ռազմավար թյ ն և որպես կրթ թյան
հասանելի թյանը և մասնակցայն թյանն աջակցող ռազմավար թյ ն։ Տարանջատել գործընթացները սկսվ մ են դպրոց մ և,
ցավոք, շար նակվ մ են նաև ﬔծահասակների և շար նակական
կրթ թյան ոլորտ մ։ Մեծահասակների և շար նակական կրթ թյան ոլորտ մ հարատև կրթ թյ նը / ցկյանս ս ﬓառ թյ նը
նպատակ նի հակազդել ոչ ﬕայն տարանջատման գործընթացներին, որոնք սահմանափակ մ են առօրյա կյանքի բոլոր հնարավոր թյ նները։ Այն նպատակ նի նաև առհասարակ աջակցել
ս ﬓառ թյան հնարավոր թյ ններին, մասնագիտական և քաղաքացիական կրթ թյանը, որոնք ընդլայն մ են հասարակական
հնարավոր թյ նները, զարգացն մ են
կյանքին մասնակցել
անհատական թյ նը և ստեղծ մ ինքն թյ ն։ Բացառման ﬔխանիզﬓերը և անհավասար թյ նը ավելի հաճախ արտահայտվ մ
են որոշակի խմբերի պարագայ մ, և այդ պատճառով էլ ձևավորվ մ են որոշակի թիրախային խմբեր, որոնց հասցեագրվ մ են հատ կ կրթական ծրագրեր։ Այդպիսի թիրախային խ մբ կարող են
լինել գրագիտ թյ ն չ նեցող մարդիկ, ﬕգրանտները և երկարաժամկետ գործազ րկները(Kronauer 2010)։
Մենք փաստեր նենք այն մասին, որ դրական կապ գոյ թյ ն նի ստացած որակավորման, գենդերային հավասար թյ նը
խթանող քաղաքական նախաձեռնողական թյ նների և աշխատանք մ, քաղաքական թյան ﬔջ և մշակ թային կյանք մ կանանց մասնակցայն թյան աճի ﬕջև։ (Cornelißen 2005)։ Սակայն
շատ դեպքեր մ չկա այն ﬕակ գործոնը, որը հաստատ մ է բացառ մը։ Կրթ թյանը մասնակց թյան ցածր մակարդակը ն յնպես
ձևավորվ մ է տարբեր գործոններից, ինչպիսիք են գենդերը, տարիքը, զբաղված թյ նը և դիրքը։ Վերջիններս կարող են նենալ այնպիսի դրսևոր ﬓեր, որոնք նպաստ մ կամ խոչընդոտ մ են մասնակցայն թյանը։ Օր՝ ﬕգրանտները հաճախ ցածր որակավոր մներ նեն, կատար մ են հմտ թյ ններ չպահանջող աշխատանք,
նեն լեզվական թ յլ հմտ թյ ններ, և այս աﬔնը ցածր կրթական
մասնակցայն թյան պատճառ կարող է լինել։ Միևն յն ժամանակ
առկա են բազմաթիվ օրինակներ և տվ յալներ, որոնք ապաց ց մ
են, որ լավ կրթ թյ ն ստացած ﬕգրանտները հաջողակ են նաև հետագա կրթ թյան ﬔջ և աշխատանք մ, և իսկապես մասնակց մ
են ս ﬓական գործընթացներին և կրթ թյանը (Leven et al., 2013):
Համայնքային կրթական կենտրոնները և նման կազմակերպ թյ նները նեն այնպիսի նախագծեր և գաղափարներ մշակել կարող թյ ն, որոնց հիմք մ ընկած են մարդկանց կարիքները,
պահանջները և հետաքրքր թյ նները և որոնք կարող են այն հետև վերածվել առաջարկ թյ նների և ծրագրերի։ Այս հաստա-

Ավելին տե՛ս http://en.unesco.org/gem-report/

18

Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

տ թյ նները պատասխանատ գործընկերներ են և գիտեն, թե
ինչպես հմտորեն թիրախավորեն որոշակի շրջանների բնակչ թյանը և շահագրգռեն նրանց մասնակցել կրթ թյան և ս ﬓառ թյան գործընթացներին։ Մի կոնկրետ գործնական դեպքի ս ﬓասիր թյ նը ց յց է տալիս, թե ինչպես են համայնքային կրթական
կենտրոնները մշակ մ արվեստի դասընթաց՝ օրինակ թատրոնի
դասերը ﬕգրանտների համար։ Պարզվել է, որ դա մասնակիցներին շահագրգռել է հաճախել նաև այլ ոլորտի դասընթացների,
ինչպիսիք են տարրական կրթ թյ նը և մասնագիտական կրթ թյ նը։ Արվեստի դասերը կրթ թյան ﬔջ ավելի ﬔծ մասնակց թյան
ﬔկնարկային կետ են (Käpplinger et al. (eds.) 2017)։

Մենք կարիք նենք ներառական կազմակերպ թյ նների և բազմազան թյան նկատմամբ զգայ ն
կրթական հաստատ թյ նների ավելի արդյ նավետ հայեցակարգերի։
3. Բազմազան թյան ճանաչ մը և ինտեգր մը որպես ներառական կրթ թյան սկզբ նք։
Բազմազան թյան ինտեգր մը չի կարող սահմանափակվել
ﬕայն դրա այնպիսի կոնկրետ դրսևոր ﬓերի հետազոտ թյամբ և
հասկաց յթներով, ինչպիսիք են գենդերը, տարիքը կամ ﬕգրանտ
լինելը: Շատ կարևոր է ընդլայնել բազմազան թյան ձևավորման
այն համադր յթների ընկալ ﬓերը, որոնց անձը կամ անհատների
խ մբը կարող են հասնել սոցիալիզացիայի, կրթական կամ աշխատանքային փորձի ﬕջոցով։ Գենդերային խնդրի ակտ ալաց մը և
բազմազան թյան կառավար մը ձևավորել են համապատասխան
ﬔկնարկային կետեր՝ գենդերային հավասար թյան թեման հաստատ թյ ններ ներմ ծել
և անհատների բազմազան թյ նը
կազմակերպ թյ ններ մ և ձեռնարկ թյ ններ մ խթանել համար։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է ավելի լավ հասկանալ անհատների
ս ﬓառ թյան և մասնակց թյան արգելքները, շարժառիթները,
հետաքրքր թյ նները և հ զական նախապայմանները։ Բայց ﬔնք
կարիք նենք ներառական կազմակերպ թյ նների և բազմազան թյան նկատմամբ զգայ ն կրթական հաստատ թյ նների ավելի
արդյ նավետ հայեցակարգերի։
4. Կայ ն զարգաց մը որպես ներառական կրթ թյան կարևոր բաղադրիչ։ Մոլորակի և շրջակա ﬕջավայրի փրկ թյան համար բազմազան թյ նը պետք է ներառի կենսաբազմազան թյան՝
կենդանի էակների, օրգանիզﬓերի և բ յսերի բազմազան թյան
մասին հասկացող թյ ն և գիտակց մ։ Գոյ թյ ն նեցող այս երև յթների ընկալ մը և դրանց հանդեպ վերաբերմ նքը տարբեր
երկրներ մ տարբեր է։ Այս տարաբն յթ ֆորմացիաների իմաց թյ նը հնարավոր թյ ններ է տալիս մտածել այնպիսի կրթական
հասկաց յթների մասին, որոնք թ յլ են տալիս կոմպետենցիաների
զարգաց մ՝ ﬕևն յն ժամանակ խթանելով էմանսիպացիոն գործընթացները և ստեղծելով ինքն թյ ն։ Գոյ թյ ն նեն հետազոտ թյան և ծրագրերի մշակման որոշ մարտահրավերներ, ինչպիսիք
են արժեքներ, նորﬔր և պրակտիկաներ սովորեցնելը և քննարկելը
այնպես, որ համապատասխանեն այնպիսի երկրների ժողովրդավարական պահանջներին, որտեղ չկա ժողովրդավար թյան շ րջ
բանավեճ։
Բազմազանթյնը փաստ է, ներառականթյնը՝ ընտրթյն

«Բազմազան թյ նը փաստ է, ներառական թյ նը՝ ընտր թյ ն». Այս ղերձի հեղինակը Զաբին Հիրջին է՝ Կանադայի Ռոյալ
բանկի 2015թ. Բազմազան թյ ն և ներառական թյ ն զեկ յցի
Մարդկային ռես րսների գծով գլխավոր պատասխանատ ն։ Նա
պնդ մ է. «Բազմազան թյ նը ավելին է, քան հիﬓական սահման ﬓերը և իրավական պահանջներին բավարարելը։ Բազմազան թյ ն նենալը ﬔտաղադրաﬕ ﬕայն ﬕ կողﬓ է. ավելի
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կարևոր է այն, թե ինչպես է բազմազան թյ նը իրացվ մ։ Մեր
մոտեց ﬓ ընդգրկ մ է ներառական թյան և մտածող թյան բազմազան թյան խթան մը, մարդկանց հավասար թյան սկզբ նքները։ Այն մարդ ն դիտարկ մ է որպես ամբող ջ թյ ն, որպես
նրանց կրթ թյան ֆիզիկական բն թագրերի, մշակ թային կամ
աշխատանքային փորձի ﬕասնական դրսևոր մ և ոչ թե դրանցից
յ րաքանչյ րը որպես առանձին բաղադրիչ: (RBC 2016):
Ն յն զեկ յցի այլ հատվածներ մ տեսն մ ենք ևս երկ մոտեց մ.
• Իրական մ վերջին
ս ﬓասիր թյ նները ց յց են
տալիս, որ ինչքան ﬔծ է ընկեր թյան աշխատակիցների
բազմազան թյ նը՝ լինի գենդերային, ռասայական, էթնիկական կամ սեռական կողﬓորոշման և այլ, ավելի շատ են
դրանց մրցակցային առավել թյ նները՝ պակաս բազմազան թյ ն նեցող ընկեր թյ նների հաﬔմատ։
• «Կանադայի Ռոյալ բանկը (ԿՌԲ) նի PRIDE աշխատակիցների ռես րսների խմբեր Կանադայ մ և այլ երկրներ մ։ PRIDE հապավ մը նշանակ մ է ԿՌԲ-ի հպարտ
անհատները հան ն բազմազան թյան և հավասար թյան (Proud RBC Individuals for Diversity and Equality)։ Այս
խմբերն օգն մ են ստեղծել դրական աշխատանքային ﬕջավայր՝ լեսբիների, գեյերի, բիսեքս ալների, տրանսգենդերների և այլ աշխատողների ներառմամբ՝ խրախ սել
տաղանդների ներգրավ մը, պահ մը, գրավ մը և հավաքագր մը»։
Քաղաքացիական հասարակ թյ նը ﬕշտ չէ հեշտ թյամբ
համագործակց մ կորպորտիվ ոլորտի հետ։
Այն աﬔնայնիվ,
երբ խոսքը վերաբեր մ է կրթ թյան և զարգացման
ղղ թյամբ
աջակց թյանը, ավելի
ավելի է ﬔծան մ հանրային և մասնավոր հատվածների համագործակց թյան հավակն թյ նները։
Ուստի՝ կարևոր է բոլոր առ ﬓերով դիտարկել ընկեր թյ նների
հայեցակարգերն պրակտիկաները։
Հաջորդ քայլերը
Բազմազան թյան զարգաց ﬓ
աջակց մը որպես ներառական թյան կարևոր մասի, ինչպես նաև ներառական կրթ թյան
իրականաց մը պահանջ մ են քառաշերտ մոտեց մ.
1. Քաղաքական թյ ն և ֆինանսավոր մ: Ներառական համակարգ մշակել
և ձևավորել ցանկ թյ նը՝ հանրային ֆինանսավոր մ նեցող այն կազմակերպ թյ նների և պրոֆեսիոնալ
անձնակազﬔրի ջանքերով, որոնք իրավաս կլինեն մշակել ներառական կրթական ծրագրեր։
2. Կազմակերպ թյ ններ և ծրագրեր: Կազմակերպ թյ նները պետք է նենան բազմազան թյան և ներառական թյան վերաբերյալ սեփական հայեցակարգերը, որոնք կհամապատասխանեն
տարածաշրջանի և տեղական բնակչ թյան առանձահատկ թյ ններին։ Անձնակազմը, որը պատասխանատ է պլանավորման գործընթացների համար, պետք է կարողանա վերլ ծել պահանջները
և կարիքները՝ ներառական թյան և բազմազան թյան տեսանկյ նից։
3. Հետազոտ թյ ն և տես թյ ն: Գիտական համայնքը
(կրթ թյան գիտ թյ նը) պետք է ստեղծի տեսական հիմք և իրականացնի էմպիրիկ հետազոտ թյ ններ՝ բազմազան թյան դրսևոր ﬓերի, բացառման և ներառման ﬔխանիզﬓերի և ս ﬓառ թյան գործընթացների վերաբերյալ։
4. Պրոֆեսիոնալ անձնակազմ՝ պլանավորման և
ս ցման
համար: Անձնակազմը պետք է
նենա բազմազան թյան և ներառական թյան խրախ սման համար անհրաժեշտ որակավոր մներ՝ համադրված պրոֆեսիոնալ պլանավորմամբ և անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարով (Fleige et al., 2014)։
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Ավելի լավ հմտ թյ ններ, ավելի լավ աշխատանք,
ավելի բարեկեցիկ կյանք11
Անդրեաս Շլայխեր
ՏՀԶԿ, Փարիզ,
Ֆրանսիա

Ամփոփմ: Աﬔն ր հմտ թյ նները վերափոխ մ են
կյանքեր, ստեղծ մ են բարեկեց թյ ն և նպաստ մ
են սոցիալական ներառմանը: Եվ եթե համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը ﬔզ գոնե ﬕ բան սովորեցրել է, ապա դա այն է, որ ﬔնք ինքներս պարզապես չենք կարող դ րս գալ տնտեսական ճգնաժաﬕց,
ﬔնք չենք կարող ճգնաժաﬕց դ րս գալ համար ﬔր
իսկ շարժառիթները գտնել և պարզապես չենք կարող
ինքն ր յն «գ մար տպել» ճգնաժաﬕց դ րս գալ համար: Երկրների երկարաժամկետ զարգացման
համար շատ ավելի կարևոր քայլ է ավելի ﬔծ թվով
մարդկանց համագործակց թյան, մրցակց թյան և
կապեր հաստատել հմտ թյ ններով ապահովելն
այնպես, որ նրանք առաջ մղեն իրենց կյանքը և հասարակ թյ նը:

Տնտեսական համագործակց թյան և զարգացման կազմակերպ թյան (ՏՀԶԿ)՝ «Մեծահասակների հմտ թյ նների հետազոտ թյ նը» ց յց է տալիս, որ այն, ինչ մարդիկ գիտեն և այն, ինչ նրանք
ան մ են իրենց գիտելիքի հետ, ﬔծ ազդեց թյ ն նեն նրանց
կյանքի հնարավոր թյ նների վրա (տե՛ս գծապատկեր 1): Օրինակ,
ﬕջին մ բոլոր երկրներ մ գրագիտ թյան սանդղակ մ 4- 5-րդ
մակարդակները զբաղեցնող աշխատողների (այսինքն նրանց, ովքեր կարող են բարդ եզրակաց թյ ններ անել, գրավոր տեքստեր մ գնահատել թաքնված ճշմարտ թյ նները և փաստարկները)
ժամավճարը ավելի քանի 60%-ով բարձր է այն աշխատողների ժամավճարից, մ գրագիտ թյան մակարդակը 1 է կամ ավելի ցածր
(դա նշանակ մ է, որ նրանք լավագ յն դեպք մ կարող են կարդալ
հաﬔմատաբար կարճ տեքստեր՝ գտնել այն տեղեկ թյ նը, որը
ն յնական է հարցի կամ ց ցման ﬔջ տրված տեղեկ թյանը, կամ
հասկանալ հիﬓական բառապաշարը): Ցածր գրագիտ թյան մակարդակ նեցողների գործազրկ թյան հավանական թյ նը ն յնպես կրկնակի բարձր է: Հետազոտ թյ նը նաև ց յց է տալիս, որ
այս ազդեց թյ նը ավելի ընդգրկ ն է, քան պարզապես կապը
աշխատանքի և եկամտի հետ: Հետազոտված երկրներ մ ավելի
քիչ հիﬓարար հմտ թյ ններով օժտված անհատները ավելի թ յլ
առող ջ թյ ն նեն, վստահ են, որ քիչ ազդեց թյ ն նեն քաղաքական գործընթացների վրա և չեն մասնակց մ հասարակական և
կամավորական աշխատանքներին:
Այսպիսով՝ ﬕ կողﬕց հմտ թյ նները դարձել են 21-րդ դարի
տնտես թյ նների գլոբալ արժ յթը, սակայն այս «արժ յթը» կարող է արժեզրկվել, քանի որ աշխատաշ կայի պահանջները զարգան մ են, իսկ մարդիկ կորցն մ են այն հմտ թյ նները, որոնք չեն
կիրառ մ: Որպեսզի հմտ թյ նները պահպանեն իրենց արժեքը,
դրանք պետք է շար նակաբար զարգացվեն ողջ կյանքի ընթացք մ:
Ավելին, այն հանգամանքը, որ կողք կողքի գոյակց մ են
կրթ թյ ն ստացած գործազ րկները և գործատ ները, ովքեր
պնդ մ են, որ չեն կարողան մ գտնել իրենց անհրաժեշտ հմտ թյ ններով մարդկանց, ընդգծ մ է, որ ավելի շատ կրթ թյ նը ինքնաբերաբար չի նշանակ մ ավելի լավ տնտեսական և սոցիալական
արդյ նքներ: Կրթ թյ նը ավելի լավ աշխատանքի և կյանքի փոխակերպել գործընթաց մ հաջող թյան հասնել համար ﬔնք
պետք է ավելի լավ հասկանանք, թե որոնք են արդյ նքների հան-

11
Այս հոդվածն առաջին անգամ հրապարակվել է Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ ամսագրի «Հմտ թյ ններ և կարող թյ ններ» 83/2016
համար մ, էջ 10-13:
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Գծապատկեր 1. Միջազգային սանդղակ
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առողջթյն

1

ՏՀԶԿ Մեծահասակենրի կարողթյնների ս3ասիրթյանը մասնակցած այն @ծահասակները, որոնց գրագիտթյան մակարդակը 4/5 է, բարձր հավանականթյն նեն հետևայլ ոլորտներմ.
եկամտի բարձր մակարդակ, վստահթյան բարձր մակարդակ, քաղաքական ներգործթյն, լավ առողջթյն, մասնակցթյն կամավորական աշխատանքներին, զբաղվածթյն՝
հա@մատած գրագիտթյան առաջին մակարդակն նեցող @ծահասակների հետ:
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գեցնող հմտ թյ նները, պետք է ապահովենք, որ ճիշտ հմտ թյ նների համադր թյ նը ս ցանվի կյանքի ընթացք մ, և օգնենք
տնտես թյ ններին օգ տ ստանալ այդ հմտ թյ ններից:
Հմտթյնների էվոլցիան
Այս տեսանկյ նից որպես առանցքային ﬔկնարկային կետ
պետք է դիտարկել հմտ թյ նների պահանջարկի էվոլի ցիայի
ավելի լավ կանխատես մը և համարժեք լ ծ ﬓեր գտնելը: Կառավար թյ նները և բիզնեսը պետք է համատեղ աշխատեն ներկա
և ապագա հմտ թյ նների պահանջարկի վերաբերյալ փաստացի
տվյալներ հավաքագրել
ղղ թյամբ, որոնք այն հետև կարող
են օգտագործվել արդի կրթական համակարգեր ստեղծել , ինչպես
նաև ս ցման
վերապատրաստման համակարգերին տեղեկացնել համար: Վերջին ﬕ քանի տասնամյակների ընթացք մ ﬔծ
փոփոխ թյ ններ են տեղի նեցել արդյ նաբերական երկրների,
իսկ վերջին շրջան մ նաև շատ զարգացող երկրների տնտես թյան
հիմքեր մ: Ինչպես ց յց են տվել Լևին և Մ ռնանը1, հմտ թյ նների պահանջարկի կտր կ անկ ﬓ այլևս ﬕայն ձեռքի աշխատանքի
ոլորտ մ չէ, այլ առօրյա ճանաչողական հմտ թյ նների ոլորտ մ:
Երբ համացանցը հասանելի է դարձրել աշխարհ մ առկա գիտելիքը, երբ առօրյա հմտ թյ նները թվայնացվ մ և պատվիրակվ մ են, երբ աշխատանքները արագորեն փոփոխվ մ են, գիտելիքի կ տակ մը ավելի քիչ նշանակ թյ ն նի, և հաջող թյ նը
ﬔծապես պայմանավորված է մտածող թյան ձևերով (ստեղծարար թյ ն, քննական մտածող թյ ն, խնդիրների լ ծ մ և դատող թյ ն), աշխատանքի ձևերով (համագործակց թյ ն և թիմային
աշխատանք) և սոցիալ – մշակ թային գործիքներով, որոնք օգն մ
են ﬔզ հաղորդակցվել աշխարհի հետ:
Մի բան, որ շատ երկրներ կարող են սովորել Դանիայի, Գերմանիայի, Նորվեգիայի և Շվեյցարիայի նման երկրներից, կրթ թյան
ոլորտ մ առաջնահերթ թյան փոփոխ թյ նն է որակավորման
վրա հիﬓված կրթ թյ նից դեպի ողջ կյանքի ընթացք մ հմտ թյ նների զարգացման վրա հիﬓված ս ﬓառ թյ ն:
ՏՀԶԿ «Ուս ﬓառ թյ ն աշխատանքի համար» վերլ ծ թ-

յ նը ց յց է տալիս, որ հմտ թյ նների զարգաց մը շատ ավելի
արդյ նավետ է, երբ կրթ թյան և աշխատանքի ոլորտները փոխկապակցված են: Ի տարբեր թյ ն կառավար թյ նների կողﬕց մշակված ծրագրերի, որոնք դասավանդվ մ են բացառապես
դպրոցներ մ, աշխատավայր մ կրթ թյ նը մարդկանց մոտ զարգացն մ է «կոշտ» հմտ թյ ններ սարքավոր ﬓերի հետ աշխատելիս, և «փափ կ» հմտ թյ ններ, ինչպիսիք են թիմային աշխատանքը, հաղորդակց թյ նը, բանակցային հմտ թյ նները, իրական
փորձառ թյան ﬕջոցով: Այս երկրների փորձը նաև հ շ մ է, որ
աշխատավայր մ գործնական վերապատրաստման դասընթացները արդյ նավետորեն մոտիվացն մ են պասիվ երիտասարդներին
և օգն մ վերաընդգրկել նրանց կրթական գործընթացի ﬔջ, ինչպես
նաև ճանապարհ հարթել դեպի աշխատաշ կա: Այս երկիրները հաջող թյ ն են գրանցել դպրոցից դ րս ﬓալը կանխարգելել հարց մ՝ առաջարկելով երիտասարդներին առավել համապատասխան
կրթ թյ ն և երկրորդ հնարավոր թյան տարբերակներ, ինչպես
նաև աշխատանքային փորձ՝ նախքան կրթ թյան ավարտը: Գործատ ները կարևոր դերակատար թյ ն նեն իրենց աշխատակիցների վերապատրաստման հարց մ, անգամ եթե որոշ՝ հատկապես
փոքր և ﬕջին ձեռնարկ թյ նները հանրային օժանդակ թյ ն են
ստան մ նման դասընթացներ անցկացնել համար: Այս երկրներ մ արհﬕ թյ նները օժանդակ մ են նաև կրթ թյան և վերապատրաստման օրակարգի ձևավորմանը, առկա աշխատակիցների
շահերի պաշտպան թյանը, ապահով մ են, որ աշխատավայր մ
մարդիկ համապատասխանորեն կիրառեն իրենց հմտ թյ նները, և
հետև մ են, որ դասընթացների ﬔջ արված ներդր ﬓերը նպաստեն ավելի բարձր որակավորմամբ աշխատանքի ձեռքբերմանը և
ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ ն:
Չորս գործողթյն՝ մասնակցայնթյնը ﬔծացնել համար

Կրթ թյամբ և վերապատրաստման դասընթացներով երիտասարդներին աշխատաշ կա մտնել ն նախապատրաստելը հմտ թյ նների զարգացման ﬕայն ﬕ կողﬓ է: Աշխատանքային տարիքի ﬔծահասակները ն յնպես կարիք նեն զարգացնել իրենց
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Տնտեսական համագործակց թյան և զարգացման կազմակերպ թյ ն
Մեծահասակների կարող թյ նների ﬕջազգային գնահատման ծրագիր, ՏՀԶԿ
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Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

Երրորդ. կրթական արդյ նքների հստակ հավաստագր մը և ոչ
ֆորմալ կրթ թյան ճանաչ մը ն յնպես կարող են խթան հանդիսանալ վերապատրաստման դասընթացների համար: Անհրաժեշտ է մշակել և Ազգային որակավորման համակարգ մ ներառել թափանցիկ
ստանդարտներ, ինչպես նաև գնահատման հ սալի գործընթացներ:
Նախընթաց կրթ թյան ճանաչ մը կարող է նաև կրճատել որոշակի
որակավոր մ ստանալ համար ծախսվող ժամանակը և գ մարը։
Չորրորդ. կարևոր է երաշխավորել, որ ծրագրերը լինեն համապատասխան և բավականաչափ ճկ ն և՛ բովանդակ թյան, և՛ մատ ցման ձևի ﬔջ, որպեսզի արձագանքեն ﬔծահասակների կարիքներին: Վերջին շրջան մ ﬕ շարք երկրներ ներդրել են տարբեր
ծառայ թյ ններ առաջարկող ﬔկ կանգառի պրակտիկան: Այս մոտեց մը ծախսարդյ նավետ է, քանի որ համատեղ մ է ենթակառ ցվածքները և ս ցանող անձնակազմը՝ ավելի հարմարավետ
դարձնելով շար նակական կրթ թյ նն
վերապատրաստ մը:
Հեռահար ս ց մը և կրթական բաց հարթակների մոտեց մը
էականորեն բարելավել են օգտատերերի՝ ս ﬓառ թյ նը իրենց
կյանքին հարմարեցնել կարող թյ նը:

հմտ թյ նները, որպեսզի կարողանան առաջ գնալ իրենց կարիերայ մ, աշխատաշ կայի փոփոխվող պահանջներին բավարարեն և
չկորցնեն արդեն իսկ ձեռք բերված հմտ թյ նները: Մեծահասակներին պետք է հասանելի լինեն ս ﬓառ թյան լայն հնարավոր թյ ններ` լիարժեք կամ մասնակի ներգրավված թյամբ: Նման
հնարավոր թյ ններից են աշխատակիցների համար նախատեսված մասնագիտական դասընթացները, ﬔծահասակների ֆորմալ
կրթ թյ նը, երկրորդ հնարավոր թյ ն ընձեռող դասընթացները
նվազագ յն որակավոր մ ստանալ
կամ տարրական գրագիտ թյ ն ձեռք բերել համար, լեզվի դասընթացները ներգաղթյալների համար, աշխատանք փնտրողների համար աշխատաշ կայի
վերաբերյալ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև ինքնազարգացման
կամ ժամանցային ս ﬓական ծրագրերը:
Այսպիսով՝ դեռևս շատ անելիքներ կան շար նակական
կրթ թյանը և վերապատրաստմանը մասնակց թյան արգելքները
հաղթահարել համար:
Առաջին. ﬔծահասակների կրթ թյ նից և վերապատրաստ ﬕց ստացվող օգ տները ավելի թափանցիկ դարձնելը կարող
է նպաստել, որ մարդիկ ավելի ﬔծ պատրաստակամ թյամբ ներդըր ﬓեր անեն ﬔծահասակների կրթ թյան և վերապատրաստման
ﬔջ: Կառավար թյ նները կարող են ավելի լավ տեղեկատվ թյ ն
տրամադրել ﬔծահասակների կրթ թյան տնտեսական (ներառյալ
զ տ աշխատավարձերի, զբաղված թյան և արդյ նավետ թյան)
և ոչ տնտեսական օգ տների (ներառյալ ինքնագնահատականի և
բարելավված սոցիալական փոխազդեց թան) մասին:
Երկրորդ. թերի կրթված մարդիկ քիչ են տեղեկացված կրթ թյան և վերապատրաստման հնարավոր թյ նների մասին կամ առկա տեղեկատվ թյ նը նրանց համար շփոթեցնող է: Անհրաժեշտ
է հեշտ փնտրվող, արդիական առցանց տեղեկ թյան, անձնական
ղղորդման և խորհրդատվական ծառայ թյ նների համակց թյ ն,
որը կօգնի սահմանել վերապատրաստման կարիքները և որոշել
անհրաժեշտ համապատասխան ծրագրերը, ինչպես նաև գտնել
հնարավոր ֆինանսավորման աղբյ րների մասին տեղեկ թյ ն:

Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

Կարևոր են նաև այնպիսի քաղաքական թյ նները, որոնք
երկրների ﬕջև հմտ թյ նների փոխանակման հնարավոր թյ ն
են ստեղծ մ: Հնարավոր է, որ որոշ երկրներ չ նենան հմտ թյ նների բավարար առաջարկ, քանի որ նրանք նեն տնտես թյան արագ զարգացող ոլորտներ, սակայն այդ ոլորտներ մ վերապատրաստված սակավ աշխատ ժ, կամ որովհետև նեն ծերացող
հասարակ թյ ն և թոշակի անցնող աշխատակիցներին փոխարինող սակավ երիտասարդ թյ ն, կամ որովհետև ցանկան մ են
տնտես թյան ﬔծ մասը վերածել ավելի բարձր ավելացված արժեք
նեցող արտադր թյան, որի համար անհրաժեշտ է շատ լավ վերապատրաստված աշխատ ժ:
Հարկ է նաև նկատել, որ չնայած հմտ թյ նների քաղաքական թյ նները սովորաբար մշակվ մ են ազգային մակարդակ մ,
ավելի
ավելի շատ գործատ ներ են սկս մ տեղափոխվել ﬕջազգային մակարդակ:
Սահմանից անդին
Ինչպես նշել ենք, չնայած հմտ թյ նների քաղաքական թյ նները սովորաբար մշակվ մ են ազգային մակարդակ մ, ավելի
ավելի գործատ ներ են սկս մ տեղափոխվել ﬕջազգային մակարդակ և պետք է իրենց անհրաժեշտ հմտ թյ նները ձեռք բերեն
ինչպես ազգային աղբյ րներից, այնպես էլ տաղանդների գլոբալ
բանկից: Որոշ երկրներ արդեն շադր թյ ն են դարձն մ իրենց
ազգային սահմաններից դ րս հմտ թյ նների քաղաքական թյան
վրա և սկսել են ներդր ﬓեր կատարել այլ երկրներ մ բնակվող
մարդկանց հմտ թյ նների ﬔջ: Այս մոտեց մը կրկնակի առավել թյ ն նի. տարբեր ընկեր թյ նների՝ արտերկր մ գտնվող
մասնաճյ ղերը նեն մ են լավ վերապատրաստ մ անցած աշխատակիցներ, և կրճատվ մ է արտագաղթել ﬕտ մը հատկապես
բարձր որակավոր մ նեցող անձանց շրջան մ: Հմտ թյ նների
զարգաց մը գլոբալ առ մով խթանել ևս ﬔկ տարբերակ է ﬕջսահմանային մասնագիտական բարձրագ յն կրթ թյ նը խրախ սող քաղաքական թյ նների մշակ մը: Սա կարող է օգնել երկրներին ավելի ընդլայնել իրենց հմտ թյ նների ֆոնդը, քան այն դեպք մ, եթե ստիպված լինեին հենվել ﬕայն ներքին ռես րսների վրա:
Այն աﬔնայնիվ, հմտ թյ նների զարգաց մը աﬔնադյ րին
աշխատանքն է. շատ ավելի բարդ է երիտասարդների համար իրենց
հմտ թյ նները կիրառել հնարավոր թյ նների ստեղծ մը: Այս
տեսանկյ նից ﬕգ ցե գործատ ները պետք է ավելի ﬔծ ճկ ն թյ ն առաջարկեն աշխատավայր մ, իսկ արհﬕ թյ ններն էլ, իրենց
հերթին, գ ցե պետք է վերանայեն հիﬓական և ժամանակավոր աշխատակիցների աշխատանքային իրավ նքների պաշտպան թյան
շ րջ իրենց դիրքորոշ մը: Ձեռնարկ թյ նները պետք է ող ջաﬕտ
տևող թյամբ փորձաշրջան առաջարկեն, որպեսզի հնարավոր թյ ն տան աշխատանքային փորձ չ նեցող երիտասարդներին ապաց ցել իրենց կարող թյ նները՝ դրանով իսկ նպաստելով նրանց
անցմանը կանոնավոր աշխատանքի: Խնդիրն այն է, որ չօգտագործված մարդկային կապիտալը հմտ թյ նների և դրանց զարգացման
ﬔջ կատարված նախնական ներդր ﬓերի կոր ստ է: Հմտ թյ ն-
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ների պահանջարկի փոփոխ թյան արդյ նք մ չօգտագործված
հմտ թյ նները կարող են հնանալ, իսկ անգործ թյան պայմաններ մ չօգտագործված հմտ թյ նները ժամանակի ընթացք մ
կորսվ մ են: Եվ հակառակը, ինչքան շատ են մարդիկ օգտագործ մ
իրենց հմտ թյ նները և կատար մ բարդ, շատ ժամանակ և ջանք
պահանջող առաջադրանքներ աշխատանքի վայր մ կամ այլ ր,
այնքան ավելի հավանական է, որ ծերացման պատճառով հմտ թյ նների կոր ստը կարող է կանխվել:

Բախվելով հմտթյնների անհամապատասխանթյանը
Այս աﬔնով հանդերձ, ն յնիսկ հմտ թյ նների զարգաց մը
և աշխատաշ կայի համար դրանք մատչելի դարձնելը չեն նենա ցանկալի ազդեց թյ ն տնտես թյան և հասարակ թյան վրա,
եթե այդ հմտ թյ նները արդյ նավետ չօգտագործվեն: ՏՀԶԿ Հմտ թյ նների հետազոտ թյ նը ց յց է տալիս, որ որոշ երկրներ մ
հմտ թյ նների անհամապատասխան թյ նը լ րջ մարտահրավեր է, որն արտացոլվ մ է մարդկանց հավանական եկամտի և աշխատանքային արդյ նավետ թյան ﬔջ: Շատ կարևոր է իմանալ,
թե ինչ հմտ թյ ններ են անհրաժեշտ աշխատաշ կային և ինչ
կրթական ղի պիտի անցնեն երիտասարդները իրենց նպատակներին հասնել համար: Աշխատանքի հետ հմտ թյ նների անհամապատասխան թյ նը կարող է ժամանակավոր բն յթ կրել. երբեﬓ որոշակի ժամանակ է պահանջվ մ, որպեսզի հմտ թյ նների
պահանջարկը ադապտացվի այն փաստին, որ իրական մ առկա են
ավելի ﬔծ թվով բարձր որակավոր մ նեցող մասնագետներ: Այսպիսով, հմտ թյ նների ոչ բոլոր անհամապատասխան թյ ններն
են վատ անդրադառն մ տնտես թյան վրա: Հմտ թյ նների ավելց կը, որը կարող է ի հայտ գալ որոշ բնագավառներ մ հմտ թյ նների թերի կիրառ ﬕց, կարող է ծառայել որպես հմտ թյ նների
պահ ստ (ռեզերվ), որը կարող է օգտագործվել ավելի բարդ տեսակի աշխատանքներ մ, իսկ ավելի երկարաժամկետ հեռանկար մ՝
գիտելիքահենք տնտես թյան կառ ցման գործընթաց մ: Այնուաﬔնայնիվ, աշխատողների հմտ թյ նների և աշխատավայր մ
իրենց առաջադրանքների ﬕջև առկա անհամապատասխան թյ նը կարող է բացասաբար անդրադառնալ տնտեսական և սոցիալական արդյ նքների վրա: Կարճաժամկետ և ﬕջնաժամկետ որոշակի
աշխատանքների պարագայ մ հմտ թյ նների թերի կիրառ մը
կարող է խնդիր լինել, քանի որ դա կարող է հանգեցնել հմտ թյ նների կորստի: Այն աշխատողները, մ հմտ թյ ններն իրենց
ներկա աշխատանք մ թերի են օգտագործված, ավելի քիչ են վաստակ մ և սովորաբար բավարարված չեն զգ մ աշխատավայր մ,
քան նրանք, մ հմտ թյ նները լիարժեքորեն համապատասխան մ են իրենց աշխատանքին: Այս իրավիճակը կարող է հանգեցնել
կադրերի հոս ն թյան, ինչն էլ կարող է բացասական ազդեց թյ ն
նենալ ընկեր թյ նների արտադրողական թյան վրա: Հմտ թյ նների թերի թյ նը կարող է նաև ազդել արտադրողական թյան
վրա և, ինչպես հմտ թյ նների պակասի պարագայ մ, կարող է
դանդաղեցնել աշխատանքային առավել արդյ նավետ տեխնոլոգիաների և մոտեց ﬓերի ներդրման տեմպերը:
Մասնագիտական կարիերայի սկզբնական փ լ մ հաջողակ
մ տքը աշխատաշ կա խորը ազդեց թյ ն նի մարդ հետագա
աշխատանքային գործ նե թյան վրա: Վատ ﬔկնարկի բացասական հետևանքներից ձերբազատվելը կարող է ապագայ մ բարդ
լինել: Ամ ր հիﬓական կրթ թյ նը մասնագիտական կրթ թյան
և աշխատաշ կայի կարիքներին համապատասխան ս ﬓական
ծրագրերի հետ ﬕասին փորձ մ են դպրոցից աշխատաշ կա անց մը ավելի սահ ն դարձնել: Ն յն նպատակին են ﬕտված նաև
աշխատանքի ընդ նման և աշխատանքից հեռացման օրենքները,
որոնք ավելի խիստ չեն երիտասարդների համար (մյ սների հաﬔմատ), ինչպես նաև այնպիսի ֆինանսական խթանները, որոնք
դրդ մ են գործատ ներին աշխատանքի ընդ նել
վերապատրաստման կարիք նեցող երիտասարդներին: Նման քաղաքական թյ նները կարող են կանխարգելել հմտ թյ նների անհամապատասխան թյ նը և հետագա գործազրկ թյ նը:
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Հաջողթյան հիﬓական գործոնը
Կարիերայի ղղորդման բարձրակարգ ծառայ թյ նները՝ համալրված աշխատաշ կայի հեռանկարների մասին արդիական տեղեկատվ թյամբ, կարող են օգնել երիտասարդներին կարիերայի
հարց մ ող ջաﬕտ որոշ մ կայացնել հարց մ: Որոշ երկրներ նեն
նաև ակտիվ աշխատաշ կայի արդյ նավետ չափանիշներ, ինչպիսիք են խորհրդատվ թյ նը, աջակց թյ նը աշխատանքի որոնման
հարց մ և ցածր որակավոր մ նեցող երիտասարդներին ժամանակավոր աշխատանքի ընդ նել համար տրվող ս բսիդիաները.
դրանք կապ մ են երիտասարդների համար եկամտային աջակց թյ նը նրանց կողﬕց աշխատանքի ակտիվ որոնման և իրենց աշխատ նակ թյան բարելավման ﬕջոցառ ﬓերին ներգրավել հետ:
Այս բոլոր մոտեց ﬓերը արդյ նավետ չեն լինի, քանի դեռ
հմտ թյ նները չեն դարձել բոլորի համար կարևոր խնդիր: Կառավար թյ նները կարող են մշակել ֆինանսական խթաններ և նպաստավոր հարկային քաղաքական թյ ն: Կրթական համակարգերը
կարող են խթանել ձեռնարկատիր թյ նը, ինչպես նաև առաջարկել
մասնագիտական ս ց մ: Գործատ ները կարող են ներդր ﬓեր
կատարել կրթ թյան ﬔջ: Արհﬕ թյ նները կարող են ապահովել,
որ վերապատրաստման ﬔջ արված ներդր ﬓերը վերածվեն ավելի
բարձր որակավորմամբ աշխատանքների և բարձր աշխատավարձերի: Անհատները կարող են ավելի շատ օգ տներ քաղել կրթական
հնարավոր թյ ններից: Երկրները պետք է նաև խստորեն հետևեն,
թե ովքեր, ինչի համար,երբ և ինչպես պիտի վճարեն: Կառավար թյ նները պետք է մշակեն այնպիսի ֆինանսական խթաններ և
հարկային քաղաքական թյ ն, որոնք կխրախ սեն անհատներին
և գործատ ներին ներդր ﬓեր կատարել կրթ թյան և վերապատրաստման ﬔջ: Որոշ անհատներ կարող են իրենց վրա վերցնել
բարձրագ յն կրթ թյան ավելի ﬔծ ֆինանսական բեռը, իսկ նրանց
ֆինանսավոր մը կարող է սերտորեն կապված լինել կրթ թյ նը
հաջող թյամբ ավարտին հասցնել հետ: Իհա՛րկե, այս տեսանկյ նից կարևոր է, որ անհատներին հասանելի լինեն իրենց եկամ տներին համապատասխան վարկեր և եկամ տների ստ գման վրա
հիﬓված դրամաշնորհներ:
Շատ երկրներ դեռևս շար նակ մ են պայքարել տնտեսական
անկման դեմ, սակայն թերի զարգացած հմտ թյ նների գինը շատ
բարձր է և համարժեք է մշտական տնտեսական անկմանը:
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