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3Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

Ան տե սա նե լի բա րե կա մը.
Մե ծա հա սակ նե րի կրթ թ յ  նը և
Կա յ ն զար գաց ման նպա տակ նե րը1

Ամ փո փ� մ:  Մենք ապ ր	 մ ենք ա վե լի եր կար՝ օ րե ցոր 
գլո բա լա ցող աշ խար հ	 մ:  Փո փոխ վ	 մ 	  զար գա ն	 մ 
է մե ր աշ խա տան քա յին մի  ջա վայ րը, կլի մա յի փո փո-
խ	 թ յ	 ն ներն ի րենց ազ դե ց	 թ յ	 նն են թող ն	 մ մե զ 
վրա:  Անհ րա ժեշտ է, որ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ	 թ յ	 -
նը մե զ օգ նի հար մար վել այս փո փո խ	 թ յ	 ն նե րին: 
Այ դ	  հան դերձ, կրթ	 թ յան այս բնա գա վա ռը ո րո շա կի 
հե տըն թաց է ապ ր	 մ ամ բողջ աշ խար հ	 մ: Այս հոդ-
վածն անդ րա դառ ն	 մ է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ	 թ յան, 
հա րատև/ցկյանս 	  ս	 մն  ա ռ	 թ յան և 2030-ի Կա յ	 ն 
զար գաց ման օ րա կար գի փո խա դարձ կա պե րին: Այն 
ընդգ ծ	 մ է առ կա հա կա ս	 թ յ	 ն նե րը՝ կոչ ա նե լով 
ներգ րավ ման և ջա տա գո վ	 թ յան հար ցե ր	 մ դրսևո-
րել նո րա րա ր	 թ յ	 ն: 

Կր թ թ յան այլ բնա գա վառ նե րի հա մե  մատ վեր ջին տա րի նե-
րին աշ խար հի գրե թե բո լոր մա սե ր մ զգա լիո րեն հե տըն թաց է 
նկատ վ մ մե  ծա հա սակ նե րի գրա գի տ թ յան, տար րա կան կրթ թ-
յան և հա րատև   ս մն  ա ռ թ յան այլ հնա րա վո ր թ յ ն նե րի ա ռաջ-
խա ղաց ման տե սանկ յ  նից:

Այ դ  հան դերձ, գլո բալ մի  տ մն  ե րը հակ ված են կար ևո րե լ  մե -
ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան ար ժե քը և դրա ն մ ներդ ր մն  եր ա նե լ  
անհ րա ժեշ տ թ յ  նը: Թ վար կենք մի  քա նի գոր ծոն ներ. օ րի նակ՝ մար-
դիկ ա վե լի եր կար են ապ ր մ և  ըստ այդմ՝ ի րենց կյան քի ողջ ըն թաց-
ք մ և տար բեր մի  ջա վայ րե ր մ   ձևա չա փե ր մ սո վո րե լ  ա վե լի 
մե ծ պա հան ջարկ   նեն: Նոր տեխ նո լո գիա նե րը, ավ տո մա տաց ման 
ա ճող տեմ պե րը, ար տադ ր թ յան տե ղա կայ ման փո փո խ թ յ ն ներն 
ի րենց ազ դե ց թ յ նն են թող ն մ այն հմտ թ յ ն նե րի պա հան ջար-
կի և կա րիե րա յի այն պի սի զար գա ց մն  ե րի վրա, ո րոնց հետ ա ռե րես-
վ մ է ժա մա նա կա կից աշ խա տա շ  կան: Ինչ-որ չա փով նաև մի գ րա-
ցիա յի պատ ճա ռով ազ գա յին բնակ չ թ յան կազ մը դառ ն մ է ա վե լի 
բազ մա տարր:  Արդ յ ն ք մ ի հայտ է գա լիս այն պի սի նոր մո տե ց մ-
նե րի կա րիք, ո րոնք խրա խ  ս մ են սո ցիա լա կան ին տեգ րա ցիան և 
հա մե  րաշ խ թ յ  նը: Ակն կալ վ մ է նաև, որ մե  ծա հա սակ նե րը պետք 
է ա վե լի լավ դի մա կա յեն կլի մա յի փո փո խ թ յամբ պայ մա նա վոր ված 
ազ դակ նե րին և բ նա կան ա ղետ նե րին: Փախս տա կան նե րի և ներ քին 
տե ղա հան ման են թարկ ված ան ձանց ա ճող քա նա կը հրա մա յա կան է 
դարձ ն մ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր մ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ-
յան կա րի քը, ինչ պես նաև վե րա պատ րաստ ման և նոր հմտ թ յ ն նե-
րի ձեռք բեր ման հնա րա վո ր թ յ ն նե րը: Հաշ վի առ նե լով այս մի  տ մ-
նե րը՝ մի  ջազ գա յին հե տաքրք ր թ յ  նը մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան 
նկատ մամբ պետք է որ ծայ րա հեղ մե ծ լի ներ:

Այս բո լոր ի րո ղ թ յ ն նե րից ել նե լով է, որ Կա յ ն զար գաց ման 
օ րա կարգ 2030-ը ընդգ ծ մ է այն տա րա տե սակ դե րա կա տա ր մն  երն 
  ազ դե ց թ յ ն նե րը, որ կա րող է   նե նալ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ-
յ  նը կա յ ն զար գաց ման տե սանկ յ  նից: Մե ծա հա սակ նե րի   ս մ-
նա ռ թ յա նը և կր թ թ յա նը, ինչ պես նաև ցկյանս/հա րատև   ս մն  ա-
ռ թ յա նը հղ մն  եր են ար ված Կա յ ն զար գաց ման նպա տակ նե րից 
(ԿԶՆ) շա տե ր մ: Եր բեմն  դա ար վ մ է  ղ ղա կիո րեն, իսկ հիմն  ա կա-
ն մ՝ ա ն ղ ղա կիո րեն` այս պի սով, իմ կար ծի քով, բա ցե լով լայն հնա-
րա վո ր թ յ ն ներ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան և    ս մն  ա ռ թ յան 
ջա տա գո վ թ յան հա մար: 

Ցկ յանս/հա րատև �  ս� մն  ա ռ� թ յ�  նը 2015-ին հա ջոր դող 

զար գաց ման օ րա կար գ� մ

Երբ բա նակց վ մ էր 2015-ին հա ջոր դող զար գաց ման օ րա կար գը, 
մե  ծա պես կար ևոր վեց կրթ թ յա նը վե րա բե րող ա ռան ձին նպա տակ 
  նե նա լը՝ չնա յած այս հար ցի վե րա բեր յալ առ կա նախ նա կան ա նո-

Աա րոն Բե նա վոտ 
Ալ բա նիի հա մալ սա րան, Ն յ  Յոր քի նա հան գա յին հա մալ-
սա րան, ԱՄՆ

1Այս հոդվածն առաջին անգամ հրապարակվել է Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ ամսագրի  «Մեծահասակների կրթ թյան դերն   ազդեց թյ նը» 
85/2018 համար մ, էջ 4-9:
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րո շ թ յա նը: Կա յ ն զար գաց ման նպա տակ նե րի Բաց աշ խա տան քա-
յին խմբի (ԲԱԽ) 2013 թ. հ  նի սի 4-րդ նս տաշր ջա նին ներ կա յաց ված 
ամ փո փա թեր թ մ կրթ թ յ  նը սահ ման վ մ էր որ պես «մար դ  հիմ-
նա րար ի րա վ նք և կա յ ն զար գաց ման հիմն  ա քար», ինչ պես նաև 
բեր վ մ էին բազ մա թիվ օ րի նակ ներ` սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և 
քա ղա քա կան զար գա ց մն  ե րի վրա կրթ թ յան   նե ցած ազ դե ց թ-
յան մա սին 2 (Wulff  2018):

Ձ ևա վոր վող այս օ րա կար գ մ կրթ թ յ  նը նե րա ռե լ  հար-
ց մ առ կա էր հան րա յին բա վա կա նին լայն ա ջակ ց թ յ ն: Երբ 2013 
թ. ՄԱԿ-ը կազ մա կեր պեց «գլո բալ զր յց նե րի» շարք, կրթ թ յանն 
առնչվող հար թա կ մ ներգ րավ վեց շ րջ եր կ  մի  լիոն մարդ 88 երկ-
րից: ՄԱԿ-ը նաև ի րա կա նաց րեց   MY World /Իմ աշ խար հը/ հար ց -
մը, ո րի շրջա նակ նե ր մ հարց վող նե րը պետք է պա տաս խա նեին, թե 
գլո բալ քա ղա քա կա ն թ յան որ  ղ ղ թ յ նն է ի րենց հա մար ա ռա վել 
կար ևոր: 2014 թ. դեկ տեմ բե րի դր թ յամբ հարց մա նը պա տաս խա նած 
ա վե լի քան 7 մի  լիոն մարդ որ պես ա ռաջ նա հեր թ թ յ ն նշել էր «լավ 
կրթ թ յ  նը» և «ա վե լի ո րակ յալ ա ռող ջա պա հ թ յ  նը» (ՄԱԿ 2014):

Այն բա նից հե տո, երբ կրթ թ յ  նը ստա ցավ լայն մի  ջազ գա յին 
ա ջակ ց թ յ ն, ծա գեց հա ջորդ հար ցը, այն է՝ թե ինչ պի սի «կրթ թ-
յան» շ րջ է մի  ջազ գա յին հան ր թ յ  նը հա մա ձայն վ մ որ պես 
կրթա կան նպա տակ: Բա վա կա նին   ժեղ էր տար րա կան կրթ թ յան 
կողմն  ա կից նե րի դիր քը, սա կայն կրթ թ յան մյ ս մա կար դակ նե րի 
  տե սակ նե րի գծով ա ռաջ նա հեր թ թ յ ն նե րը հստակ չէին: Մի մա-
սը կար ծ մ էր, որ հնա րա վոր է հա մա ձայն վել հիմն  ա կան կրթ թ յան 
հա մընդ հան ր թ յան պա հան ջը մի  փոքր   ժե ղաց նե լ  շ րջ՝ ա վե-
լաց նե լով   ս մն  ա կան ո րոշ արդ յ նք ներ: Սա կայն մյ ս նե րը հա-
մա կար ծիք էին, որ պետք է  ընդ լայ նել գլո բալ կրթա կան գե րա կա-
յ թ յ ն նե րի թե՛ ցան կը և թե՛ բն յ թը (Wulff  2018):

Այն ինչ ստաց վեց վեր ջ մ՝ ա նակն կալ էր շա տե րի հա մար: Կըր-
թ թ յանն առնչ վող նպա տա կի և 10 թի րախ նե րի  (ԿԶՆ 4) ամ բող-
ջ թ յ  նը ներ կա յաց ն մ էր կրթ թ յան և ցկ յանս   ս մն  ա ռ թ յան 
ան նա խա դեպ տես լա կան (Wulff  2018), ո րը, թեև հիմն  վ մ էր  գո յ թ-
յ ն   նե ցող մի  ջազ գա յին հանձ նա ռ թ յ ն նե րի վրա, ի րա կա ն մ 
շատ ա վե լի ընդգր կ ն էր, քան նախ կին նպա տակ ներն   թի րախ-
նե րը: Այն կար ևո ր մ է վաղ ման կ թ յ  նը, տար րա կան և մի ջ նա-
կարգ կրթ թ յան հա մընդ հա ն ր պար տա դիր լի նե լը, ինչ պես նաև  
մի ջ նա կարգ կրթ թ յա նը հա ջոր դող մա կար դակ նե րի հա վա սար հա-
սա նե լի թ յ  նը: ԿԶն-ն  ընդգ ծ մ է հա մա պա տաս խան   ս մն  ա կան 
արդ յ նք նե րի կար ևո ր թ յ  նը՝ նե րա ռե լով ֆ նկ ցիո նալ գրա գի-
տ թ յ  նը, ինչ պես նաև ա րագ փո փոխ վող աշ խա տա շ  կա յի հա մար 
անհ րա ժեշտ հիմն  ա րար հմտ թ յ ն նե րը: ԿԶՆ-ով խրա խ ս վ մ է 
խո ցե լի խմբե րի հա մար կրթ թ յան հա սա նե լի թ յ  նը, ինչ պես նաև 
կար ևոր վ մ են այն պի սի ար ժեք ներ և վար քա յին դրսևո ր մն  եր, 
ո րոնք խրա խ  ս մ են գեն դե րա յին հա վա սա ր թ յ  նը, գլո բալ քա-
ղա քա ցի թ յ  նը և բ նա պահ պա ն թ յ  նը: 

Ա ռա ջարկ ված ԿԶՆ-ի   ժեղ կող մը այլ ԿԶՆ-ե րի հետ կրթ թ յան 
  նե ցած փո խա դարձ կա պե րի վրա հիմն  վելն է: Հա մընդ հան ր թ-
յան, ան քակ տե լի թ յան և փոխ կա պակց վա ծ թ յան մո տե ց մն  երն 
  նե նա լով որ պես հիմք՝ զար գաց ման նոր օ րա կար գը խրա խ  ս մ է 
ին տեգ րա ցիոն քա ղա քա կա ն թ յ ն նե րի առ կա յ թ յ  նը և մի ջբ նա-
գա վա ռա յին պլա նա վո ր  մը (Persaud 2017): Կր թ թ յան ԿԶՆ-ի լայն 
ընդգր կ  մը և  ազ դե ց թ յան ո լորտ նե րը մի ան գա մայն հա մա հ նչ 
էին  նման տես լա կա նի գե րա կա յ թ յ ն նե րին: 

Տա րի ներ տևած բա նակ ց թ յ ն նե րի արդ յ ն ք մ ՄԱԿ-ի 193 
ան դամ պե տ թ յ ն նե րը 2015 թ. սեպ տեմ բե րի 25-ին հաս տա տե ցին 
Կա յ ն զար գաց ման օ րա կար գը՝ իր 17 ԿԶՆ-ե րով և 169 թի րախ նե-
րով:  Բա ցի նրա նից, որ ԿԶՆ 4-ը ար տա ցո լ մ էր կրթ թ յան ա ռա վել 
ընդգր կ ն տես լա կան, մյ ս 16 ԿԶՆ-ները պա ր  նա կ մ էին բազ-
մա թիվ  ղ ղա կի և  ա ն ղ ղա կի հղ մն  եր կրթ թ յա նը, այդ թվ մ՝ մե -
ծա հա սակ նե րի կրթ թ յա նը և    ս մն  ա ռ թ յա նը (ISCU և ISSC 2015): 
Ինչ պես նշ մ էր Ջոն Օք սեն հա մը՝ «17 նպա տակ նե րից յ  րա քանչ-
յ րն   նի թի րախ նե րի խ մբ, ո րոն ցից առն վազն մե կն առնչ վ մ 
է կամ հղ մ է կա տա ր մ սո վո րե լ ն, վե րա պատ րաստ վե լ ն կամ 
կրթվե լ ն, իսկ վա տա գ յն դեպ ք մ նշ մ է մե  ծա հա սակ նե րի մե կ 
կամ ա վե լի խմբե րի շրջա ն մ ի րա զեկ ման բարձ րաց ման անհ րա ժեշ-
տ թ յան մա սին: Եր րորդ նպա տա կը (ա ռող ջ թ յ ն), հին գե րոր դը 
(կա նայք),   թե րոր դը (տնտե ս թ յ ն), ին նե րոր դը (են թա կա ռ ց-

վածք), տաս ներ կ  ե րոր դը (սպա ռ մ)  և տաս նե րե քե րոր դը (կլի մա) 
նե րա ռ մ են հա տ կ թի րախ ներ, ո րոնք են թադ ր մ են մե  ծա հա-
սակ նե րի տար բեր խմբե րի հա մար   ս մն  ա ռ թ յան զգա լի ծա վալ-
ներ, իսկ դրանց մի  մա սի դեպ ք մ խոս քը գն մ է կազ մա կերպ ված 
  ս ց ման մա սին» (Rogers 2016: 10).

Կր թ թ յան ազ դե ց թ յ  նը մյ ս ԿԶՆ-ե րից շա տե րի վրա ակըն-
հայտ է եր կ  այլ դրսևո ր մն  ե ր մ (UNESCO 2016: 368ff ), ո րոն ցից 
ա ռա ջի նը ԿԶՆ ց  ցա նիշ նե րի  տա րան ջա տ մն  է ըստ կրթա կան մա-
կար դա կի: Այդ պի սով՝  ի ց յց են դրվ մ կրթ թ յան  (կամ ա վե լի ճիշտ՝ 
ա ռա վել կրթված ան հատ նե րի) և զար գաց ման տար բեր արդ յ նք նե րի 
մի ջև նկա տե լի կա պե րը, ո րոնք շատ դեպ քե ր մ հիմն  ա վոր ված են եր-
կա րա ժամ կետ հե տա զո տ թ յ ն նե րով: Երկ րորդ դրսևո ր մն  այն  է, 
որ  2030 Օ րա կար գի հա ջո ղ թ յ  նը կախ ված կլի նի նրա նից, թե որ-
քա նով է կրթ թ յ  նը օգ տա գործ վել երկր նե րի կա րո ղ թ յ ն նե րը  -
ժե ղաց նե լ  նպա տա կով:  Ա ռող ջ թ յան և սա նի տա րա կան ծա ռա յ թ-
յ ն նե րի բա րե լա վ  մը, գյ  ղատն տե սա կան արդ յ  նա վե տ թ յ  նը, 
կլի մա յի փո փո խ թ յ ն նե րի ազ դե ց թ յան մե ղ մա ց  մը, ինչ պես նաև 
հան ցա գոր ծ թ յ ն նե րի նվա զե ց  մը մե  ծա պես պայ մա նա վոր վ մ է 
մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ մամբ և կրթ ված աշ խա տող նե րի 
առ կա յ թ յամբ, ո րոնք ի վի ճա կի կլի նեն ի րա կա նաց նել քա ղա քա կա-
ն թ յ ն նե րը, ա ռաջ նոր դել տե ղե կատ վա կան ար շավն  ե րը և հա ղոր-
դակց վել թի րա խա յին հա մայնք նե րի հետ: 

Այդքան մոտիկ և այդքան հեռ� 

Այս պի սով՝ ե թե մե  ծա հա սակ նե րի   ս մն  ա ռ թ յ նն   կրթ թ յ  նը 
այդ քան ակն հայ տո րեն ներ կա են  ԿԶն-ե ր մ,   րեմն , կար ծես, ան-
հանգս տա նա լ  ո չինչ չկա: Բայց, ինչ պես հետ և մ է ի րա վի ճա կ մ 
առ կա հա կա ս թ յ ն նե րից,  ի րա կա ն թ յ  նը մի  քիչ այլ է: 

Հա կա ս� թ յ� ն մե կ 

Չ նա յած ԿԶն 4-ով ամ րագր վ մ է ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յ  նը, 
այ դ  հան դերձ, քա ղա քա կա ն թ յան կի զա կե տ մ շա ր  նա կ մ է 
մն ալ ե րե խա նե րի դպրո ցա կան կրթ թ յան փո խա կեր պող ազ դե-
ց թ յ  նը, ինչ պես նաև հիմն  ա րար հմտ թ յ ն նե րի խրա խ  ս  մը: 

Նախ կի ն մ եր բեք  «ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յան հնա րա վո ր թ-
յ ն ներ բո լո րի հա մար» հա յե ցա կար գը այս քան հստակ չի ձևա կերպ-
վել որ պես մի  ջազ գա յին զար գաց ման գե րա կա  ղ ղ թ յ ն: Ցկ յանս 
  ս մն  ա ռ թ յ նն իր մե ջ նե րա ռ մ է գոր ծ  նե թ յան այն բո լոր 
տե սակ նե րը՝ օ րո րո ցից մի նչև կեն սա թո շակ և  ան գամ դրա նից հե-
տո, ո րոնք ձեռ նարկ վ մ են գի տե լի քը, հմտ թ յ ն նե րը և  ո րա կա վո-
ր մն  ե րը բա րե լա վե լ  նպա տա կով՝ անձ նա կան, քա ղա քա ցիա կան 
և զ բաղ վա ծ թ յան հե ռան կար նե րից ել նե լով (UIL 2015):  Ցկ յանս  -
ս մն  ա ռ թ յ  նը են թադ ր մ է սո վո րե լ  բազ մա թիվ և ճ կ ն   ղի նե-
րի առ կա յ թ յ ն, տար բեր տա րի քա յին խմբե րի հա մար կրթ թ յ ն 
մ տք գոր ծե լ  հնա րա վո ր թ յ ն, ինչ պես նաև ֆոր մալ և  որ ֆոր մալ 
կա ռ յց նե րի մի ջև ա վե լի   ժեղ փո խա դարձ կա պեր (տե՛ս գծա պատ-
կեր 1): 

Այ դ  հան դերձ, չնա յած ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յան կար ևո ր թ-
յան ճա նաչ մա նը, ԿԶՆ 4-ի ա ռանց ք մ շա ր  նա կ մ է մն ալ ֆոր մալ 
կրթ թ յան  ղ ղ թ յամբ ա ռա ջըն թա ցը՝ այդ թվ մ նե րա ռե լով մաս-
նա գի տա կան կրթ թ յան տար բեր մա կար դակ նե րը:  Նա խադպ րո-
ցա կան կրթ թ յան հա սա նե լի թ յան մե  ծա ց  մը, հա մընդ հա ն ր 
տար րա կան և մի ջ նա կարգ կրթ թ յան  պա հան ջը որ պես հա մար-
ժեք   ս մն  ա ռ թ յա նը տա նող   ղի, ինչ պես նաև տեխ նի կա կան, 
մաս նա գի տա կան և բարձ րա գ յն կրթ թ յան մատ չե լի թ յ նն   
հա սա նե լի թ յ  նը շա ր  նակ  մ են դի տարկ վել որ պես գե րա կա-
յ թ յ ն ներ: Ա ռաջ նա հերթ են հա մար վ մ նաև այդ  ղ ղ թ յամբ 
ձեռ նարկ վող այն պի սի քայ լե րը, ինչ պի սիք են հաս տա տ թ յ ն նե րի 
բա րե լա վ  մը,   ս մն  ա ռ թ յան արդ յ  նա վետ մի  ջա վայ րի ստեղ ծ -
մը, ո րակ յալ   ս  ցիչ նե րի առ կա յ թ յ  նը:
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ԾԵՐԱՑՈՂ

ԲՆԱԿՉ+  + Ն

ԿԼԻՄԱՅԻ

ՓՈՓՈԽ+  + Ն

ՆՈՐ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

ԱՎՏՈՄԱՏԱՑ+ Մ

ԱՐՏԱԴՐ+  ԱՆ

ՏԵՂԱՓՈԽ+ Մ

ՏԵՂԱՀԱՆ+ Մ

ԳՈՐԾՈՂ+  + Ն

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐ+ Մ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ+  + ՆՆԵՐ
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Ինչ վե րա բե ր մ է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յա նը, այն նվա զա-
գ յն   շադ ր թ յան է ար ժա նա ն մ: Ակն կալ վ մ է, որ երկր նե րը 
պետք է բա րե լա վեն մե  ծա հա սակ նե րի գրա գի տ թ յան մա կար դա-
կը, խթա նեն այն քա ղա քա կա ն թ յ ն նե րը, ո րոնք նպաս տ մ են 
ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ հմտ թ յ ն նե-
րի ձեռք բեր մա նը, վե րաց նեն գեն դե րա յին ան հա վա սա ր թ յ  նը և  
ան հա վա սա ր թ յան այլ տե սակ նե րը մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան 
մե ջ: Այ դ  հան դերձ, մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յ ն եզ ր յ թը հստակ 
նշված չէ ԿԶՆ 4-ի թի րախ նե ր մ: Մե ծա հա սակ նե րի կրթ թ յա նը 
մի ակ հստակ հղ մն  ար ված է 4.3 թի րա խի գլո բար ց  ցա նի շ մ, 
ո րով չափ վ մ է մե  ծա հա սակ նե րի մաս նակ ց թ յ  նը ֆոր մալ և  ոչ 
ֆոր մալ կրթա կան ծրագ րե րին, ինչ պես նաև վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րին նա խորդ 12 ամս վա ըն թաց ք մ: Հաշ վի առ նե լով, 
որ «ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յան հնա րա վո ր թ յ ն նե րը» նեառ ված 
են հենց ինք նին նպա տա կի մե ջ, կա րե լի էր ակն կա լել, որ երկր նե-
րը պետք է լ րջ հանձ նա ռ թ յ ն ներ ստանձ նեին այս  ղ ղ թ յամբ: 
Ա վաղ, ի րա կա ն թ յ նն այլ է: 

Հակաս� թյ� ն երկ� 

Չ նա յած նրան, որ շատ ԿԶՆ-ե ր մ (ի լր մն  ԿԶՆ 4-ի) հղ մ կա 
մե  ծա հաս կա նե րի   ս մն  ա ռ թ յան տար բեր տե սակ նե րին, սահ մա-
նա փակ ջան քեր են ներդր վել մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յ նն     ս մ-
նա ռ թ յ  նը սահ մա նե լ  և չա փե լ , ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս ազ դե-
ց թ յ  նը ֆոր մալ կրթ թ յ  նից ա ռանձ նաց նե լ   ղ ղ թ յամբ:  

Զար գաց ման քա ղա քա կա ն թ յան բազ մա թիվ բնա գա վառ նե ր մ 
առ կա են տաս նամ յակ նե րի ըն թաց ք մ ստաց ված հիմն  ա վոր փաս-
տեր ա վե լի կրթված քա ղա քա ցի   նե նա լ  ա ռա վե լ թ յ ն նե րի մա սին: 

Այս պես, օ րի նակ ՝ կրթա կան ա վե լի բարձր մա կար դակ   նե ցող 
երկր նե ր մ ցածր է աղ քա տ թ յան մա կար դա կը, ա ռող ջ թ յան ց  ցա-

նիշ նե րը ա վե լի բարձր են, ա վե լի մե ծ է տնտե սա կան ա ճը, ինչ պես նաև 
ա ճ մ է սո ցիա լա կան հա մախմբ վա ծ թ յ  նը (UNESCO 2013, 2014):  
Ինչ վե րա բե ր մ է կրթ թ յան ազ դե ց թ յա նը ժո ղովր դագ րա կան ի րա-
վի ճա կի վրա  (ծնե լի թ յ ն, մա հա ց թ յ ն, ա մ ս ն թ յ ն ներ և մի գ-
րա ցիա), ա պա այն զգա լի է, քա նի որ կրթ թ յան հա սա նե լի թ յան 
ա վե լա ց մն  ազ դ մ է ա մ ս ն թ յան և  ըն տա նի քի տե սակ նե րի, սո-
ցիա լա կան նոր մե  րի և մ շա կ  թա յին սո վո ր յթ նե րի վրա, ա րա գաց ն մ 
է ծնե լի թ յան նվա զե ց  մը և ժո ղովր դագ րա կան փո խա կեր պ  մը:  

Ակն կալ վ մ է, որ երբ 2050 թ. աշ խար հի բնակ չ թ յան թի վը 
հաս նի 9.7 մի  լիար դի, բեր քի ծա վա լը պետք է հա մա պա տաս խա նա-
բար ա վե լա նա  70%-ով՝ բնակ չ թ յա նը կե րակ րե լ  հա մար: Երբ գյ -
ղատն տե սա կան խորհր դատ վա կան ծրագ րե րը, ֆեր մե ր նե րի դպրոց-
նե րը լավ ո րա կով են ի րա կա նաց վ մ, դրանք օգ ն մ են բարձ րաց նել 
բեր քատ վ թ յ  նը, մե  ծաց նել սննդի անվ տան գ թ յ  նը, ինչ պես նաև 
նվա զեց նել աղ քա տ թ յան նկատ մամբ խո ցե լի թ յ  նը  (FAO 2016; 
Waddington et al. 2014): 

Դպ րո ցա կան կրթ թ յան ո րո շա կի մա կար դա կով է պայ մա նա-
վոր վ մ նաև բնա պահ պա նա կան ի րա զեկ վա ծ թ յան բարձ րա ց  մը, 
այդ հար ցե րով մտա հոգ վե լը, իսկ եր բեմն  նաև այդ  ղ ղ թ յամբ գոր-
ծո ղ թ յ ն ներ  ձեռ նար կե լը: Օ րի նակ՝ կրթա կան մա կար դա կի բարձ-
րաց մա նը զ  գըն թաց ա վե լա ն մ է շրջա կա մի  ջա վայ րի պաշտ պա-
ն թ յան հար ցե րի վե րա բեր յալ մտա հո գ թ յան աս տի ճա նը  (Lee et al. 
2015).3 : Կրթ ված քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր մտա հոգ վ մ են շրջա կա մի -
ջա վայ րի հար ցե րով, ա վե լի մե ծ հա վա նա կա ն թ յամբ կներգ րավ վեն 
շրջա կա մի  ջա վայ րի պաշտ պա ն թ յա նը: Կր թ թ յ  նը քա ղա քա ցի նե-
րին զի ն մ է նաև կլի մա յի փո փո խ թ յ ն նե րին հար մար վե լ  հա մար 
անհ րա ժեշտ հմտ թ յ ն նե րով: Աֆ րիկ յան տա սը երկր նե ր մ ար ված 
հե տա զո տ թ յ ն նե րը ց յց են տվել, որ կրթված ֆեր մե ր նե րի ա դապ-
տաց ման  հա վա նա կա ն թ յ նն ա վե լի բարձր է՝ ձևա վո րե լով դի մաց-
կ  ն թ յան ա վե լի   ժեղ մե  խա նիզմն  եր (UNESCO 2016):

Նկար 1. Հարատև/ցկյանս ս�առթյնը ներառմ է կրթական հնարավորթյններ կյանքի բոլոր փլերմ

Ֆորմալ.

հանգեցն�մ է

ճանաչ�մ ստա-

ցած դիպլո�

կամ վկայականի

Վաղ

մանկ�թյան

կրթ�թյ�ն

(ԿՄՍԴ0 )2

Տարրական

կրթ�թյ�ն

(ԿՄՍԴ1)

Միջնակարգ

կրթ�թյան

ստորին

մակարդակ

(ԿՄՍԴ2)

Կարճաժամկետ

մասնագիտա-

կան կրթ�թյ�ն

(ԿՄՍԴ5)

Բակալավր

կամ այլ

համարժեք

(ԿՄՍԴ6)

Մագիստրա-

տ�րա կամ այլ

համարժեք

(ԿՄՍԴ7)

Դոկտորական

կամ այլ համար-

ժեք (ԿՄՍԴ8)

Հատ�կ կարիքների կրթ�թյ�ն, մասնագիտական կրթ�թյ�ն, տեխնիկական կամ պրոֆեսիոնալ կրթ�թյ�ն

Կրթ�թյան երկրորդ

հնարավոր�թյ�ն
Աշկերտ�թյ�ն, գործնական կիրառելի �ս�3առ�թյ�ն, �ս�3ական պրակտիկա

ՈՇ . ոչ ֆորմալ

և ինֆորմալ

�ս�3առ�-

թյան վավերա-

ց�մ

3 Որակավոր�մ-

ների շրջանակ

Մակարդակ 1

ՈՇ Մակարդակ

2

ՈՇ Մակարդակ

3

ՈՇ Մակարդակ

4

ՈՇ Մակարդակ

5

ՈՇ Մակարդակ

6

ՈՇ Մակարդակ

7

ՈՇ Մակարդակ

8

Ոչ ֆորմալ

կրթթյն.

հանգեցն�մ է

ոչ ֆորմալ

վկայականի

կամ ընդհան-

րապես ոչ �

վկայականի

Վաղ

մանկ�թյան

խնամք

Երիտասարդների և @ծահա-
սակների գրագիտ�թյան ծրագ-
րեր

Աշխատանքային հմտ�թյ�նների դասընթացներ, մասնագիտական զարգաց�մ, պրակտիկաներ

Արտադպրոցական

ծրագրեր

Կյանքի հմտ�թյ�նների դասընթացներ, առողջ�թյ�ն և հիգիենա, ընտանիքի պլանավոր�մ,

շրջակա �ջավայրի վերաբերյալ զր�յցներ, համակարգչային դասընթացներ

Սոցիալական կամ մշակ�թային զարգաց�մ, կազմակերպված սպորտ, արվեստներ, արհեստներ

Ընտանիք�մ

մանկական

խնամք

Անձին �ղղված, ընտանիքին �ղղված, հասարակ�թյանն �ղղված �ս�3առ�թյ�ն. աշխատավայր, ընտանիք, տեղական համայնք, առօրյա կյանք

Դիպվածային �ս�ց�մ. թերթերի ընթերց�մ, ռադիո լսել, թանգարաններ այցելել

Աղբյ�րը՝ ՅؤՆԵՍԿՕ 2016: 8

Ինֆորմալ.

առանց

վկայականի

Միջնակարգ

կրթ�թյան

վերին

մակարդակ

(ԿՄՍԴ3)

Նախնական

մասնագիտա-

կան

կրթ�թյ�ն

(ԿՄՍԴ4)

2 Յv ՆԵՍԿՕ-ի Կրթ թյան մի ջազգային ստանդարտ դասակարգ մ
3 Որակավոր մն երի շրջանակ
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Այս բո լոր օ րի նակ նե րից հետ և մ է, որ հա ճախ բա վա կա նա չափ 
փաս տարկ ներ կան կա յ ն զար գաց ման վրա կրթ թ յան   նե ցած ազ-
դե ց թ յան վե րա բեր յալ: Այ դ  հան դերձ, դժվար է ա ռանձ նաց նել մե -
ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան, մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տ մն  ե-
րի կամ ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յան այլ հնա րա վո ր թ յ ն նե րի զար գաց-
նող ազ դե ց թ յ  նը ֆոր մալ կրթ թ յան ո րա կի և քա նա կի վրա   նե-
ցած ազ դե ց թ յ  նից: (Այն հան գա ման քը, որ կրթ թ յան ա վե լի բարձր 
մա կար դակ   նե ցող մե  ծա հա սակ ներն ա վե լի հակ ված են օգտվե լ  
մե  ծա հաս կա նե րի կրթ թ յան ըն ձե ռած հնա րա վո ր թ յ ն նե րից, ա վե-
լի է բար դաց ն մ այս եր կ  ազ դե ց թ յ ն նե րի ա ռանձ նա ց  մը):

Կա յ ն զար գաց ման և կր թ թ յան փո խա դարձ կա պի  մա սին գի-
տա կան աղբ յ ր նե ր մ առ կա հիմն  ա վո ր մն  ե րը հիմն  ա կա ն մ անդ-
րա դառ ն մ են ֆոր մալ կրթ թ յան ց  ցա նիշ նե րին՝ և  ոչ թե մե  ծա հա-
սակ նե րի կրթ թ յա նը մաս նակ ց թ յ  նից հետ ևող ազ դե ց թ յա նը: Ինչ 
վե րա բե ր մ է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան և    ս ց ման ազ դե ց թ-
յան մա սին   ս մն  ա սի ր թ յ ն նե րին, ա պա դրանց քա նա կը սահ մա-
նա փակ է, իսկ ո րա կը՝ ոչ հա մա չափ:   Այս պես, օ րի նակ՝ Մե ծա հա սակ-
նե րի   ս մն  ա ռ թ յան և կր թ թ յան գլո բալ զե կ յ ցը (2017) նե րա ռ մ 
է մե  ծա քա նակ փաս տեր, ո րոնք հնա րա վո ր թ յ ն են տա լիս գնա հա-
տել մե  ծա հա սակ նե րի   ս մն  ա ռ թ յան և կր թ թ յան  ազ դե ց թ յ  նը 
ա ռող ջ թ յան և բա րե կե ց թ յան, զբաղ վա ծ թ յան և  աշ խա տա շ  կա-
յի, ինչ պես նաև կյան քի սո ցիա լա կան, քա ղա քա ցիա կան և հա մայն-
քա յին ո լորտ նե րի վրա: Այ դ  հան դերձ, սո ցիա լա կան գի տա կան հե-
տա զո տ թ յ ն նե րի տե սանկ յ  նից, այս ո լորտ նե րից շա տե րը թե րի են 
  ս մն  ա սիր ված, դրանց աշ խար հագ րա կան ծած կ  թը սահ ման փակ 
է, կամ էլ՝ եր կ  սը մի ա սին:  

Կարճ ա սած, կրթ թ յան նե րա ռ  մը՝ որ պես կա յ ն զար գաց-
ման խթա նիչ գոր ծո նի, բազ մա թիվ հղ մն  եր է պա ր  նա կ մ մե  ծա-
հա սակ նե րի   ս մն  ա ռ թ յանն   կրթ թ յա նը, սա կայն դրա նով իսկ 
հան դերձ, կրթ թ յան կար ևո ր թ յ  նը հի ման վո րող փաս տարկ նե րը 
հիմն  ա կա ն մ վե րա բե ր մ են ֆոր մալ կրթ թ յա նը և  ա վե լի հազ վա-
դեպ են անդ րա դառ ն մ այն   ս մն  ա սի ր թ յ ն նե րին, ո րոնք հիմ-
նա վո ր մ են մե  ծա հա սակ նե րի   ս մն  ա ռ թ յ  նից և կր թ թ յ  նից 
ստաց ված արդ յ նք նե րի կար ևո ր թ յ  նը: 

Հա կա ս� թ յ� ն ե րեք 

ԿԶՆ 4-ը կրթ թ յան գե րա կա յ թ յ ն նե րը հա սա նե լի թ յ  նից 
և  ա վար տին հասց նե լ ց տե ղա փո խ մ է դե պի ո րա կը և սո վո րա ծը՝ 
մա սամբ էլ այն պատ ճա ռով,  որ մի  ջազ գա յին գնա հա տ մն  ե րը բա-
վա կա նին ա ռաջ են գնա ցել   ս մն  ա ռ թ յան արդ յ նք նե րի չափ-
ման հար ց մ:  Մե ծա հա սակ նե րի   ս մն  ա ռ թ յան և կր թ թ յան 
բնա գա վա ռ մ նման զգա լի թռիչ քա յին ան ց մ չի գրանց վել:  Չ կան 
ստան դարտ մո տե ց մն  եր, ո րոն ցից ել նե լով սահ ման վ մ, չափ վ մ 
և մշ տա դի տարկ վ մ  են  մե  ծա հա սակ նե րի   ս մն  ա ռ թ յա նը և 
կրթ թ յա նը մաս նակ ց թ յ  նից ստաց ված արդ յ նք նե րը:

Զար գա ց մն  ե րի ա ռանց քա յին կող մե  րից մե կն էլ հենց   ս մ-
նա կան արդ յ նք նե րի շեշ տադ ր մն  է՝ մատ չե լի թ յ  նը, մաս նակ-
ց թ յ  նը կամ ա վար տե լը կար ևո րե լ  փո խա րեն: Ընդ հան րա պես, 
2000 թ. ի վեր մի  ջազ գա յին քա ղա քա կա ն թ յ ն նե րի հիմ ք մ գնա-
լով ա վե լի շատ է դրվ մ   ս մն  ա ռ թ յ  նը և դ րա արդ յ նք նե րի 
չա փ  մը: Այս պես, օ րի նակ՝ Հա մաշ խար հա յին բանկն իր գրե թե 
բո լոր կրթա կան ծրագ րե ր մ նե րա ռել է   ս մն  ա կան արդ յ նք նե-
րի ց  ցա նիշ ներ, իսկ 2011թ. հրա պա րա կել է մի  նոր ռազ մա վա րա-
կան փաս տա թ ղթ՝ Ու ս մն  ա ռ թ յ ն բո լո րի հա մար վեր նագ րով:   
Միև ն յն ժա մա նակ, ա ճել է երկր նե րի մաս նակ ց թ յ  նը   ս մն  ա-
ռ թ յան արդ յ նք նե րի գնա հա տ մն  ե րին թե՛ մի  ջազ գա յին (TIMSS, 
PIRLS, PISA),  և թե՛ տա րա ծաշր ջա նա յին (SACMEQ, PASEC, TERCE) 
մա կար դա կ մ (Kamens and Benavot 2011):  Ս տեղծ վել է մե  ծա հա սակ-
նե րի գրա գի տ թ յան հա մե  մա տա կան գնա հատ ման գոր ծիք (PIAAC):  
Շեշ տադ րե լով հմ տ աշ խա տ  ժի հա մար ըն թա ցող գլո բալ մրցակ-
ց թ յ  նը, ինչ պես նաև գի տե լի քա հեն հա սա րա կ թ յ ն նե րի եր ևան 
գա լը՝ ընդգծ վ մ է   ս մն  ա ռ թ յան կար ևո րա գ յն դե րա կա տա-

ր  մը:  Տե սա նե լի ա ռա ջըն թաց է նկատ վ մ նաև ճա նա չո ղա կան 
հմտ թ յ ն նե րի (ո րոնք չափ վ մ են թես թա յին մի ա վոր նե րով) ազ-
դե ց թ յ  նը տնտե սա կան ա ճի վրա   ս մն  ա սի րող հե տա զո տ թ-
յ ն նե րի գծով (Hanushek and Woesmann 2008, 2012):

Այ դ  հան դերձ, ԿԶՆ 4- մ շատ նեղ են սահ ման վ մ մե  ծա հա-
սակ նե րի   ս մն  ա ռ թ յան արդ յ նք նե րը: Դ րանք սահ մա նա փակ-
վ մ են գրա գի տ թ յամբ և թ վա բա նա կան գի տե լի քով (թի րախ 4.6), 
զբաղ վա ծ թ յան և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի հա մար անհ րա-
ժեշտ հմտ թ յ ն նե րով (4.4),  ինչ պես նաև կա յ ն զար գաց մա նը 
նպաս տող գի տե լիք նե րով և հմ տ թ յ ն նե րով(4.7): Մե ծա հա սակ նե-
րի   ս մն  ա ռ թ յան այլ տե սակ նե րը չեն նե րառ վել կամ արժ ևոր վել: 
Բա ցի այդ, այս թի րախ նե րի գլո բալ ց  ցա նիշ նե րը մի այն մա սամբ են 
հա մա պա տաս խա ն մ ի րենց նպա տա կին: Այս պես, օ րի նակ՝  ար ժա-
նա պա տիվ աշ խա տան քի (4.4) հա մար անհ րա ժեշտ հմտ թ յ ն նե-
րը հան գեց վ մ են  ՏՏ հմտ թ յ ն նե րին, իսկ կա յ ն զար գաց մա նը 
նպաս տող գի տե լիք նե րը  և հմ տ թ յ ն նե րը (4.7) ՝ այդ  ղ ղ թ յամբ 
կրթա կան ծրագ րե րի նե րառ մա նը կրթա կան հաս տա տ թ յ ն նե րի 
կող մի ց, ինչ պես նաև գլո բալ քա ղա քա ցի թ յան  կրթ թ յան նե րառ-
մա նը քա ղա քա կա ն թ յ ն նե ր մ,   ս մն  ա կան ծրագ րե ր մ,   ս -
ցիչ նե րի վե րա պատ րաաստ ման և սո վո րող նե րի գնա հատ ման հա-
մա կար գե ր մ:  Այս ց  ցա նիշ նե րը ի րեն ցից ներ կա յաց ն մ են ԿԶՆ 
4-ի թի րախ նե րի փո խա րին ման  խնդրա հա ր յց այ լընտ րանք ներ: 
Դժ բախ տա բար, քիչ են այն նա խա ձեռ ն թ յ ն նե րը, ո րոնց մի  ջո-
ցով կա րե լի է բա րե լա վել այդ ց  ցա նիշ նե րը՝ կի րա ռե լով չափ ման 
նո րա րա րա կան մո տե ց մն  եր:   Գ լո բալ ց  ցա նիշ նե րի ան հա մար ժե-
ք թ յ  նը  և  այդ  ղ ղ թ յամբ քայ լեր ձեռ նար կե լ  շար ժա ռիթ նե րի  
բա ցա կա յ թ յ  նը  թ յլ են տա լիս են թադ րել, որ դժվար է ա պա գա-
յ մ որ ևէ ա ռա ջըն թաց ակն կա լել  մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան այս 
թի րախ նե րի  ղ ղ թ յամբ: 

Հաղ թե ցինք ճա կա տա մար տ� մ, բայց պարտ վե ցի՞նք պա տե-

րազ մ� մ 

Կա յ ն զար գաց ման նոր օ րա կար գի վե րա բեր յալ քննար կ մն  ե-
ր մ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան ջա տա գովն  երն ա ռա ջար կ մ էին 
այն պի սի ձևա կեր պ մն  եր, ո րոնք կար ևո ր մ էին մե  ծա հա սակ նե րի 
  ս մն  ա ռ թ յան և կր թ թ յան ա ռանձ նա հա տ կ դե րը և  ար ժե քը, 
սա կայն ա ռա ջարկ վող ձևա կեր պ մն  ե րը հա ճախ չէին ըն դ ն վ մ:  
Փո խա րե նը նրանց հրամց վ մ էր հա րատև   ս մն  ա ռ թ յան ա վե լի 
ընդ հան րա կան գա ղա փա րը այն ակն կա լի քով, որ մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ թ յ  նը դրա ներ քո կգտնի ի րավ մամբ ի րեն պատ կա նող տե-
ղը:  Ներ կա յ մս ի րա վի ճա կի հե տա հա յաց դի տար կ  մի ց պարզ է 
դառ ն մ, որ առ կա են բազ մա թիվ հա կա ս թ յ ն ներ, և  որ ան ց  մը 
«հա րատև   ս մն  ա ռ թ յա նը»  շատ քիչ ա նե լիք   նի մե  ծա հա սակ-
նե րի կրթ թ յան ա ռաջ ծա ռա ցած խնդիր նե րը լ  ծե լ  և վեր ջի նիս 
մար գի նա լա ց  մը հաղ թա հա րե լ  տե սանկ յ  նից:  Չ նա յած այն հան-
գա ման քին, որ  մի  ջազ գա յին հան ր թ յա նը հա ջող վել է ստեղ ծել բա-
ցա ռիկ գլո բալ օ րա կարգ կրթ թ յան բնա գա վա ռ մ, ո րը նաև շատ 
հա մա պար փակ է, ի րա կա ն թ յ  նը ստի պ մ է ա ռաջ նայ ն թ յ ն 
տալ պլա նա վոր մա նը, ռե ս րս նե րի բաշխ մա նը և ֆի նան սա վոր մա-
նը:  Մե ծա հա սակ նե րի հա մար նա խա տես ված հստակ կրթա կան  -
ղի նե րը հա ճախ մն  մ են որ պես ե րա զանք՝ չնա յած նրան, որ անհը-
րա ժեշտ է հրա տապ ար ձա գան քել այն պի սի խնդիր նե րի, ինչ պի սիք 
են կլի մա յի փո փո խ թ յ ն նե րը, տնտե սա կան և  ա ռող ջա պա հա կան 
ան հա վա սա ր թ յ ն նե րը, ժո ղովր դա վա ր թ յան պա կա սը և  այլն: 

Կար ծես ճա կա տագ րի հեգ նան քով այս գոր ծըն թա ցը տե ղի է 
  նե ն մ չնա յած նրան, որ 2030 Օ րա կար գ մ նե րառ ված են բազ-
մա թիվ  ղ ղա կի և  ա ն ղ ղա կի հղ մն  եր մե  ծա հա սակ նե րի   ս մ-
նա ռ թ յանն   կրթ թ յա նը:  Եվ չնայած մե  ծա հաս կա նե րի կրթ թ-
յան մի  ջազ գա յին զար գաց ման հիմն  ա վո ր մն  ե րը կան և տե սա նե լի 
են բո լո րին, այս բնա գա վա ռի ջա տա գովն  ե րը դեռ պետք է գտնեն 
այն   ղի ներն   մի  ջոց նե րը, ո րոնք կօգ նեն ընդ լայ նել վեր ջի նիս առ-
կա ա վան դա կան սահ ման նե րը և  օ գ տ ներ քա ղել այն հնա րա վո-
ր թ յ ն նե րից, որ ըն ձե ռ մ է կա յ ն զար գաց ման օ րա կար գը:  Այս 
ճա նա պար հին, ան խոս, շատ են մար տահ րա վեր նե րը՝ սկսած հա յե-
ցա կար գա յի նից մի նչև սահ մա ն մն  ե րին, չափ ման ց  ցա նիշ նե րին 
և ֆի նան սա կա նին առնչ վող նե րը:  Անհ րա ժեշտ է  դրանց տալ հիմ-
նա վոր և հա մո զիչ լ  ծ մն  եր՝ կի րա ռե լով նոր գա ղա փար ներ և մո-
տե ց մն  եր: Հա կա ռակ դեպ ք մ՝ 2030-ին մե նք ևս մե կ ան գամ ափ-
սո սան քով կար ձա նագ րենք, թե որ քան կար ևոր է մե  ծա հաս կա նե րի 
  ս մն  ա ռ թ յ նն   կրթ թ յ  նը, բայց որ քան քիչ է այն ի րա կա-
ն մ արժ ևոր վ մ: 

«Չ կան ստան դարտ մո տե ց մն  եր, ո րոն ցից ել նե լով 
սահ ման վ մ, չափ վ մ և մշ տա դի տարկ վ մ են մե -
ծա հա սակ նե րի   ս մն  ա ռ թ յա նը և կր թ թ յա նը մաս-
նակ ց թ յ  նից ստաց ված արդ յ նք նե րը»:
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Հեղինակի մասին 

Աա րոն Բե նա վո տը Ալ բա նիի հա մալ սա րա նի 
(Նյ  Յոր քի նա հան գա յին հա մալ սա րան) 
կրթ թ յան ֆա կ լ տե տի դա սա խոս է: Նա  -
ս մն  ա սի ր մ է հիմն  ա կան կրթ թ յան փո-
փոխ վող  ր վագ ծե րը, մե  ծա հա սակ նե րի գրա-
գի տ թ յան և ցկ յանս   ս մն  ա ռ թ յան ար դի 
մո տե ց մն  ե րը, ինչ պես նաև կա յ ն զար գաց-
ման կա պը կրթ թ յան հետ: 2014 – 2017թթ. Բե-
նե վո տը հան դի սա ցել է Կր թ թ յան մո նի թո րին գի 
գլո բալ զե կ յ ցի ղե կա վար: Զե կ յցն ի րե նից ներ-
կա յաց ն մ է ան կախ, փաս տե րի վրա հիմն  վող 
տա րե կան հաշ վետ վ թ յ ն, ո րը հրա պա րակ վ մ 
է  Յv ՆԵՍԿՕ-ի կող մի ց և  ո րի մի  ջո ցով մշտա-
դի տարկ վ մ է Կա յ ն զար գաց ման 2030 Օ րա-
կար գի կրթ թ յան թի րախ նե րի գծով ա ռա ջըն-
թա ցը:   
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Ամ փո փ� մ: Ս	 յն հոդ վա ծը դի տար կ	 մ է այն գոր-
ծոն նե րը, խնդիր նե րը և  ա ռա ջար կ	 թ յ	 ն նե րը, ո րոնք 
պետք է հաշ վի առ նել մե  ծա հա սակ նե րի կրթ	 թ յան 
քա ղա քա կա ն	 թ յան ազ դե ց	 թ յ	  նը չա փե լիս: Այն 
հիմն  ված է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ	 թ յամբ զբաղ վող-
նե րի, գիտ նա կան նե րի և քա ղա քա կա ն	 թ յան ո րո շ	 մ 
կա յաց նող նե րի շրջա ն	 մ ար ված հար ց	 մն  ե րի 	 -
ս	 մն  ա սի ր	 թ յան վրա՝ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ	 թ յան 
քա ղա քա կա ն	 թ յան ազ դե ց	 թ յ	  նը ո րո շե լ	  հա մար 
անհ րա ժեշտ կար ևո րա գ	 յն սկզբ	 նք նե րի և հա մա-
պա տաս խան մի  ջոց նե րի վե րա բեր յալ: 

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ թ յ  նը հա ր ստ է նպա տակ ներ և թի-
րախ ներ սահ մա նող քա ղա քա կա ն թ յան փաս տաթղ թե րով՝ տա րա-
ծաշր ջա նա յին, ազ գա յին և մի  ջազ գա յին մա կար դակ նե ր մ: Դ րանց 
թվ մ են Բե լե մի  գոր ծո ղ թ յ ն նե րի շրջա նա կը, Կր թ թ յ ն 2030 
գոր ծո ղ թ յ ն նե րի շրջա նա կը, ինչ պես նաև պե տա կան մա կար դա-
կով ըն դ ն ված մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան և/ կամ ցկյանս   ս մ-
նա ռ թ յան տա րա տե սակ քա ղա քա կա ն թ յ ն նե րը: Այ ն  ա մե  նայ-
նիվ, ինչ պես նշ մ է Հե քը (Heck, 2004), «քա ղա քա կա ն թ յ  նը կա րող 
է սահ մա նել  ղ ղ թ յ ն ներ և  ա պա հո վել փո փո խ թ յան շրջա նակ, 
սա կայն այն  ղ ղա կիո րեն չի ո րո շ մ արդ յ ն քը»: Հետ ևա բար, քա-
ղա քա կա ն թ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գ յն փ  լե-
րից է քա ղա քա կա ն թ յան գնա հա տ  մը: Մե ծա հա սակ նե րի կրթ թ-
յան քա ղա քա կա ն թ յան ազ դե ց թ յան գնա հա տ  մը հիմն  ա վոր և 
հա մա կարգ ված գոր ծըն թաց է, ո րի մի  ջո ցով ո րոշ վ մ է, թե որ քա նո՞վ 
է տվյալ քա ղա քա կա ն թ յ  նը հա սել են թադր վող արդ յ նք նե րին, 
արդ յո՞ք վեր հան վ մ են ակ նա ռ  թե ր թ յ ն նե րը և գ նա հատ վ մ, և  
արդ յո՞ք այդ քա ղա քա կա ն թ յ  նը կա րող է շա ր  նակ վել:

Այս հոդ վա ծը հիմն  ված է Եվ րո պա յի, Աֆ րի կա յի, Լա տի նա կան 
Ա մե  րի կա յի և Կա րիբ յան ա վա զա նի երկր նե րի՝ մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ թ յան  թ մաս նա գետ նե րի` ազ դե ց թ յան գնա հատ ման վե րա-
բեր յալ կար ծիք նե րի վրա։

Մեծահասակների կրթ� թյան սահման� մը, շրջանակը և 

նպատակը

Բե լե մի  գոր ծո ղ թ յ ն նե րի շրջա նա կը (2010 թ.) սահ մա ն մ 
է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յ  նը որ պես «  ս մն  ա ռ թ յան ֆոր մալ 
կամ այլ կերպ շա ր  նակ վող գոր ծըն թաց նե րի հան րա գ  մար, ո րի 
մի  ջո ցով տվյալ հա սա րա կ թ յա նը պատ կա նող այն մար դիկ, ո րոնք 
հա մար վ մ են չա փա հաս, զար գաց ն մ են ի րենց   նա կ թ յ ն նե-
րը, հարս տաց ն մ ի րենց գի տե լիք նե րը և բա րե լա վ մ ի րենց տեխ-
նի կա կան կամ մաս նա գի տա կան ո րա կա վո ր  մը կամ վե րա ծ մ 
դրանք նոր  ղ ղ թ յան՝ բա վա րա րե լ  ի րենց սե փա կան կամ հա-
սա րա կ թ յան կա րիք նե րը» (էջ 1): Այս սահ մա ն  մը բա ցա հայ տ մ է 
մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան ընդգր կ  մը և ծա վա լը, և, հետ ևա բար, 
դրա բար դ թ յ  նը: Ուս տի, չկա մե կ կոն ցեպ տ  ալ շրջա նակ, հիմն  ա-
կան են թադ ր թ յ ն ներ կամ սկզբ նք ներ, ո րոնց մի  ջո ցով մե  ծա հա-
սակ նե րի կրթ թ յամբ զբաղ վող բո լոր մար դիկ կդի տար կեին դաշ տը: 
Յv ՆԵՍԿՕ-ն և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ թ յան շատ կազ մա կեր-
պ թ յ ն ներ, ինչ պի սին է Մե ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան մի  ջազ գա յին 
խոր հ ր դը, դի տար կ մ են մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յ  նը ի րա վ ն քի 
տե սանկ յ  նից, մի նչ դեռ այլ կազ մա կեր պ թ յ ն ներ՝ նե րառ յալ նաև 
մի  շարք մի  ջազ գա յին ֆի նան սա կան կա ռ յց ներ, ա վե լի տնտե սա կան 
մո տե ց մ են ց  ցա բե ր մ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յա նը։ 

Առ կա են մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան նպա տա կը բն  թագ-
րող բազ մա թիվ մտքեր և գա ղա փար ներ: Մինչ երկր նե րը ձգտ մ են 

Մեծահասակների կրթ թյան քաղաքական թյան
ազդեց թյան չափ մը4

Շերմի ն Բարեթ
Ճամայկայի տեխնոլոգիական
համալսարան

4 Այս հոդվածն առաջին անգամ հրապարակվել է Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ ամսագրի  «Մեծահասակների կրթ թյան դերն   ազդեց թյ նը» 
85/2018 համար մ, էջ 90-95:
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բա վա րա րել ան հատ նե րի, բիզ նես նե րի և  ընդ հան րա պես հա սա րա-
կ թ յան կա րիք նե րով պայ մա նա վոր ված, ա նընդ հատ ա ճող և հա-
ճախ ի րար հա կա սող պա հանջ նե րը, մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան 
նպա տա կի շ րջ ա ռա ջա ն մ է լար վա ծ թ յ ն (Alfred, Robinson 
& Alfred 2011): Առ կա են մի  շարք խնդիր ներ և մ տա հո գ թ յ ն ներ 
մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան նպա տա կի շ րջ ըն թա ցող բա նա վե-
ճ մ, այդ թվ մ՝ ա) տնտե սա կան բն յ թի, այն է՝ մե  ծա հա սակ նե րի 
հա մար հա մա պա տաս խան աշ խա տան քա յին ո րա կա վոր ման և հըմ-
տ թ յ ն նե րի ա պա հո վ մ, ո րը թ յլ կտա մրցակ ցել հա մաշ խար հա-
յին շ  կա նե ր մ, բ) քա ղա քա ցիա կան բն յ թի այն պի սի կրթ թ յան 
օ րա կար գի վե րա բեր յալ, ո րը մե  ծա հա սակ նե րին կպատ րաս տի հա-
սա րա կա կան կյան քին ա վե լի լիար ժեք մաս նակ ցե լ ն և գ) ան հա-
տա կան բն յ թի՝ ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յան մի  ջո ցով ինք նա զար գաց-
մա նը նպաս տե լ (Kubow & Fossum 2007): Չ նա յած նման բազ մա զան 
մտա հո գ թ յ ն նե րին, մե  ծա մաս ն թ յ  նը հա մա ձայն է, որ կրթ թ-
յ  նը [նե րառ յալ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յ  նը] ձևա վո ր մ է ա վե լի 
լավ քա ղա քա ցի ներ և  որ պես այդ պի սին նպաս տ մ է հա սա րա կ թ-
յ  ն մ ընդ հա ն ր կեն սա մա կար դա կի բա րե լավ մա նը (Olaniyan and 
Okemakinde 2008, McGrath 2010): 

Քաղաքական� թյ� ն. դերը և գործառ� յթը

Հա մա ձայն Յv ՆԵՍԿՕ-ի (2018թ.) առ ցանց հրա պա րակ ման՝ 
«հիմն  ա վոր, հա մա ձայ նեց ված քա ղա քա կա ն թ յ  նը և պ լան ներն 
այն հիմն  ա քարն են, ո րի վրա պետք է կա ռ  ցել կա յ ն կրթա կան 
հա մա կար գեր, հաս նել կրթա կան զար գաց ման նպա տակ նե րին և  
արդ յ  նա վե տո րեն նպաս տել ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յա նը»: Ֆից-
պատ րի կը, Սան դեր սը և Ո ւոր թե նը (Fitzpatrick, Sanders and Worthen 
2012) սահ մա ն մ են քա ղա քա կա ն թ յ  նը որ պես հան րա յին կա-
ռ յ ցի կամ կա ռա վա ր թ յան ճյ  ղի ա վե լի լայն գոր ծո ղ թ յ ն՝ նա-
խա տես ված ո րո շա կի արդ յ ն քի կամ փո փո խ թ յան հաս նե լ  հա-
մար: Քա ղա քա կա ն թ յ  նը կա րող է ձևա կերպ վել որ պես օ րենք կամ 
կար գա վո ր մ, որն ա պա հո վ մ է այն   ղե նիշ ներն   դր յթ նե րը, 
ո րոնք թ յլ կտան ի րա կա նաց նել փո փո խ թ յ ն նե րը:

Ինչո՞ ւ պետք է գնահատենք ազդեց� թյ� նը

Ազ դե ց թ յան գնա հա տ  մը տե ղե կատ վ թ յան հա վա քագր ման, 
վեր լ  ծ թ յան և մե կ նա բան մա ն այն ամ բող ջ թ յ նն է, ո րը գնա հա-
տ մ է, թե քա ղա քա կա ն թ յան փո փո խ թ յ  նը ինչ պի սի ներ գոր-
ծ թ յ ն է   նե ցել հե տաքրք ր թ յան ա ռար կա մի  շարք արդ յ նք-
նե րի՝ այդ թվ մ չնա խա տես ված արդ յ նք նե րի վրա: Ազ դե ց թ յան 
գնա հա տ  մը կար ևոր է քա ղա քա կա ն թ յան ար դիա կա ն թ յ  նը, 
ծրագ րա յին և ծախ սարդ յ  նա վե տ թ յ  նը և  ո րա կը ց յց տա լ  հա-
մար: Հարց վող նե րից մե  կը նշել է. « Քա ղա քա կա ն թ յ  նը մշակ վ մ է 
բա րեն պաստ մի  ջա վայր ստեղ ծե լ  հա մար՝ հատ կա պես ա նա պա հով 
բնակ չ թ յան կա րիք նե րը բա վա րա րե լ  հա մար: Հետ ևա բար, մե  ծա-
հա սակ նե րի կրթ թ յան քա ղա քա կա ն թ յան գնա հա տ  մը դառ ն մ է 
կար ևոր, քա նի որ չափ վ մ ՝ է, թե ա) որ քա նո՞վ են բա վա րար վել բնակ-
չ թ յան կա րիք նե րը, բ )որ քա նո՞վ են ի րա կա նաց վել քա ղա քա կա ն թ-
յամբ նա խա տես ված նպա տակ նե րը, խնդիր նե րը և  արդ յ նք նե րը, գ )
որ քա նո՞վ է պահ պան վել հա վա տար մ թ յ նն այդ քա ղա քա կա ն թ-
յա նը, դ )որ քա նո՞վ են բա վա րար ե ղել ռե ս րս նե րը գ )ի՞նչ ճշգրտ մն  եր 
պետք է կա տար վեն քա ղա քա կա ն թ յան մե ջ» ( Հարց վող 1): 

Քա ղա քա կա ն թ յան ազ դե ց թ յան գնա հա տ  մը կար ևոր 
է նաև մե կ այլ մա կար դա կ մ: Հաշ վի առ նե լով, որ կա ռա վա ր թ-
յ ն նե րը գոր ծ մ են ան բա վա րար ռե ս րս նե րի և շատ դեպ քե ր մ 
բյ  ջեի դե ֆի ցի տի պայ ման նե ր մ՝ ջա նա լով լ  ծել հա վա սար կար-
ևո ր թ յ ն   նե ցող սո ցիա լա կան հար ցեր, նրանք պետք է տի րա-
պե տեն ծրագ րե րի և քա ղա քա կա ն թ յ ն նե րի հա րա բե րա կան արդ-
յ  նա վե տ թ յան մա սին տե ղե կատ վ թ յա նը՝ խե լա ցի ընտ ր թ յ ն և  
ո րո շ մն  եր կա յաց նե լ  հա մար(Fitzpatrick et.al. 2012): Հարց վող նե-
րից մե  կը նկա տել է, որ «ազ դե ց թ յ  նը կար ևոր է պե տա կան ծախ-
սե րի լե գի տի մաց ման հա մար» ( Հարց վող 7): Հենց քա ղա քա կա ն թ-
յան ազ դե ց թ յան   ս մն  ա սի ր թ յ ն նե րի մի  ջո ցով է, որ կա ռա վա-
ր թ յ ն նե րը կա րո ղա ն մ են ո րո շել, թե որ քա ղա քա կա ն թ յ նն է 
աշ խա տ մ, իսկ ո րը՝ ոչ: Այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են ա)ի՞նչն է 

լավ աշ խա տ մ, բ )ի՞նչն է ձա խող վ մ և գ)ի՞նչ կա րե լի է ա նել ի րա վի-
ճա կը բա րե լա վե լ  հա մար, նման գնա հատ ման ա ռանց քա յին շար-
ժիչ ներն են: Սա վե րա բե ր մ է նաև հաշ վետ վո ղա կա ն թ յա նը, որն 
ըստ այս հարց ման մաս նա կից նե րի՝ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան 
վրա ազ դե ց թ յան   ս մն  ա սի ր թ յ ն նե րի ի րա կա նաց ման հիմն  ա-
կան պատ ճառն է: 

Ու ս մն  ա սի ր թ յ  նից բխեց քա ղա քա կա ն թ յան գնա հատ ման 
ևս մե կ կար ևոր, բայց քիչ քննարկ ված պատ ճառ՝ այն է գնա հատ-
ման արդ յ ք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել որ պես շա հա պաշտ պա-
ն թ յան/ջա տա գո վ թ յան գոր ծիք: Հարց վող նե րից մե  կը նշել է, որ 
«ազ դե ց թ յան ա պա ց  ց մն  ա ռանց քա յին է շա հա պաշտ պա ն թ-
յան/ջա տա գո վ թ յան հա մար, հատ կա պես երբ ՄԿv -ն (մե  ծա հա-
սակ նե րի կրթ թ յ ն և    ս մն  ա ռ թ յ ն) բախ վ մ է այն պի սի մար-
տահրա վեր նե րի, երբ շատ ո րո շ մ կա յաց նող ներ այն հա մա ր մ են 
մի  բան, որ «հա ճե լի է   նե նալ», բայց և  ո րը դպրո ցա կան կրթ թ յան 
հա մե  մատ   նի սահ մա նա փակ ազ դե ց թ յ ն ( Հարց վող 7):

Ինչպե՞ս պետք է գնահատենք ազդեց� թյ� նը

Այս հոդ վա ծի մե կ այլ կար ևոր հարցն այն է, թե ինչ պես պետք է 
ի րա կա նաց վի ազ դե ց թ յան գնա հա տ  մը, այդ թվ մ՝ `ա) գնա հատ-
ման են թա կա արդ յ նք նե րի տե սակ նե րը, բ) ազ դե ց թ յան մա սին 
եզ րա կա ց թ յ ն ա նե լ  մո տե ց մն  ե րը, գ) տվյալ նե րի հա վա քագըր-
ման մե  թոդ նե րը, դ) կի րա ռե լի հիմն  ա վո ր մն  ե րի տե սակ նե րը և v) 
գնա հատ ման ֆի նան սա վո ր  մը:

Այս հոդ վա ծի հա մար հարց ված մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յամբ 
զբաղ վող նե րը դ րս բե րե ցին քա ղա քա կա ն թ յան արդ յ նք նե րի 
վրա ազ դե ց թ յան ե րեք թե մա: Դ րանք են հա մա տեքս տը, քա ղա քա-
կա ն թ յան տե սա կը և քա ղա քա կա ն թ յան նպա տա կը: Հա մա տեքս-
տի ա ռ  մով խոս քը վե րա բե ր մ է նրան, որ այն պի սի սո ցիա լա կան 
քա ղա քա կա ն թ յ  նը, ինչ պի սին է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան 
քա ղա քա կա ն թ յ  նը, չի կա րող դի տարկ վել իր սո ցիա լա կան հա-
մա տեքս տից դ րս: Հարց վող նե րից մե  կը նշել է, որ «արդ յ նք նե րի 
տե սակ նե րը կախ ված կլի նեն հա մա տեքս տից: Ու նի վեր սալ (անգլ.՝ 
one-size-fi ts-all) մո տե ց  մը հնա րա վոր է՝ չաշ խա տի» ( Հարց վող 3): 
Ինչ վե րա բե ր մ է քա ղա քա կա ն թ յան տե սա կին, մո տե ց մն  այն 
է, որ կար ևոր է հաս կա նալ, թե գնա հատ վող քա ղա քա կա ն թ յ նն 
ընդգր կել է ո՞ղջ ո լոր տը, թե՞ կրթա կան ո լոր տի մի  ո րո շա կի հատ ված: 
Հարց վող նե րից մե  կը նշել է, որ գնա հատ ման են թա կա արդ յ նք նե րը 
մե  ծա պես կախ ված են քա ղա քա կա ն թ յան տե սա կից և ն րա նից, թե 
որ քան լայն է քա ղա քա կա ն թ յան «մի  ջամ տ թ յ  նը». արդ յո՞ք դա 
վե րա բե ր մ է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան բո լոր ո լորտ նե րին, թե՞ 
մի այն ո րոշ հատ ված նե րին: Արդ յո՞ք խոս քը գն մ է ո րո շա կի թի րա-
խա յին խմբե րի, թե՞ ձևա վոր ման են թա կա ո րո շա կի հար ցե րի կամ 
սկզբ նք նե րի մա սին ( Հարց վող 2): Մեկ այլ հարց վող ա ս մ է, որ 
ազ դե ց թ յ  նը «հստակ կախ ված կլի նի քա ղա քա կա ն թ յան հա մար 
սահ ման ված նպա տակ նե րից: Ն պա տակ նե րը պետք է ա ռա ջաց նեն 
ազ դե ց թ յ  նը» ( Հարց վող 6): 

Հաշ վի առ նե լով վե րը քննարկ ված ե րեք տար րե րը՝ վեր հան-
ված արդ յ նք նե րը նե րա ռ մ են կրթա կան, տնտե սա կան, բա րե կե-
ց թ յան և սո ցիա լա կան բն յ թի արդ յ նք ներ: Հարց վող նե րից մե  կը 
նկա տել է, որ արդ յ նք նե րը պետք է նե րա ռեն հետև յալ կե տե րը.

• կր թա կան արդ յ	 նք ներ. մե  ծա հա սակ բնակ չ թ յան քա նի՞ տո-
կոսն է ձեռք բե րել գրա գի տ թ յան հիմն  ա կան այն պի սի հմտ թ յ ն-
ներ, ինչ պի սիք են կար դա լ , գրե լ , հաշ վե լ  և հա մա կարգ չա յին 
հմտ թ յ ն նե րը: Մե ծա հա սակ նե րի քա նի՞ տո կոսն է բարձ րաց րել իր 
կրթա կան մա կար դա կը:

«Այս հոդ վա ծի հա մար հարց ված մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ թ յամբ զբաղ վող նե րը դ րս բե րե ցին քա ղա-
քա կա ն թ յան արդ յ նք նե րի վրա ազ դե ց թ յան 
ե րեք թե մա: Դ րանք են հա մա տեքս տը, քա ղա քա կա-
ն թ յան տե սա կը և քա ղա քա կա ն թ յան նպա տա կը»: 
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• տն տե սա կան արդ յ	 նք ներ. քա նի՞ մե  ծա հա սակ սո վո րող է մե -
ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան ծրագ րե րին մաս նակ ցե լ  շնոր հիվ ա վե լի 
բարձր աշ խա տա վար ձով աշ խա տանք գտել և  ա վե լի շատ ե կա մ տ 
ստա ցել: Այս տեղ պետք է   շադ ր թ յ ն դարձ նել կեն սա մա կար դա-
կի բա րե լավ ման  ղ ղ թ յամբ ձեռք բե ր մն  ե րին:

• բա րե կե ց	 թ յան արդ յ	 նք ներ. արդ յո՞ք մե  ծա հա սակ նե րը 
բա րե լա վել են ի րենց ինք նավս տա հ թ յ  նը, հա ղոր դակ ց թ յան 
հմտ թ յ ն նե րը, հ  զա կան և ֆի զի կա կան ա ռող ջ թ յ  նը, ինչ պես 
նաև «փա փ կ/ա ջակ ցող հմտ թ յ ն նե րը» (անգլ.՝ so   skills):

• սո ցիա լա կան արդ յ	 նք ներ. որ քա նո՞վ են մե  ծա հա սակ սո վո-
րող նե րը ձեռք բե րել բա րե լավ ված քա ղա քա ցիա կան դիր քո րո շ մն  եր: 
Արդ յո՞ք նրանք դար ձել են ակ տիվ քա ղա քա ցի ներ մե  ծա հա սակ նե րի 
  ս մն  ա ռ թ յան ծրագ րե ր մ ներգ րավ վա ծ թ յան արդ յ ն ք մ:

• բ նա պահ պա նա կան արդ յ	 նք ներ. որ քա նո՞վ են ա վե լա ցել մե -
ծա հա սակ սո վո րող նե րի՝ շրջա կա մի  ջա վայ րի և դ րա ազ դե ց թ յ ն-
նե րի մա սին գի տե լիք նե րը ( Հարց վող 8):

Անդ րա դառ նա լով նրան, թե ինչ պես ենք ո րո շ մ ազ դե ց թ յ -
նը, հարց վող նե րից մե  կը պա տաս խա նել է որ «ազ դե ց թ յ  նը ի րե-
նից կներ կա յաց նի այն ց  ցա նիշ նե րի  ղ ղ թ յամբ փո փո խ թ յ -
նը, որն ի հայտ կգան առ կա չափ ման սկզբնա կե տի և վերջ նա կե տի 
հա մե  մա տ թ յան արդ յ ն ք մ ( Հարց վող 4): Սա են թադ ր մ է, որ 
ազ դե ց թ յան մա սին եզ րա կա ց թ յ ն ա նե լ  հա մար պետք է լի նի 
հա ջո ղ թ յան կամ դրա բա ցա կա յ թ յան հա մա ձայ նեց ված ց  ցա-
նիշ նե րի մի  շարք: Արդ յ նք նե րի ց  ցա նիշ նե րը քա նա կա կան կամ 
ո րա կա կան փո փո խա կան ներն են, ո րոնք ա պա հո վ մ են պարզ և 
հ  սա լի մի  ջոց ներ՝ չա փե լ  ձեռք բե ր  մը և  ար տա ցո լե լ  մի  ջամ-
տ թ յան հետ կապ ված փո փո խ թ յ ն նե րը (Kusek & Rist 2004):

Ի՞նչը գնահատել

Փո փո խ թ յ ն նե րի չափ ման ա ռ  մով Բե լե մի  գոր ծո ղ թ յ ն-
նե րի շրջա նա կը (2010) տրա մադ ր մ է գոր ծ  նե թ յան ց  ցա նիշ-
նե րի հ  սա լի մի  շարք՝ ա) քա ղա քա կա ն թ յան բա րեն պաստ մի  ջա-
վայր և հա մա պա տաս խան ռե ս րս ներ, բ) լավ կա ռա վար ման կա-
ռ յց նե րի ստեղ ծ մ, գ) ո րա կի ա պա հով ման դր յթ նե րի մշա կ մ, դ) 
ընդ լայն ված մաս նակ ց թ յ ն, ներգ րավ վա ծ թ յ ն և հա վա սա ր թ-
յ ն խո ցե լի բնակ չ թ յան հա մար և  ե) բա վա րար ֆի նան սա վոր ման 
առ կա յ թ յ ն: Այ ն  ա մե  նայ նիվ, այդ ց  ցա նիշ նե րի օգ տա գոր ծ  մը 
պայ մա նա վոր ված է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան նպա տակ նե րի վե-
րա բեր յալ տե սա կե տից, քա նի որ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան նպա-
տա կի, դե րի և գոր ծա ռ յ թի վե րա բեր յալ հա մոզ մ նք ներն, ան կաս-
կած, ներ գոր ծ թ յ ն կ  նե նան ազ դե ց թ յ նն ըն կա լե լ  վրա: 

Հարց վող նե րից մե  կը շատ լավ ամ փո փե լով ց  ցա նիշ նե րի 
վե րա բեր յալ ո րո շ մն  ե րի կա յաց ման կար ևո ր թ յ  նը նշ մ է, որ 
«շատ կար ևոր է ի մա նալ գնա հատ ման մե ր մո տեց ման պա րա դիգ-
մը (ո րը նե րա ռ մ է մե  թո դա բա ն թ յ  նը, ց  ցա նիշ նե րը ...), քա նի 
որ այն ո րո շե լ  է արդ յ նք նե րը: Մո տե ց մն  ե րից մի այն մե  կի օգ-
տա գոր ծ  մը (օ րի նակ՝ մարդ կա յին կա պի տա լի մո տե ց  մը) կա րող 
է նվա զեց նել հետ ևանք նե րի և  ազ դե ց թ յան մե ր ըն կա լ  մը՝ ան գամ 
ստեղ ծե լով քա ղա քա կա ն թ յան մա սին կեղծ պատ կե րա ց մ: Քննա-
դա տա կան դիս կ ր սի վրա հիմն  ված վեր լ  ծ թ յ նն օգ տա կար է 
ազ դե ց թ յան գնա հատ ման մշակ ման հա մար, իսկ տվյալ ներ հա-
վա քագ րե լիս մե նք պետք է տեղ յակ լի նենք ո րո շա կի պա րա դիգ մե  րի 
(պո զի տի վիս տա կան, մե կ նո ղա կան, վե րա փո խա կան կամ քննա դա-
տա կան-ա զա տագ րա կան) վրա հիմն  ված նպա տակ նե րի, մե  թո դա-
բա ն թ յ ն նե րի և ց  ցա նիշ նե րի մա սին: Դա կա րող է լ յս սփռել 
նաև տա րա տե սակ շե ղ մն  ե րի վրա, ո րոնք կա րող են ազ դել վեր լ -
ծ թ յան վրա» ( Հարց վող 2): 

Ինչ վե րա բե ր մ է այն փաս տարկ նե րին   հիմն  ա վո ր մն  ե րին, 

ո րոն ցից բխ մ է ազ դե ց թ յ  նը, հարց վող նե րը կար ծ մ էին, որ 
դրանք նե րա ռ մ են ինչ պես վի ճա կագ րա կան ց  ցա նիշ ներ, այն-
պես էլ ո րա կա կան տվյալ ներ: Հարց վող նե րից մե կն անդ րա դառ-
նա լով այդ հար ցին՝ ա ս մ է. «փաս տա ցի նյ  թը պետք է ստաց վի 
ինչ պես քա նա կա կան տվյալ նե րից (կրթ թ յան և  այլ ո րորտ նե րի 
վի ճա կագր թ յ ն՝ և կախ ված գնա հատ ման շրջա նա կից), այն պես 
էլ տար բեր վի ճա կագ րա կան ց  ցա նիշ նե րից և  ո րա կա կան տվյալ-
նե րից, քա նի որ ց  ցա նիշ ներն է, որ պետք է ի րա զե կեն քա ղա քա-
կա ն թ յան ի րա կա նաց ման արդ յ ն ք մ ստաց ված դրա կան փո փո-
խ թ յ ն նե րի մա սին... Ց  ցա նիշ նե րը պետք է ընտր վեն նախ քան 
ի րա կա նա ց  մը, սա կայն կա րող են նե րառ վել ո րոշ նոր, չպլա նա վոր-
ված ց  ցա նիշ ներ և չ նա խա տես ված հետ ևանք ներ» ( Հարց վող 2):

Մեկ այլ մաս նա կից զգ  շաց ն մ է, որ «կար ևոր է հաշ վի առ նել 
այն հան գա ման քը, որ ազ դե ց թ յ  նը կա րող է լի նել բա րեն պաստ և  
ան բա րեն պաստ» ( Հարց վող 3): Այս մտքի հետ հա մա ձայն վե լով՝ մե կ 
  րիշ հարցվող նշ մ է, որ «և՛ դրա կան, և՛ բա ցա սա կան բո լոր հետ-
ևանք նե րի վե րա բեր յալ անհ րա ժեշտ կլի նեն փաս տա ցի տվյալ ներ, 
ո րոն ցից բխեց վ մ է ազ դե ց թ յ  նը» ( Հարց վող 8):

Ե՞րբ իրականացնել ազդեց� թյան գնահատ� մ 

Կար ևոր հարց է նաև այն, թե երբ ի րա կա նաց նել քա ղա քա կա-
ն թ յան ազ դե ց թ յան գնա հա տ մ, ո րը պետք է հաշ վի առ նել քա-
ղա քա կա ն թ յան ազ դե ց թ յան չափ ման մա սին մտա ծե լիս: Հարց-
վող նե րի հա մա ձայ նեց ված դիր քո րո շ մն  այն է, որ գնա հա տ  մը 
պետք է ի րա կա նաց վի քա ղա քա կա ն թ յան կյան քի ըն թաց ք մ և 
դ րա նից հե տո: Այլ կերպ ա սած՝ այն պետք է լի նի շա ր  նա կա կան: 
Ընդ ո ր մ, մե կ հարց վա ծի կար ծի քով «քա ղա քա կա ն թ յան արդ-
յ նք նե րի վրա հիմն  ված մշտա դի տարկ ման և գ նա հատ ման մո տեց-
մամբ ա ռա ջարկ վ մ է, որ «ազ դե ց թ յան» գնա հա տ  մը կա տար վի 
քա ղա քա կա ն թ յան ի րա կա նաց ման շրջա նի վեր ջ մ: Այ ն  ա մե -
նայ նիվ, քա ղա քա կա ն թ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց ք մ պետք է 
տե ղի   նե նա ըն թա ցիկ գնա հատ ման գոր ծըն թաց» ( Հարց վող 1): 
Շա ր  նա կա կան գնա հատ ման գա ղա փա րը պաշտ պա ն մ է Հե քը 
(Heck 2004), ով խոր հ րդ է տա լիս, որ քա ղա քա կա ն թ յան   ս մ-
նա սի ր թ յ ն նե րի արդ յ  նա վե տ թ յ  նը կա տար վի եր կա ժամ կետ 
կտրված քով՝ տվյալ ներ հա վա քե լով ի րա կա նաց ման և  արդ յ նք նե րի 
ստաց ման փ  լե րի քւ մի  քա նի կե տե ր մ: 

Ո՞վ պետք է նստի գնահատման սեղանի մոտ

Պ լա նա վոր ման ժա մա նակ պետք է նաև անդ րա դառ նալ նրան, 
թե ինչ պես և    մի ց ենք մե նք հա վա ք մ ազ դե ց թ յան գնա հատ ման 
տվյալ նե րը: Հան րա յին քա ղա քա կա ն թ յ  նը սո վո րա բար թի րա-
խա վո ր մ է քա ղա քա ցի նե րի կամ նրանց խմբե րի` կախ ված քա ղա-
քա կա ն թ յան շրջա նա կից: Հետ ևա բար, նման քա ղա քա կա ն թ յան 
ցան կա ցած գնա հա տ մ պետք է նե րա ռի այդ քա ղա քա կա ն թ յան 
թի րախ հան դի սա ցող նե րին: Այս պես օ րի նակ, պետք է նե րառ վեն  -
ս մն  ա ռ թ յ ն ստա ցող նե րի այն խմբե րը, ո րոնք մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ թ յան քա ղա քա կա ն թ յան թի րախ են: Դ րանք այն մար դիկ են, 
ո րոնք  ղ ղա կիո րեն կամ ա ն ղ ղա կիո րեն կր մ են քա ղա քա կա-
ն թ յան մի  ջամ տ թ յ ն նե րի ազ դե ց թ յ  նը:

Բա ցի այդ, անհ րա ժեշտ է նե րա ռել տար բեր շա հագր գիռ կող-
մե  րի, այն է՝ «կա ռա վա ր թ յ ն ներ/կրթ թ յան նա խա րա ր թ յ ն-
ներ/վար չ թ յ ն ներ, ֆի նան սա վո րող մար մի ն ներ, ինս տի տ տ ներ, 
ո րոնք խթա ն մ և  ի րա կա նաց ն մ են մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան 
ծրագ րեր, ծրագ րա յին ադ մի  նիստ րա տոր ներ և հա մա կար գող ներ: 
Հե տա գա յ մ, կախ ված քա ղա քա կա ն թ յան բն յ թից, շա հագր գիռ 
խ մ բը կա րող է նե րա ռել մաս նա վոր հատ վա ծը և քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կ թ յան տար բեր կա ռ յց ներ:

Ըստ այս   ս մն  ա սի ր թ յան հարց վող նե րի, տվյալ նե րի հա-
վա քագ ր  մը մարդ կանց այդ պի սի լայն շրջա նա կից, ան շ շտ, բա ցի 
թվե րից և վի ճա կագ ր թ յ  նից, կպա հան ջի նաև այլ մե  թոդ նե րի կի-
րա ռ մ: Տվ յալ նե րի հա վա քագր ման խա ռը մե  թո դի օգ տին են ար-
տա հայտ վել բո լո րը: Ի պաշտ պա ն թ յ ն այդ կե տի՝ հարց վող նե-
րից մե կն ա սել է. « Կար ծ մ եմ՝ քա նա կա կան (օ րի նակ՝ հար ց մն  եր՝ 
առ ցանց և  այլն), ինչ պես նաև ա վե լի ո րա կա կան տի պի տվյալ նե րը 

«Շատ կարևոր է հասկանալ մե ր մոտեցման 
պարադիգմը [...], քանի որ այն որոշել  է 
արդյ նքները»:
Հարցվող 2
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«Օգ տա կար կլի նի հնա րա վո րինս   շադ ր թ յ ն 
դարձ նել այն հան գա ման քին, որ ա մե ն ինչ չէ, որ են-
թա կա է չափ ման»:
Հարց վող 3

(օ րի նակ՝ հար ցազ ր յց ներ) դի տար կ մն  ե րի հետ մե կ տեղ անհ րա-
ժեշտ են հա մա պար փակ վեր լ  ծ թ յ ն ի րա կա նաց նե լ  հա մար» 
(հարց վող 3): Մեկ այլ հարց վող ա վե լի ման րա մասն ար ձա գան քել է. 
« Տար բեր մո տե ց մն  եր կա րող են օգ տա գործ վել` դի տար կ մ, հար-
ցազ ր յց ներ, հար ցա թեր թեր, հար ց մն  եր, հա մե  մա տ թ յ ն (այն 
խմբե րի մի ջև, ո րոնց վրա անդ րա դար ձել է քա ղա քա կան մի  ջամը-
տ թ յ  նը, և  ո րոնց վրա չի անդ րա դար ձել, տվյալ նե րի բաղ մա թիվ 
մի ա վոր ներ՝ ն յն խմբե րը մի նչ մի  ջամ տ թ յ  նը և դ րա նից հե տո, 
մար զե րի և  ո լորտ նե րի մի ջև...), փոր ձար կ մն  եր, թես տա վո ր մ, զե-
կ յց նե րի վեր լ  ծ թ յ ն, ֆո կ ս խմբեր,   ս մն  ա կան այ ցե լ թ յ ն-
ներ, թի րա խա յին հան դի պ մն  եր, պատ մո ղա կան տվյալ ներ, անձ-
նա կան պատ մ թ յ ն ներ, նա խա դե պե րի   ս մն  ա սի ր թ յ ն ներ և  
այլն» ( Հարց վող 2):

Ի ա ջակ ց թ յ ն այս մո տե ց մն  ե րի հան դես է գա լիս նաև 
Սթրեթ ֆիլ դը (Streatfi eld 2009), ով կար ևո ր մ է և՛ քա նա կա կան, և՛ 
ո րա կա կան մե  թոդ նե րի կի րա ռ  մը: Ո րա կա կան տվյալ նե րը օգ տա-
կար են արդ յ  նա վե տ թ յան վե րա բեր յալ տվյալ ներ հա վա քե լ  հա-
մար, իսկ քա նա կա կան տվյալ ներն անհ րա ժեշտ են ներդր ված ռե-
ս րս նե րի և ս տաց ված արդ յ նք նե րի գնա հատ ման հա մար: 

Ազ դե ց թ յան գնա հատ ման ֆի նան սա վոր ման խնդի րը կեն-
սա կան նշա նա կ թ յ ն   նի, քա նի որ դրա նից է կախ ված, թե ով է 
ներգ րավ վ մ, ինչ պես է անց կաց վ մ   ս մն  ա սի ր թ յ  նը, քա ղա-
քա կա ն թ յան որ ո լորտ ներն են թի րա խ մ և, որն ա մե  նա կար ևորն 
է, ինչ պես են օգ տա գործ վ մ արդ յ նք նե րը: Այս ա ռ  մով հարց ման 
մաս նա կից նե րի մի ջև կար հա մա ձայ ն թ յ ն, որ կա ռա վա ր թ յ ն-
նե րը պետք է լի նեն ֆի նան սա վոր ման հիմն  ա կան աղբ յ  րը, քա նի 
որ նրանք պետք է   նե նան մե ծ հե տաքրք ր թ յ ն արդ յ նք նե-
րի նկատ մամբ: Հարց վող նե րից մե  կը նշել է, որ «մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ թ յան քա ղա քա կա ն թ յան ազ դե ց թ յան վե րա բեր յալ   ս մ-
նա սի ր թ յ  նը շատ կար ևոր է ցան կա ցած երկ րի զար գաց ման հա-
մար: Այս պի սով՝... այն պետք է ֆի նան սա վոր վի կա ռա վա ր թ յան/ 
կրթ թ յան նա խա րա ր թ յան կող մի ց» ( Հարց վող 8):

Հարց վող նե րի կար ծիք նե րից կա րե լի է են թադ րել, որ կա ռա վա-
ր թ յ ն նե րից բա ցի, մաս նա վոր հատ վա ծը և մի  ջազ գա յին զար գաց-
ման գոր ծըն կեր նե րը ն յն պես կա րող են լի նել ֆի նան սա վոր ման 
աղբ յ ր ներ, և քա ղա քա կա ն թ յան շրջա նակն   տե սա կը կա րող են 
ազ դել ֆի նան սա վոր ման աղբ յ  րի վրա: Այս ա ռ  մով հարց վող նե-
րից մե  կը նշ մ է, որ «դա կախ ված է քա ղա քա կա ն թ յան մի  ջամը-
տ թ յան տե սա կից և շր ջա նա կից. ֆի նան սա վո րո ղը կա րող է լի նել 
ինչ-որ պե տա կան կա ռ յց (ո րը հա վա նա բար քա ղա քա կա ն թ յան 
պլա նա վոր ման և  ի րա կա նաց ման հիմն  ա կան դե րա կա տարն է), բայց 
ազ դե ց թ յան ո րոշ աս պեկտ նե րի հա մար ներգ րավ ված կամ ազ դե-
ց թ յ  նը կրած խմբե րը կա րող են մաս նակ ցել գնա հատ մա նը (օ րի-
նակ՝ մաս նա վոր հատ վա ծը, ո րը մաս նակ ց մ է ՄԿv -ի (մաս նա գի-
տա կան կրթ թ յ ն և    ս  ց մ) քա ղա քա կա ն թ յան ստեղծ մա նը և  
ի րա կա նաց մա նը): ԱԶԳ-ն (Ար տա սահ ման յան զար գաց ման գոր ծա-
կա լ թ յ ն նե րը [Overseas Development Agencies]) (ն յն պես) կա րող 
են դառ նալ ֆի նան սա վոր ման աղբ յ ր նե րից մե  կը» ( Հարց վող 2): 

Հարց վող նե րի պա տաս խան նե ր մ կար նաև այն կար ծի քը, որ 
«ի դեա լա կան աշ խար հ մ, երբ հռչակ վ մ է քա ղա քա կա ն թ յ  նը, 
ազ դե ց թ յան գնա հատ ման հա մար ֆի նան սները պետք է մի  կողմ 
դրվեն քա ղա քա կա ն թ յան հա մար պա տաս խա նա տ  մարմն  ի կող-
մի ց ...» ( Հարց վող 5): Մեկ այլ հարց վող էլ կար ծ մ է, որ, քա ղա քա-
կա ն թ յան գնա հա տ  մը պետք է կազ մի  «քա ղա քա կա ն թ յան բյ -
ջեի ինչ-որ տո կոս [և] այն պետք է նե րառ վի սկզբնա կան նա խագ ծի 
բյ  ջեի մե ջ» ( Հարց վող 6): 

Մար տահ րա վեր ներ 

Հարց վող նե րից մե կն ընդգ ծ մ է այն մի տ քը, որ «քա ղա քա կա-
ն թ յան ազ դե ց թ յան չա փ մն  ընդ հան րա պես և մե  ծա հա սակ նե-
րի կրթ թ յան մե ջ մաս նա վո րա պես կա րող է խճճված գոր ծըն թաց 
լի նել: Օգ տա կար կլի նի հնա րա վո րինս   շադ ր թ յ ն դարձ նել այն 
հան գա ման քին, որ ա մե ն ինչ չէ, որ են թա կա է չափ ման: Օ րի նակ՝ 
անձ նա կան տե սա կետ նե րը և կար ծիք նե րը կա րող են հա վա սա րա-
պես կար ևոր լի նել խնդի րը հաս կա նա լ  հա մար: Ա ռանց քա յին դե-
րա կա տար նե րից կա րող է ստաց վել նման տե ղե կատ վ թ յ ն՝ փո-
փո խ թ յ ն նե րի մա սին պատ մ թ յ ն նե րի տես քով: Այլ հիմն  ա վոր 
նկա տա ռ մն  ե րի շար ք մ են քա ղա քա կան ազ դե ց թ յ ն նե րը, այն, 
թե ինչ պես է հաս կաց վել, հա սա նե լի դարձ վել և  ի րա կա նաց վել քա-
ղա քա կա ն թ յ  նը և  այլն: Տե ղին է նաև պար զել ա ռանց քա յին տե-
ղե կա տ  նե րին, ո րոնք կա րող են օգ նել պատ կե րա ց մ կազ մե  լ  
պո տեն ցիալ ան տե սա նե լի դի նա մի  կա յի վե րա բեր յալ, ինչ պի սին, օ րի-
նակ, ազ դե ց թ յան վրա հնա րա վոր ներ գոր ծ թ յ ն   նե ցած մո տե-
ց մն  ե րը և հա րա բե ր թ յ ն ներն են» ( Հարց վող 3): 

Մեկ այլ հարց վող մե զ զգ  շաց ն մ է այն մար տահ րա վե-
րի մա սին, որ կա րող է ա վե լի ակ նա ռ  լի նել ո րոշ տի ր յթ նե ր մ՝ 
մյ ս նե րի հա մե  մատ. բանն այն է, որ «հե տա զո տող նե րը կա րող են 
դժվա ր թ յ ն նե րի հան դի պել, քա նի որ, հնա րա վոր է՝ չլի նի հա տ կ 
գրա վոր քա ղա քա կա ն թ յ ն մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան և    ս մ-
նա ռ թ յան վե րա բեր յալ, և հ նա րա վոր է չլի նեն մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ թ յան և    ս մն  ա ռ թ յան ո լոր տ մ փաս տա ցի ի րա կա նաց ված 
աշ խա տանք նե րի պաշ տո նա կան ար ձա նագ ր թ յ ն ներ» ( Հարց վող 
8): 

Եր կ�  բան, որ պետք է մտա պա հել

Ամ փո փե լով ես կցան կա նա յի անդ րա դառ նալ այս հոդ վա ծ մ 
ա վե լի վաղ նշված եր կ  դի տար կ մն  ե րի: Ա ռա ջին՝ «հիմն  ա վոր, հա-
մա ձայ նեց ված քա ղա քա կա ն թ յ  նը և պ լան ներն այն հիմն  ա քարն 
են, ո րի վրա պետք է կա ռ  ցել կա յ ն կրթա կան հա մա կար գեր, 
հաս նել կրթա կան զար գաց ման նպա տակ նե րին և  արդ յ  նա վե տո-
րեն նպաս տել ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յա նը» (Յv ՆԵՍԿՕ 2018թ.): 
Սա կայն, քա ղա քա կա ն թ յ  նը կա րող է սահ մա նել  ղ ղ թ յ ն նե րը 
և  ա պա հո վել փո փո խ թ յ ն նե րի շրջա նա կը, բայց այն  ղ ղա կիո րեն 
չի ո րո շ մ արդ յ նք նե րը (Heck 2004): Ուս տի նման քա ղա քա կա ն թ-
յ ն նե րի արդ յ  նա վե տ թ յան պար բե րա կան   ս մն  ա սի ր թ յ  նը 
կեն սա կան նշա նա կ թ յ ն   նի՝ ե րաշ խա վո րե լ , որ քա ղա քա կա-
ն թ յ ն ներն ի րա կա նաց ն մ են հենց այն, ինչ նա խա պես ծրագ րել 
էին: Ն ման   ս մն  ա սի ր թ յ ն ներ ի րա կա նաց նե լիս, այ ն  ա մե նա յ-
նիվ, ան չափ կար ևոր է   շադ ր թ յ ն դարձ նել այն հան գա ման քին, 
թե ինչ պես, երբ և  ով է մաս նակ ցե լ : Մենք պետք է զգ  շ թ յամբ 
ձևա կեր պենք մե ր նպա տակ նե րը, հաշ վի առ նենք ազ դե ց թ յան ց -
ցա նիշ նե րը, ո րո շենք, թե փաս տա ցի ինչ տվյալ ներ պետք է հա վաք-
վեն և  ինչ պես օգ տա գործ վեն ազ դե ց թ յ  նը վեր հա նե լ  և, ի վեր ջո, 
քա ղա քա կա ն թ յան ար ժե քը գնա հա տե լ  հա մար: 



14 Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

Հեղինակի մասին

Շեր մի ն Բա րե թը (գի տ թ յ ն նե րի թեք նա ծ ) 
Ճա մայ կա յի տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա րա նի 
ա վագ դա սա խոս է: Ներ կա յ մս նա Կա րիբ յան 
տա րա ծաշր ջա ն մ գոր ծող Մե ծա հա սակ նե րի 
կրթ թ յան մի  ջազ գա յին խորհր դի փոխ նա խա-
գահն է, ինչ պես նաև Մե ծա հա սակ նե րի կրթ թ-
յան ճա մայ կա յի խորհր դի նա խա գա հը: Ն րա 
հե տա զո տա կան հե տաքրք ր թ յ ն նե րի մե ջ են 
մտն մ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ  մը և    ս մն  ա-
ռ թ յ  նը, աշ խա տ  ժի կրթ թ յ  նը և    ս  ցիչ-
նե րի մաս նա գի տա կան զար գա ց  մը: 
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Ներառ մ և բազմազան թյ ն.
սահմանելով օրակարգը5

Ամ փո փ� մ: Նե րա ռ	  մը և բազ մա զա ն	 թ յ	  նը հա-
ճախ այն  մե կ նար կա յին կե տերն են, ո րոնց  շ	 րջ 
ձևա վոր վ	 մ են մե  ծա հա սակ նե րի կրթ	 թ յան մի  ջազ-
գա յին ծրագ րե րը: Դ րանք նե րառ ված են բազ մա թիվ 
ա ռանց քա յին փաս տաթղ թե ր	 մ և բա րե փո խ	 մն  ե րի 
գլո բալ գոր ծըն թաց նե ր	 մ։ Այս հոդ վա ծը քար տե զա-
գր	 մ է այն կար ևո րա գ	 յն մի  ջո ցա ռ	 մն  ե րը, մտա-
ծա կան գոր ծըն թաց նե րը և գա ղա փար նե րը, ո րոն ցով 
մե  ծա հա սակ նե րի կրթ	  թ	 նն 	 ղ ղորդ վ	 մ է դե պի 
ա վե լի նե րա ռող և բազ մա զան աշ խարհ։ Մեզ հա մար 
կար ևոր է հետ ևել հա մաշ խար հա յին հանձ նա ռ	 թ-
յ	 ն նե րին և հաս կա նալ, թե տե ղա կ ան մա կար դա կ	 մ 
դրանք ինչ նշա նա կ	 թ յ	 ն 	  նեն մարդ կանց հա մար։ 

Հիմն  ա կան խնդիր ներն �  հար ցե րը

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան մե ջ նե րա ռա կան մո տեց մանն 
ա ջակ ցող պնդ մն  եր և հայ տա րա ր թ յ ն ներ ա նե լը հեշտ է, իսկ 
ո րո շա կի խրթին հար ցե րի պա տաս խա նե լը՝ դժվար։ Ինչ պե՞ս կա-
րող են հա սա րա կ թ յ ն ներն ա ռե րես վել մարդ կանց բազ մա զա-
ն թ յանն   ըն դ  նել ոչ մի այն նրանց նմա ն թ յ ն նե րը, այլ նաև  
տար բե ր թ յ ն նե րը։ Ինչ պե՞ս վար վել բազ մա զա ն թ յան տար բեր 
աս պեկտ նե րի վե րա բեր յալ տար բեր մե կ նա բա ն թ յ ն նե րի, նա խա-
պա շար մ նք նե րի, դա տո ղ թ յ ն նե րի և փոր ձա ռ թ յ ն նե րի հետ։ 
Ինչ պե՞ս լ  ծել գեն դե րա յին, տա րի քա յին, էթ նի կա կան, ռա սա յա կան 
և կ րո նա կան խտրա կա ն թ յան խնդիր նե րը։ Ինչ պե՞ս վար վել այ լատ-
յա ց թ յան հետ։ Ի՞նչ ա նել, որ մարդ կանց բո լոր խմբե րը կա րո ղա-
նան մաս նակ ցել հա սա րա րա կան գոր ծըն թաց նե րին և կր թ թ յա նը։ 
Ո րո՞նք են հա մա պա տաս խան հա յե ցա կար գե րը, և  ինչ պի սի՞ն պի տի 
լի նեն  նե րա ռա կան կրթա կան հա մա կար գե րը, որ պես զի նպաս տեն 
հա սա րա կ թ յ  նը նե րա ռա կան դարձ նե լ ն։ Ին պե՞ս ձևա վո րել  -
ս մն  ա ռ թ յան մո տե ց մն  եր, ծրագ րեր և հաս տա տ թ յ  ներ՝ նե-
րա ռա կան հա մա կար գեր ձևա վո րե լ  հա մար։ 

Բազ մա զա ն թ յան և նե րա ռա կա ն թ յան վե րա բեր յալ դիս-
կ րս ներն   նեն տար բեր աղբ յ ր ներ, սա կայն  պետք է քննարկ վեն 
մի ա սին, քա նի որ դրանք նման են մե  տա ղադ րա մի  եր կ  կող մե  րին։ 
Շա ր  նա կա կան նե րառ ման կա րե լի է հաս նել մի այն  զար գաց նե լով 
բազ մա զա ն թ յ  նը որ պես նե րա ռա կան կրթ թ յան մաս։ Բազ մա-
զա ն թ յան և նե րա ռա կա ն թ յան հե ռան կար նե րի հա մադ ր թ յ  նը 
բա վա րա ր մ է գլո բա լի զաց ված աշ խար հ մ նե րա ռա կան հա սա րա-
կ թ յան պա հանջ նե րին։

Ձախից աջ:

Հերիբերտ Հինցեն
Հանովերի Լայբնիցի համալսարան
Գերմանիա

Շթեֆի Ռոբաք
Հանովերի Լայբնիցի համալսարան
Գերմանիա

«Ինչպե ՞ս կարող են հասարակ թյ ններն 
առերեսվել մարդկանց բազմազան թյանն   
ընդ նել ոչ մի այն նրանց նման թյ նները, այլ նաև  
տարբեր թյ նները»

5 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:



16 Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

Ի րա վ� ն քա հեն մո տե ց� մ

Այս տեղ ար ժե սկսել ա մե  նա հիմն  ա րար փաս տաթղ թից՝ Մար-
դ  ի րա վ նք նե րի հա մընդ հա ն ր հռչա կագ րից, ո րի Հոդ ված 2- մ 
գրված է. « Յ  րա քանչ յ ր ոք   նի ս յն Հռ չա կագ ր մ նշված բո լոր 
ի րա վ նք ներն   ա զա տ թ յ ն նե րը` ան կախ որ ևէ ռա սա յա կան, 
մաշ կի գ յ նի, սե ռի, լեզ վի, կրո նի, քա ղա քա կան և  այլ հա մոզ մ նք-
նե րի, ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծագ ման,   նեց ված քի, դա սա յին 
պատ կա նե լ թ յան կամ որ ևէ այլ կար գա վի ճա կի տար բե րակ ման» 
(UN 1948)։ Այս տեղ մե նք   նենք և՛ բազ մա զա ն թ յան ըն դ  ն մ, և՛ 
նե րառ ման անհ րա ժեշ տ թ յ ն   ի րա վ նք՝ ի հա կադ ր թ յան ցան-
կա ցած տե սա կի բա ցառ ման։ 

Այ ն  հետև՝ Հոդ ված 26- մ գրված է. «1. Յ  րա քանչ յ ր ոք 
կրթ թ յան ի րա վ նք   նի: Կր թ թ յ  նը, առն վազն տար րա կան 
և հան րակր թա կան փ  լե ր մ, պետք է անվ ճար լի նի: Տար րա կան 
կրթ թ յ  նը պետք է պար տա դիր լի նի [...]2. Կր թ թ յ  նը պետք է 
նպա տա կա ղղ ված լի նի ան ձի լիար ժեք զար գաց մա նը և մար դ  
ի րա վ նք նե րի   հիմն  ա կան ա զա տ թ յ ն նե րի նկատ մամբ հար-
գան քի ամ րապնդ մա նը» (ն յն տե ղ մ): Սա չի վե րա բե ր մ մի այն 
ե րե խա նե րի՝ դպրո ցա կան կրթ թ յ ն ստա նա լ  ի րա վ ն քին։ Մեր 
օ րե ր մ դա կա րող է մե  կա նա բան վել որ պես ողջ մարդ կ թ յան 
ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յան ի րա վ նք։ 

Գ լո բալ օ րա կար գե րը

Ներ կա յ մս ա մե ն ինչ կապ վ մ է Կա յ ն զար գաց ման նպա-
տակ նե րի (ԿԶՆ) հետ, ո րոնք հռչակ վել են ՄԱԿ-ի կող մի ց՝ 2015 
թ.Գա գաթ նա ժո ղո վի6 ժա մա նակ։ ԿԶՆ-նե րը կար ևոր են ինչ պես 
ընդ հա ն ր կողմն  ո րոշ ման, այն պես էլ քա ղա քա կան ա ռ  մով՝  քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կ թ յան ջա տա գո վ թ յան օ րա կար գե րի 
հա մար, քա նի որ դրանք բո լորն էլ ստո րագր վել են մե ր կա ռա վա-
ր թ յ ն նե րի կող մի ց՝ որ պես մի նչև 2030 թ. հանձ նա ռ թ յ ն ներ։ 
Սա կայն, երբ դի տար կ մ ենք բազ մա զա ն թ յ նն   նե րա ռա կա-
ն թ յ  նը, անհ րա ժեշ տ թ յ ն է ա ռա ջա ն մ հե տա դարձ հա յացք 
նե տե լ  ան հա վա սար հնա րա վո ր թ յ ն նե րի, ան բա րեն պաստ պայ-
ման նե րի, խտրա կա ն թ յան  և ս տիգ մա տի զա ցիա յի դեմ ա վե լի վաղ 
մղված ին տեն սիվ և  եր կա րատև քննար կ մն  ե րին և պայ քա րին։

Այս տե սանկ յ  նից կար ևոր էր  Հա մաշ խար հա յին մե ծ հա մա ժո-
ղովն  ե րի դե րը, ո րոնք ճա նա պարհ բա ցե ցին խո րա ցող քննար կ մ-
նե րին և փո փո խ թ յ ն նե րին պատ րաստ վե լ  հա մար։ Շա տե րը 
կհի շեն 1995թ. Պե կի նի Կա նանց 4-րդ հա մաշ խար հա յին հա մա ժո-
ղո վը, որն ըն դ  նեց Պե կի նի Հռ չա կա գի րը և գոր ծո ղ թ յ ն նե րի 
ծրա գի րը։ Այն հայ տա րա ր մ է, որ « Կա նանց ի րա վ նք նե րը մար դ  
ի րա վ նք են», իսկ ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րը նե րա ռ մ են 
հետև յալ դր յթ նե րը.

Ա պա հո վել կրթ թ յան հա սա նե լի թ յան հա վա սա ր թ-
յ  նը՝ մի  ջո ցա ռ մն  եր ձեռ նար կե լով կրթ թ յան բո լոր մա կար-
դակ նե ր մ  գեն դե րա յին, ռա սա յա կան, լեզ վա կան, կրո նա կան, 
ազ գա յին ծագ ման, տա րի քի, հաշ ման դա մ թ յան կամ ցան կա-
ցած այլ տի պի խտրա կա ն թ յ  նը վե րաց նե լ  հա մար։ 

Ս տեղ ծել  շա ր  նա կան կրթ թ յան, դա սըն թաց նե րի և վե-
րա պատ րաս տ մն  ե րի ճկ ն ծրագ րեր, ո րոնք կօ ժան դա կեն 
կա նանց կյան քի տար բեր փ  լե րի մի ջև ան ց մն  ե րին (ՄԱԿ 
1995)։

Թերևս պա կաս հայտ նի են եր կ  այլ հա մաշ խար հա յին հիմն  ա-
րար հանձ նա ռ թ յ ն ներ.

Հա տ կ կա րիք նե րի կրթ թ յան Սա լա ման կա յի հռչա կա գի րը 
և գոր ծո ղ թ յ ն նե րի շրջա նա կը (Յv ՆԵՍԿՕ 1994), որն ա ռանձ-
նա ցել է  Յv ՆԵՍԿՕ-ի 1994թ. հա մա ժո ղովն  ե րից մե  կի ժա մա նակ։ 
« Վեր ջին եր կ  տաս նամ յակ նե ր մ սո ցիա լա կան քա ղա քա կա ն թ-
յ  նը մի տ ված է ե ղել խթա նե լ  ին տեգ ր  մը և մաս նակ ցայ ն թ յ  նը 
և պայ քա րե լ  բա ցառ ման դեմ։ Նե րա ռա կա ն թ յ  նը և մաս նակ ցայ-
ն թ յ  նը կար ևոր են մար դ  ար ժա նա պատ վ թ յան, մար դ  ի րա-

վ նք նե րի ի րաց ման  և կ յան քի կո չե լ  հա մար։ Կր թ թ յան ո լոր տ մ 
այն ար տա ցոլ վ մ է այն պի սի ռազ մա վա ր թ յ ն նե րի մշակ մամբ, 
ո րոնք մի տ ված են հնա րա վո ր թ յ ն նե րի հա վա սա րեց մա նը։

ՄԱԿ-ի 2006թ. Հաշ ման դա մ թ յ ն   նե ցող ան ձանց ի րա վ նք-
նե րի Կոն վեն ցիա յի նա խա բա ն մ նշվ մ է. «Մ տա հոգ ված լի նե լով 
այն բարդ պայ ման նե րով, ո րոն ց մ գտնվ մ են խտրա կա ն թ յան 
տար բեր կամ ծանր ձևե րի  են թարկ վող  հաշ ման դա մ թ յ ն   նե ցող 
ան ձինք` կապ ված ռա սա յի, գ յ նի, սե ռի, լեզ վի, կրո նի, քա ղա քա-
կան կամ այլ հա յացք նե րի, ազ գա յին, էթ նի կա կան կամ սո ցիա լա-
կան ծագ ման, սե փա կա ն թ յան, ծննդյան, տա րի քի կամ այլ կար-
գա վի ճա կի հետ [...]. Կր թ թ յան վե րա բեր յալ Հոդ ված 24- մ նշվ մ 
է.«[...] Մաս նա կից պե տ թ յ ն ներն ա պա հո վ մ են, որ [...] հաշ ման-
դա մ թ յ ն   նե ցող ան ձանց ա ռանց խտրա կա ն թ յան   մյ ս նե րի 
հետ հա վա սար հի մ նք նե րով մատ չե լի լի նեն ընդ հա ն ր բարձ րա-
գ յն կրթ թ յ  նը, մաս նա գի տա կան կրթ թ յ  նը, մե  ծա հա սակ նե րի 
  ս  ց  մը և կր թ թ յ  նը ամ բողջ կյան քի ըն թաց ք մ» (ՄԱԿ 2006):

Հա մա ժո ղովն  ե րի հետ քե րով

2000թ. տե ղի   նե ցան եր կ  կար ևոր հա մա ժո ղովն  եր: Դ րան-
ցից ա ռա ջի նըԿր թ թ յան հա մաշ խար հա յին ֆո ր մն  էր, որ տեղ 
ըն դ ն վե ցին ՝ Կր թ թ յ ն բո լո րի հա մար (ԿԲՀ)7 գա ղա փա րի  ղ-
ղ թ յամբ վեց նպա տակ, իսկ մյ  սը  ՄԱԿ-ի գա գաթ նա ժո ղովն  էր, 
ո րը սահ մա նեց Հա զա րամ յա կի զար գաց ման  թ նպա տակ (ՀԶՆ)8, 
ո րոնց պետք էր հաս նել 2015 թվա կա նին։ Ս տեղծ վեց ԿԲՀ Հա մաշ-
խար հա յին մշտա դի տարկ ման զե կ յց, ո րը պետք է զե կ  ցեր տա-
րե կան ձեռք բե ր մն  ե րի մա սին։ Գոր ծըն թա ցից  պարզ դար ձավ, որ 
այդ նպա տակ նե րից շա տե րին սահ ման ված ժամ կե տ մ հնա րա վոր 
չէ հաս նել, և  ա ռաջ ե կավ  2015-ին հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա-
ծին մի տ ված  նոր ռազ մա վա րա կան մտա ծո ղ թ յ ն, ո րի արդ յ ն-
ք մ էլ Կր թ թ յան Օ րա կարգ 2030-ն  ամ բող ջ թ յամբ ընդգրկ վեց  
այ սօր ար դեն հայտ նի Կա յ ն զար գաց ման նպա տակ նե րի (ԿԶՆ)9 

մե ջ:

« Նե րա ռա կան» բառն ակն հայ տո րեն հի շա տակ վ մ է 17 ԿԶՆ-
նե ր մ և դ րան ցից ո րոշ նե ր մ ն յ նիսկ բա ցա ռիկ է տեղ գտել. 

4. Ո րակ յալ կրթ	 թ յ	 ն - Ա պա հո վել նե րա ռա կան   հա մա պա-
տաս խան ո րակ յալ կրթ թ յ ն բո լո րի հա մար և խ թա նել ողջ կյան քի 
ըն թաց ք մ  սմն  ա ռ թ յան հնա րա վո ր թ յ ն ներ:

8. Ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք և տն տե սա կան աճ - Խ թա-
նել կեն ս  նակ, նե րա ռա կան և կա յ ն տնտե սա կան աճ, լիար ժեք և  
ար տադ րո ղա կան զբաղ վա ծ թ յ ն և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք 
բո լո րի հա մար։

9. Արդ յ	  նա բե ր	 թ յ	 ն, նո րա րա ր	 թ յ	 ն և  են թա կա ռ	 ց վածք - 
Ս տեղ ծել դի մա կա յ ն են թա կա ռ ց վածք ներ, ա ջակ ցել նե րա ռա կան 
և կա յ ն արդ յ  նա բե ր թ յան զար գաց մա նը և խ թա նել նո րա րա-
ր թ յա նը։

11. Կա յ	 ն քա ղաք ներ և հա մայնք ներ - Քա ղաք նե րը և մարդ կա-
յին բնա կա վայ րե րը դարձ նել նե րա ռա կան, դի մա կա յ ն, անվ տանգ 
և կա յ ն։

16. Խա ղա ղ	 թ յ	 ն, ար դա ր	 թ յ	 ն և  ա մ	 ր հաս տա տ	 թ յ	 ն-
ներ - Խ թա նել խա ղաղ և նե րա ռա կան հա սա րա կ թ յ ն նե րի կա ռ -
ց մ՝ հա ն ն կա յ ն զար գաց ման, բո լո րի հա մար հա սա նե լի դարձ-
նել ար դա րա դա տ թ յ  նը, բո լոր մա կար դակ նե ր մ ստեղ ծել արդ-
յ  նա վետ, հաշ վե տ  և նե րա ռա կան հաս տա տ թ յ ն ներ։

Հետև յալ նպա տակ նե րը ևս շատ կար ևոր են և սեր տո րեն կա-
պակց ված.

5. Գեն դե րա յին հա վա սա ր	 թ յ	 ն- Հաս նել գեն դե րա յին հա վա-
սա ր թ յան և զո րաց նել բո լոր կա նանց և  աղ ջիկ նե րին։

10. Կր ճատ ված ան հա վա սա ր	 թ յ	 ն - Կր ճա տել ան հա վա սա-
ր թ յ  նը երկր նե րի ներ ս մ և դ րանց մի ջև։

Կր թ թ յան մշտա դի տարկ ման գլո բալ նոր զե կ յ ցը այս ո լոր տի 
ձեռք բե ր մն  ե րին հետ ևե լ  ա ռանց քա յին գոր ծիք կա րող է լի նել։ Նե-

6 Կայ ն զարգացման նպատակների մասին ավելին՝ http://bit.ly/1EQsBe4 
7 Ավելին տե՛ս http://bit.ly/1G7BAc1 
8 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 





18 Մեծահասակների կրթ թյ ն և զարգաց մ. հոդվածների ընտրանի

րա ռա կա ն թ յան ընդգր կ  մը 2016 թ. զե կ յ ց մ  ար դեն իսկ ա ռա-
ջըն թա ցի կար ևո րա գ յն ց  ցա նիշն էր, իսկ 2018թ. զե կ յ ց մ  հա-
տ կ անդ րա դարձ կար վի մի գ րա ցիա յին10։

Կր թ թ յ ն 2030-ի հա մար ՀԿ-նե րի կո լեկ տիվ խորհր դատ վ թ-
յան (ԿԽՀԿ) ա ռա ջին գլո բալ  հան դի պ  մը տե ղի   նե ցավ վեր ջերս 
Կամ բո ջա յ մ և հիմն  ա կա ն մ առնչ վ մ էր ԿԶՆ-նե րի՝ մաս նա վո րա-
պես 4-րդ ն պա տա կի ի րա կա նաց մա նը: Ի րենց վերջ նա կան հռչա-
կագ ր մ  ՀԿ-ե րը նշե ցին. « Նե րա ռա կա ն թ յ  նը և գեն դե րա յին հա-
վա սա ր թ յ  նը Օ րա կարգ 2030- ի ա ռանց քա յին կե տերն են։ Մենք 
կոչ ենք ա ն մ բո լոր կա ռա վա ր թ յ ն նե րին հա մա տե ղել ջան քե րը՝ 
ա պա հո վե լ  նե րա ռա կան կրթ թ յ ն՝ հատ կա պես   շադ ր թ յ ն 
դարձ նե լով գեն դե րա յին հա վա սա ր թ յա նը, հաշ ման դա մ թ յա նը, 
մի գ րանտ նե րին և փախս տա կան նե րին, բազ մա զա ն թ յան նկատ-
մամբ հար գան քին, նե րառ յալ ԼԳԲՏՔԻ-նե րի հա մար մար դ  ի րա-
վ նք նե րին՝ լ  ծե լով խտրա կան քա ղա քա կա ն թ յան և պ րակ տի-
կա յի, մատ չե լի թ յան,   ս մն  ա կան ծրագ րե րի,   ս մն  ա ռ թ յան և 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թաց նե րի խնդիր նե րը։  (ԿԽՀԿ 2017)։  

Հա ճախ աս վ մ է, որ կրթ թ յ  նը և հա րատև   ս մն  ա ռ թ յ -
նը բո լոր ԿԶՆ-նե րի հա ջո ղակ ի րա կա նաց ման հա մար մի  ջո լոր տա յին 
հար ցեր են։ Մեկ այլ կար ևոր բա ղադ րիչ է բո լոր մա կար դակ նե ր մ և 
բո լոր տա րի քա յին խմբե րի հա մար ԿԶՆ-նե րի   ս  ցա ն  մը և  ի մա-
ց թ յ  նը՝ որ պես դրանց ի րա կա նաց մանն  ղղ ված հա տ կ օ ժան-
դա կ թ յ ն։ Այս առն չ թ յամբ Յv ՆԵՍԿՕ-ն հ րա տա րա կել է  մի  
շատ օգ տա կար ռե ս րս, ո րը կոչ վ մ է Կր թ	 թ յ	 ն հա ն	 ն  Կա յ	 ն 
զար գաց ման նպատ կա նե րի. Կր թա կան նպա տակ ներ։ Այն նե րա ռ մ 
է գա ղա փար ներ և  ա ռա ջար կ թ յ ն ներ հիմն  ա կան կոմ պե տեն ցիա-
նե րի և ճա նա չո ղա կան, սո ցիալ-հ  զա կան վար քա յին   ս մն  ա ռ թ-
յան նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև այլ ևայլ թե մա ներ, մո-
տե ց մն  եր և մե  թոդ ներ (Յv ՆԵՍԿՕ 2017): 

Բազ մա զա ն� թ յ� ն- Բազ մա զա ն� թ յան կրթ� թ յ� ն

Կր թա կան են թա գի տա կար գե ր մ գո յ թ յ ն   նեն բազ մա զա-
ն թ յան վե րա բեր յալ տար բեր մո տե ց մն  եր (Baader 2013; Vertovec 
2015)։ Կա րե լի է ա սել, որ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան և հա րատև 
  ս մն  ա ռ թ յան հա մար բազ մա զա ն թ յ նն   նի ն յն պի սի  ան-
հա տա կան դրսևո ր մ, ինչ պես ան հա տա կան ստո րագ ր թ յ  նը 
կամ տար բե րան շա նը եր րորդ սո ցիա լա կան հար թ թ յ  ն մ։

Այս հար թ թ յան մի  մա սը կապն է ան հա տի և կեն սա կան աշ-
խար հի մի ջև։ Հա բի թ  սը ն յն պես այս տար բե րան շա նի մի  մասն 
է՝ որ պես սո ցիա լի զա ցիա յի արդ յ նք։ Տար բե րան շա նի ա ռանց քա յին 
կա ռ ց ված քը ձևա վոր վ մ է բազ մա զա ն թ յան այն պի սի դրսևո-
ր մն  ե րով, ինչ պի սիք են գեն դե րը, տա րի քը, սե ր ն դը, սո ցիա լա-
կան փոր ձը, սո ցիա լա կան մի  ջա վայ րը, ստա ցած ո րա կա վո ր մն  ե րը, 
կրո նը և կա րո ղ թ յ ն նե րը։ Այս աս պեկտ նե րը ձևա վո ր մ են հա բի-
թ  սի այն մա սը, ո րը սահ մա ն մ է բազ մա զա ն թ յան կոն ֆի գ  րա-
ցիա նե րի վերջ նա կան ձևը (Robak 2013)։

Մ յ ս են թա գի տա կար գե րը շեշ տ մ են տար բեր աս պեկտ ներ, 
սա կայն բո լորն էլ ըն դ  ն մ են, որ բազ մա զա ն թ յա նը նպաս տող 
կրթ թ յան  հա յե ցա կար գին բնո րոշ են  եր կ  դրսևո ր մն  եր. մի  
կող մի ց բազ մա զա ն թ յա նը նպաս տող կրթ թ յ  ն ը հա կադր վ մ է 
ան հա վա սա ր թ յա նը, մյ ս կող մի ց ա ջակ ց մ և հ նա րա վո ր թ յ ն 
է տա լիս ան հա տին ձևա վո րե լ  իր կոմ պե տեն ցիա նե րը, հե տաքրքը-
ր թ յ ն նե րը, հնա րա վո ր թ յ ն նե րը և  ան հա տա կա ն թ յ  նը։ 

Ներառական� թյո՞ ւն: Ներառական կրթ� թյո՞ ւն: 

Ներառական հասարակ� թյո՞ ւն:

Նե րա ռա կա ն թ յ  նը կա րող է լի նել նե րա ռա կան հա սա րա կ թ-
յ ն ձևա վո րե լ  լ  ծ մն  ե րից մե  կը՝ ըն դ  նե լով բազ մա զա ն թ յ  նը 
և  չմո ռա նա լով գլո բա լի զաց ված աշ խար հ մ հնա րա վո ր թ յ ն նե րի  
  մար տահ րա վեր նե րի մա սին։ Ս տորև  կներ կա յաց վեն նե րա ռա կա-
ն թ յան տար բեր ըն կա լ մն  եր՝ կրթա կան տե սանկ յ  նից, ո րոնք բո-
լորն էլ նե րա ռա կան կրթ թ յան հա մար ձևա վո ր մ են ընդ հա ն ր 
հա յե ցա կար գա յին հենք.

1. Մո տե ց	 մն  ե րից մե  կը 	 ղ ղա կիո րեն բխ	 մ է Հաշ ման դա-
մ	 թ յ	 ն 	  նե ցող անձ նանց ի րա վ	 նք նե րի կոն վեն ցիա յից։ Նե րա ռա-
կա ն թ յ  նը հաս ցեագ ր մ է այն ան ձանց, ով քեր   նեն ֆի զի կա կան 
կամ մտա վոր հաշ ման դա մ թ յ ն և  այն պի սի հաշ ման դա մ թ յ ն, 
ո րը ստիգ մա տի զա ցիա յի արդ յ նք է։ Նե րա ռա կան կրթ թ յան այս 
մո տեց ման նպա տակն է խթա նել հա սա րա կա կան կյան քին նրանց 
մաս նակ ց թ յ  նը, ինչ պես նաև   ժե ղաց նել նրանց մաս նակ ցա-
յին վար քը կրթ թ յան մե ջ։ Մշ տա դի տարկ ման տվյալ նե րը ց յց են 
տա լիս, որ նե րա ռա կան հա սա րա կ թ յ  ն մ ներգ րավ վե լ  հա մար  
ա ռանց քա յին են ոչ մի այն հաշ ման դա մ թ յ  նը, այլև այն պի սի գոր-
ծոն ներ, ինչ պի սիք են ա ռող ջ թ յ  նը, զբաղ վա ծ թ յ  նը և ս տա ցած 
հիմն  ա կան ո րա կա վո ր մն  ե րը (Schmidt-Hertha, Tippelt 2013)։ 

«Մենք փաս տեր   նենք այն մա սին, որ դրա կան 
կապ գո յ թ յ ն   նի  ստա ցած ո րա կա վոր ման,  
գեն դե րա յին հա վա սա ր թ յ  նը խթա նող քա ղա-
քա կան նա խա ձեռ ն թ յ ն նե րի  և  աշ խա տան ք մ, 
քա ղա քա կա ն թ յան մե ջ և մ շա կ  թա յին կյան ք մ 
կա նանց մաս նակ ցայ ն թ յան ա ճի մի ջև»։ 

2. Նե րա ռա կան կրթ	 թ յ	  նը որ պես բա ցառ մա նը և  ան հա վա-
սա ր	 թ յա նը դի մա կա յե լ	  ռազ մա վա ր	 թ յ	 ն և  որ պես կրթ	 թ յան 
հա սա նե լի	 թ յա նը և մաս նակ ցայ ն	 թ յանն ա ջակ ցող ռազ մա վա-
ր	 թ յ	 ն։  Տա րան ջա տե լ   գոր ծըն թաց նե րը սկսվ մ են դպրո ց մ և, 
ցա վոք, շա ր  նակ վ մ են նաև մե  ծա հա սակ նե րի և շա ր  նա կա կան 
կրթ թ յան ո լոր տ մ։  Մե ծա հա սակ նե րի և շա ր  նա կա կան կրթ թ-
յան ո լոր տ մ հա րատև կրթ թ յ  նը / ցկյանս   ս մն  ա ռ թ յ  նը 
նպա տակ   նի հա կազ դե լ  ոչ մի այն տա րան ջատ ման  գոր ծըն թաց-
նե րին, ո րոնք սահ մա նա փա կ մ են ա ռօր յա  կյան քի  բո լոր հնա րա-
վո ր թ յ ն նե րը։ Այն նպա տակ   նի նաև առ հա սա րակ ա ջակ ցե լ  
  ս մն  ա ռ թ յան հնա րա վո ր թ յ ն նե րին, մաս նա գի տա կան և քա-
ղա քա ցիա կան կրթ թ յա նը, ո րոնք ընդ լայ ն մ են հա սա րա կա կան 
կյան քին մաս նակ ցե լ  հնա րա վո ր թ յ ն նե րը, զար գաց ն մ են 
ան հա տա կա ն թ յ  նը և ս տեղ ծ մ ինք ն թ յ ն։ Բա ցառ ման մե  խա-
նիզմն  ե րը և  ան հա վա սա ր թ յ  նը ա վե լի հա ճախ ար տա հայտ վ մ 
են ո րո շա կի խմբե րի պա րա գա յ մ, և  այդ պատ ճա ռով էլ ձևա վոր-
վ մ են ո րո շա կի թի րա խա յին խմբեր, ո րոնց հաս ցեագր վ մ են հա-
տ կ կրթա կան ծրագ րեր։ Այդ պի սի թի րա խա յին խ մբ  կա րող են 
լի նել գրա գի տ թ յ ն չ  նե ցող մար դիկ, մի գ րանտ նե րը և  եր կա րա-
ժամ կետ գոր ծա զ րկ նե րը(Kronauer 2010)։

Մենք փաս տեր   նենք այն մա սին, որ դրա կան կապ գո յ թ-
յ ն   նի  ստա ցած ո րա կա վոր ման,  գեն դե րա յին հա վա սա ր թ յ  նը 
խթա նող քա ղա քա կան նա խա ձեռ նո ղա կա ն թ յ ն նե րի  և  աշ խա-
տան ք մ, քա ղա քա կա ն թ յան մե ջ և մ շա կ  թա յին կյան ք մ կա-
նանց մաս նակ ցայ ն թ յան ա ճի մի ջև։ (Cor nelißen 2005)։ Սա կայն 
շատ դեպ քե ր մ չկա այն մի ակ գոր ծո նը, ո րը հաս տա տ մ է բա ցա-
ռ  մը։ Կր թ թ յա նը մաս նակ ց թ յան  ցածր մա կար դա կը ն յն պես 
ձևա վոր վ մ է տար բեր գոր ծոն նե րից, ինչ պի սիք են գեն դե րը, տա րի-
քը, զբաղ վա ծ թ յ  նը և դիր քը։ Վեր ջին նե րս  կա րող են   նե նալ այն-
պի սի դրսևո ր մն  եր, ո րոնք նպաս տ մ կամ խո չըն դո տ մ են մաս-
նակ ցայ ն թ յա նը։ Օր՝ մի գ րանտ նե րը հա ճախ ցածր ո րա կա վո ր մ-
ներ   նեն, կա տա ր մ են հմտ թ յ ն ներ չպա հան ջող աշ խա տանք, 
  նեն լեզ վա կան թ յլ հմտ թ յ ն ներ, և  այս ա մե  նը ցածր կրթա կան 
մաս նակ ցայ ն թ յան  պատ ճառ կա րող է լի նել։ Միև ն յն ժա մա նակ 
առ կա են բազ մա թիվ օ րի նակ ներ և տվ յալ ներ, ո րոնք ա պա ց  ց մ 
են, որ լավ կրթ թ յ ն ստա ցած մի գ րանտ նե րը հա ջո ղակ են նաև հե-
տա գա կրթ թ յան մե ջ և  աշ խա տան ք մ, և  իս կա պես մաս նակ ց մ 
են   ս մն  ա կան գոր ծըն թաց նե րին և կր թ թ յա նը (Leven et al., 2013):

Հա մայն քա յին կրթա կան կենտ րոն նե րը և ն ման կազ մա կեր-
պ թ յ ն նե րը   նեն այն պի սի  նա խագ ծեր և գա ղա փար ներ մշա կե-
լ  կա րո ղ թ յ ն, ո րոնց հիմ ք մ ըն կած են  մարդ կանց կա րիք նե րը, 
պա հանջ նե րը և հե տաքրք ր թ յ ն նե րը և  ո րոնք կա րող են այ ն -
հետև վե րած վել ա ռա ջար կ թ յ ն նե րի և ծ րագ րե րի։  Այս հաս տա-

10 Ավելին տե՛ս http://en.unesco.org/gem-report/
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տ թ յ ն նե րը պա տաս խա նա տ  գոր ծըն կեր ներ են և գի տեն, թե 
ինչ պես հմտո րեն թի րա խա վո րեն ո րո շա կի շրջան նե րի բնակ չ թ յա-
նը և շա հագրգ ռեն նրանց մաս նակ ցե լ  կրթ թ յան և    ս մն  ա ռ թ-
յան  գոր ծըն թաց նե րին։ Մի կոնկ րետ գործ նա կան դեպ քի   ս մն  ա-
սի ր թ յ  նը   ց յց է տա լիս, թե ինչ պես են հա մայն քա յին կրթա կան 
կենտ րոն նե րը  մշա կ մ ար վես տի դա սըն թաց՝  օ րի նակ թատ րո նի 
դա սե րը մի գ րանտ նե րի հա մար։  Պարզ վել  է, որ դա մաս նա կից-
նե րին շա հագրգ ռել է  հա ճա խել նաև այլ ո լոր տի դա սըն թաց նե րի, 
ինչ պի սիք են տար րա կան կրթ թ յ  նը և մաս նա գի տա կան կրթ թ-
յ  նը։  Ար վես տի դա սե րը կրթ թ յան մե ջ ա վե լի մե ծ մաս նակ ց թ յան 
մե կ նար կա յին կետ  են (Käpplinger et al. (eds.) 2017)։ 

Մենք կա րիք   նենք նե րա ռա կան կազ մա կեր պ թ-
յ ն նե րի և բազ մա զա ն թ յան նկատ մամբ զգա յ ն 
կրթա կան հաս տա տ թ յ ն նե րի ա վե լի արդ յ  նա-
վետ հա յե ցա կար գե րի։ 

3. Բազ մա զա ն	 թ յան ճա նա չ	  մը  և  ին տեգ ր	  մը  որ պես նե րա-
ռա կան կրթ	 թ յան սկզբ	 նք։

Բազ մա զա ն թ յան ին տեգ ր  մը չի կա րող սահ մա նա փակ վել 
մի այն դրա այն պի սի կոնկ րետ դրսևո ր մն  ե րի հե տա զո տ թ յամբ  և 
հաս կա ց յթ նե րով, ինչ պի սիք են գեն դե րը, տա րի քը կամ մի գ րանտ 
լի նե լը:   Շատ կար ևոր է ընդ լայ նել բազ մա զա ն թ յան ձևա վոր ման 
այն հա մադ ր յթ նե րի ըն կա լ մն  ե րը, ո րոնց ան ձը կամ ան հատ նե րի 
խ մ բը կա րող են հաս նել սո ցիա լի զա ցիա յի, կրթա կան կամ աշ խա-
տան քա յին փոր ձի մի  ջո ցով։ Գեն դե րա յին խնդրի ակ տ  ա լա ց  մը  և 
բազ մա զա ն թ յան կա ռա վա ր  մը ձևա վո րել են հա մա պա տաս խան 
մե կ նար կա յին կե տեր՝ գեն դե րա յին հա վա սա ր թ յան թե ման հաս-
տա տ թ յ ն ներ ներ մ  ծե լ   և  ան հատ նե րի բազ մա զա ն թ յ  նը 
կազ մա կեր պ թ յ ն նե ր մ և ձեռ նար կ թ յ ն նե ր մ խթա նե լ  հա-
մար։  Բա ցի այդ, անհ րա ժեշտ է ա վե լի լավ հաս կա նալ ան հատ նե րի 
  ս մն  ա ռ թ յան և մաս նակ ց թ յան  ար գելք նե րը, շար ժա ռիթ նե րը, 
հե տաքրք ր թ յ ն նե րը և հ  զա կան նա խա պայ ման նե րը։ Բայց մե նք 
կա րիք   նենք նե րա ռա կան կազ մա կեր պ թ յ ն նե րի և բազ մա զա-
ն թ յան նկատ մամբ զգա յ ն կրթա կան հաս տա տ թ յ ն նե րի ա վե լի 
արդ յ  նա վետ հա յե ցա կար գե րի։  

4. Կա յ	 ն զար գա ց	  մը որ պես նե րա ռա կան կրթ	 թ յան կար-
ևոր բա ղադ րիչ։ Մո լո րա կի և շր ջա կա մի  ջա վայ րի փրկ թ յան հա-
մար բազ մա զա ն թ յ  նը պետք է նե րա ռի կեն սա բազ մա զա ն թ յան՝ 
կեն դա նի էակ նե րի, օր գա նիզմն  ե րի և բ յ սե րի բազ մա զա ն թ յան 
մա սին հաս կա ցո ղ թ յ ն և գի տակ ց մ։ Գո յ թ յ ն   նե ցող այս եր-
և յթ նե րի ըն կա լ  մը և դ րանց հան դեպ վե րա բեր մ ն քը տար բեր 
երկր նե ր մ տար բեր է։ Այս տա րաբ ն յթ ֆոր մա ցիա նե րի ի մա ց թ-
յ  նը հնա րա վո ր թ յ ն ներ է տա լիս մտա ծե լ  այն պի սի կրթա կան 
հաս կա ց յթ նե րի մա սին, ո րոնք թ յլ են տա լիս կոմ պե տեն ցիա նե րի 
զար գա ց մ՝ մի և ն յն ժա մա նակ խթա նե լով է ման սի պա ցիոն գոր-
ծըն թաց նե րը  և ս տեղ ծե լով ինք ն թ յ ն։ Գո յ թ յ ն   նեն հե տա զո-
տ թ յան և ծ րագ րե րի մշակ ման ո րոշ մար տահ րա վեր ներ, ինչ պի սիք 
են ար ժեք ներ, նոր մե ր և պ րակ տի կա ներ սո վո րեց նե լը և քն նար կե լը 
այն պես, որ հա մա պա տաս խա նեն այն պի սի երկր նե րի ժո ղովր դա-
վա րա կան պա հանջ նե րին, որ տեղ չկա ժո ղովր դա վա ր թ յան շ րջ 
բա նա վեճ։ 

Բազ մա զա ն� թ յ�  նը փաստ է, նե րա ռա կա ն� թ յ�  նը՝ ընտ ր� թ յ� ն

« Բազ մա զա ն թ յ  նը փաստ է, նե րա ռա կա ն թ յ  նը՝ ընտ ր թ-
յ ն». Այս   ղեր ձի հե ղի նա կը Զա բին Հիր ջին է՝ Կա նա դա յի Ռո յալ 
բան կի 2015թ. Բազ մա զա ն	 թ յ	 ն և նե րա ռա կա ն	 թ յ	 ն զե կ	 յ ցի 
Մարդ կա յին ռե ս րս նե րի գծով գլխա վոր պա տաս խա նա տ ն։ Նա 
պնդ մ է. « Բազ մա զա ն թ յ  նը ա վե լին է, քան  հիմն  ա կան սահ-
մա ն մն  ե րը և  ի րա վա կան պա հանջ նե րին բա վա րա րե լը։ Բազ մա-
զա ն թ յ ն   նե նա լը մե  տա ղադ րա մի  մի այն մի  կողմն  է.  ա վե լի 

կար ևոր է  այն, թե ինչ պես է բազ մա զա ն թ յ  նը ի րաց վ մ։  Մեր 
մո տե ց մն  ընդգր կ մ է նե րա ռա կա ն թ յան և մ տա ծո ղ թ յան բազ-
մա զա ն թ յան խթա ն  մը,  մարդ կանց հա վա սա ր թ յան սկզբ նք-
նե րը։ Այն մար դ ն դի տար կ մ է որ պես ամ բող ջ թ յ ն, որ պես 
նրանց կրթ թ յան ֆի զի կա կան բն  թագ րե րի, մշա կ  թա յին կամ 
աշ խա տան քա յին փոր ձի մի աս նա կան դրսևո ր մ և  ոչ թե դրան ցից 
յ  րա քանչ յ  րը որ պես ա ռան ձին բա ղադ րիչ: (RBC 2016):

Ն յն զե կ յ ցի այլ հատ ված նե ր մ տես ն մ ենք ևս  եր կ  մո-
տե ց մ.

• Ի րա կա ն մ վեր ջին   ս մն  ա սի ր թ յ ն նե րը ց յց են 
տա լիս, որ ինչ քան մե ծ է ըն կե ր թ յան աշ խա տա կից նե րի 
բազ մա զա ն թ յ  նը՝ լի նի գեն դե րա յին, ռա սա յա կան, էթ նի-
կա կան կամ սե ռա կան կողմն  ո րոշ ման և  այլ, ա վե լի շատ են 
դրանց մրցակ ցա յին ա ռա վե լ թ յ ն նե րը՝  պա կաս բազ մա-
զա ն թ յ ն   նե ցող ըն կե ր թ յ ն նե րի հա մե  մատ։

• « Կա նա դա յի Ռո յալ բան կը (ԿՌԲ)   նի PRIDE աշ խա տա-
կից նե րի ռե ս րս նե րի խմբեր Կա նա դա յ մ և  այլ երկր նե-
ր մ։ PRIDE  հա պա վ  մը նշա նա կ մ է ԿՌԲ-ի հպարտ 
ան հատ նե րը  հա ն ն բազ մա զա ն թ յան և հա վա սա ր թ-
յան (Proud RBC Individuals for Diversity and Equality)։ Այս 
խմբերն օգ ն մ են ստեղ ծել դրա կան աշ խա տան քա յին մի -
ջա վայր՝ լես բի նե րի, գե յե րի, բի սեք ս  ալ նե րի, տրանս գեն-
դեր նե րի և  այլ աշ խա տող նե րի նե րառ մամբ՝ խրա խ  սե լ  
տա ղանդ նե րի ներգ րա վ  մը, պա հ  մը, գրա վ  մը և հա վա-
քագ ր  մը»։ 

Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ թ յ  նը մի շտ չէ հեշ տ թ յամբ 
հա մա գոր ծակ ց մ կոր պոր տիվ ո լոր տի հետ։  Այ ն  ա մե  նայ նիվ, 
երբ խոս քը վե րա բե ր մ է կրթ թ յան և զար գաց ման   ղ ղ թ յամբ 
ա ջակ ց թ յա նը,  ա վե լի   ա վե լի է  մե  ծա ն մ  հան րա յին և մաս-
նա վոր հատ ված նե րի հա մա գոր ծակ ց թ յան հա վակ ն թ յ ն նե րը։ 
Ուս տի՝ կար ևոր է բո լոր ա ռ մն  ե րով դի տար կել ըն կե ր թ յ ն նե րի 
հա յե ցա կար գերն   պ րակ տի կա նե րը։

Հա ջորդ քայ լե րը

Բազ մա զա ն թ յան զար գա ց մն    ա ջակ ց  մը  որ պես նե րա-
ռա կա ն թ յան կար ևոր մա սի, ինչ պես նաև նե րա ռա կան կրթ թ յան 
ի րա կա նա ց  մը պա հան ջ մ են քա ռա շերտ մո տե ց մ. 

1. Քա ղա քա կա ն	 թ յ	 ն և ֆի նան սա վո ր	 մ: Նե րա ռա կան հա-
մա կարգ մշա կե լ   և ձ ևա վո րե լ  ցան կ թ յ  նը՝ հան րա յին ֆի նան-
սա վո ր մ   նե ցող այն  կազ մա կեր պ թ յ ն նե րի և պ րո ֆե սիո նալ 
անձ նա կազ մե  րի ջան քե րով, ո րոնք ի րա վա ս  կլի նեն մշա կե լ  նե-
րա ռա կան կրթա կան ծրագ րեր։

2. Կազ մա կեր պ	 թ յ	 ն ներ և ծ րագ րեր: Կազ մա կեր պ թ յ ն նե-
րը պետք է   նե նան  բազ մա զա ն թ յան և նե րա ռա կա ն թ յան վե րա-
բեր յալ սե փա կան հա յե ցա կար գե րը, ո րոնք կհա մա պա տաս խա նեն 
տա րա ծաշր ջա նի և տե ղա կան բնակ չ թ յան ա ռան ձա հատ կ թ յ ն-
նե րին։ Անձ նա կազ մը, ո րը պա տաս խա նա տ  է պլա նա վոր ման գոր-
ծըն թաց նե րի հա մար, պետք է կա րո ղա նա վեր լ  ծել պա հանջ նե րը 
և կա րիք նե րը՝ նե րա ռա կա ն թ յան և բազ մա զա ն թ յան տե սանկ յ -
նից։

3. Հե տա զո տ	 թ յ	 ն և տե ս	 թ յ	 ն: Գի տա կան հա մայն քը 
(կրթ թ յան գի տ թ յ  նը) պետք է ստեղ ծի տե սա կան հիմք և  ի րա-
կա նաց նի էմ պի րիկ հե տա զո տ թ յ ն ներ՝ բազ մա զա ն թ յան դրսևո-
ր մն  ե րի, բա ցառ ման և նե րառ ման մե  խա նիզմն  ե րի և    ս մն  ա-
ռ թ յան գոր ծըն թաց նե րի վե րա բեր յալ։ 

4. Պ րո ֆե սիո նալ անձ նա կազմ՝ պլա նա վոր ման և  	  ս	 ց ման  
հա մար:  Անձ նա կազ մը պետք է    նե նա բազ մա զա ն թ յան և նե րա-
ռա կա ն թ յան  խրա խ ս ման հա մար անհ րա ժեշտ ո րա կա վո ր մ-
ներ՝ հա մադր ված պրո ֆե սիո նալ պլա նա վոր մամբ և  անհ րա ժեշտ գի-
տե լիք նե րի պա շա րով (Fleige et al., 2014)։ 
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Հե ղի նակ նե րի մա սին

Դոկ տոր, պրոֆ. Հե րի բերտ Հին ցեն. դոկ տո րա-
կան ա տե նա խո ս թ յ  նը պաշտ պա նել է  Հայ-
դել բեր գի հա մալ սա րա ն մ՝ « Մե ծա հա սակ նե րի 
կրթ թ յ  նը Տան զա նիա յ մ» թե մա յով, իսկ դոկ-
տո րա կան աս տի ճան ստա ցել է Պեք սի հա մալ-
սա րա ն մ: 1977-2015թթ. աշ խա տել է Դի-Վի- Վի 
Ին թեր նեյշ նա լի՝ Բո նի, Սիե րա Լեո նեի, Հ ն գա-
րիա յի և Լաո սի գրա սեն յակ նե ր մ: Այժմ դա սա-
խո ս մ է տար բեր հա մալ սա րան նե ր մ: Նախ-
կի ն մ ե ղել է ՄԿՄԽ և ՄԿԵԱ փոխ նա խա գահ: 

Կապ՝
hinzenh@hotmail.com 

Դոկ տոր, պրոֆ. Շ թե ֆի Ռո բաք. Հա նո վե րի 
Լայբ նի ցի հա մալ սա րա նի Մե ծա հա սակ նե րի 
կրթ թ յան և Բազ մա զա ն թ յան կրթ թ յան պրո-
ֆե սոր է: Մաս նա գի տա կան կրթ թ յան և Մե-
ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան ինս տի տ  տ մ նա 
մաս նա գի տա ցած է մի ջմ շա կ  թա յին կրթ թ յան 
և մի  ջազ գա յին կրթա կան հե տա զո տ թ յ ն նե րի 
այն պի սի ո լորտ նե ր մ, ինչ պի սիք են կրթ թ յան 
կա ռա վա ր  մը և մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան 
մաս նա գի տա ց  մը: 

Կապ՝
steffi  .robak@ifbe.uni-hannover.de 
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Ավելի լավ հմտ թյ ններ, ավելի լավ աշխատանք,
ավելի բարեկեցիկ կյանք11

Ամ փո փ� մ: Ա մե  ն	 ր հմտ	 թ յ	 ն նե րը վե րա փո խ	 մ են 
կյան քեր, ստեղ ծ	 մ են բա րե կե ց	 թ յ	 ն և ն պաս տ	 մ 
են սո ցիա լա կան նե րառ մա նը: Եվ ե թե հա մաշ խար հա-
յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մը մե զ գո նե մի  բան սո վո-
րեց րել է, ա պա դա այն է, որ մե նք ինք ներս պար զա-
պես չենք կա րող դ	 րս գալ տնտե սա կան ճգնա ժա մի ց, 
մե նք չենք կա րող ճգնա ժա մի ց դ	 րս գա լ	  հա մար մե ր 
իսկ շար ժա ռիթ նե րը գտնել և պար զա պես չենք կա րող 
ինք ն	  ր	 յն «գ	  մար տպել» ճգնա ժա մի ց դ	 րս գա-
լ	  հա մար: Երկր նե րի եր կա րա ժամ կետ զար գաց ման 
հա մար շատ ա վե լի կար ևոր քայլ է ա վե լի մե ծ թվով 
մարդ կանց հա մա գոր ծակ ց	 թ յան, մրցակ ց	 թ յան և 
կա պեր հաս տա տե լ	  հմտ	 թ յ	 ն նե րով ա պա հո վելն 
այն պես, որ նրանք ա ռաջ մղեն ի րենց կյան քը և հա-
սա րա կ	 թ յ	  նը:

Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ց թ յան և զար գաց ման կազ մա կեր-
պ թ յան (ՏՀԶԿ)՝ « Մե ծա հա սակ նե րի հմտ թ յ ն նե րի հե տա զո տ թ-
յ  նը» ց յց է տա լիս, որ այն, ինչ մար դիկ գի տեն և  այն, ինչ նրանք 
ա ն մ են ի րենց գի տե լի քի հետ, մե ծ ազ դե ց թ յ ն   նեն նրանց 
կյան քի հնա րա վո ր թ յ ն նե րի վրա (տե՛ս գծա պատ կեր 1): Օ րի նակ, 
մի  ջի ն մ բո լոր երկր նե ր մ գրա գի տ թ յան սանդ ղա կ մ 4- 5-րդ 
մա կար դակ նե րը զբա ղեց նող աշ խա տող նե րի (այ սինքն նրանց, ով-
քեր կա րող են բարդ եզ րա կա ց թ յ ն ներ ա նել, գրա վոր տեքս տե-
ր մ գնա հա տել թաքն ված ճշմար տ թ յ ն նե րը և փաս տարկ նե րը) 
ժա մավ ճա րը ա վե լի քա նի 60%-ով բարձր է այն աշ խա տող նե րի ժա-
մավ ճա րից,  մ գրա գի տ թ յան մա կար դա կը 1 է կամ ա վե լի ցածր 
(դա նշա նա կ մ է, որ նրանք լա վա գ յն դեպ ք մ կա րող են կար դալ 
հա մե  մա տա բար կարճ տեքս տեր՝ գտնե լ  այն տե ղե կ թ յ  նը, ո րը 
ն յ նա կան է հար ցի կամ ց ց ման մե ջ տրված տե ղե կ թ յա նը, կամ 
հաս կա նա լ  հիմն  ա կան բա ռա պա շա րը): Ցածր գրա գի տ թ յան մա-
կար դակ   նե ցող նե րի գոր ծազր կ թ յան հա վա նա կա ն թ յ  նը ն յն-
պես կրկնա կի բարձր է: Հե տա զո տ թ յ  նը նաև ց յց է տա լիս, որ 
այս ազ դե ց թ յ  նը ա վե լի ընդգր կ ն է, քան պար զա պես կա պը 
աշ խա տան քի և  ե կամ տի հետ: Հե տա զոտ ված երկր նե ր մ ա վե լի 
քիչ հիմն  ա րար հմտ թ յ ն նե րով օժտ ված ան հատ նե րը ա վե լի թ յլ 
ա ռող ջ թ յ ն   նեն, վստահ են, որ քիչ ազ դե ց թ յ ն   նեն քա ղա-
քա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա և չեն մաս նակ ց մ հա սա րա կա կան և 
կա մա վո րա կան աշ խա տանք նե րին: 

Այս պի սով՝ մի  կող մի ց հմտ թ յ ն նե րը դար ձել են 21-րդ դա րի 
տնտե ս թ յ ն նե րի գլո բալ ար ժ յ թը, սա կայն այս «ար ժ յ թը» կա-
րող է ար ժեզրկ վել, քա նի որ աշ խա տա շ  կա յի պա հանջ նե րը զար-
գա ն մ են, իսկ մար դիկ կորց ն մ են այն հմտ թ յ ն նե րը, ո րոնք չեն 
կի րա ռ մ: Որ պես զի հմտ թ յ ն նե րը պահ պա նեն ի րենց ար ժե քը, 
դրանք պետք է շա ր  նա կա բար զար գաց վեն ողջ կյան քի ըն թաց-
ք մ: 

Ա վե լին, այն հան գա ման քը, որ կողք կող քի գո յակ ց մ են 
կրթ թ յ ն ստա ցած գոր ծա զ րկ նե րը և գոր ծա տ  նե րը, ով քեր 
պնդ մ են, որ չեն կա րո ղա ն մ գտնել ի րենց անհ րա ժեշտ հմտ թ-
յ ն նե րով մարդ կանց, ընդգ ծ մ է, որ ա վե լի շատ կրթ թ յ  նը ինք-
նա բե րա բար չի նշա նա կ մ ա վե լի լավ տնտե սա կան և սո ցիա լա կան 
արդ յ նք ներ: Կր թ թ յ  նը ա վե լի լավ աշ խա տան քի և կ յան քի փո-
խա կեր պե լ  գոր ծըն թա ց մ հա ջո ղ թ յան հաս նե լ  հա մար մե նք 
պետք է ա վե լի լավ հաս կա նանք, թե ո րոնք են արդ յ նք նե րի հան-

Անդրեաս Շլայխեր
ՏՀԶԿ, Փարիզ,
Ֆրանսիա
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համար մ, էջ 10-13:
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գեց նող հմտ թ յ ն նե րը, պետք է ա պա հո վենք, որ ճիշտ հմտ թ յ ն-
նե րի հա մադ ր թ յ  նը   ս  ցան վի կյան քի ըն թաց ք մ, և  օգ նենք 
տնտե ս թ յ ն նե րին օ գ տ ստա նալ այդ հմտ թ յ ն նե րից: 

Հմ տ� թ յ� ն նե րի է վո լ�  ցիան

Այս տե սանկ յ  նից որ պես ա ռանց քա յին մե կ նար կա յին կետ 
պետք է դի տար կել հմտ թ յ ն նե րի պա հան ջար կի է վո լի  ցիա յի 
ա վե լի լավ կան խա տե ս  մը և հա մար ժեք լ  ծ մն  եր գտնե լը: Կա-
ռա վա ր թ յ ն նե րը և բիզ նե սը պետք է հա մա տեղ աշ խա տեն ներ կա 
և  ա պա գա հմտ թ յ ն նե րի պա հան ջար կի վե րա բեր յալ փաս տա ցի 
տվյալ ներ հա վա քագ րե լ   ղ ղ թ յամբ, ո րոնք այ ն  հետև կա րող 
են օգ տա գործ վել ար դի կրթա կան հա մա կար գեր ստեղ ծե լ , ինչ պես 
նաև   ս ց ման   վե րա պատ րաստ ման հա մա կար գե րին տե ղե կաց-
նե լ  հա մար: Վեր ջին մի  քա նի տաս նամ յակ նե րի ըն թաց ք մ մե ծ 
փո փո խ թ յ ն ներ են տե ղի   նե ցել արդ յ  նա բե րա կան երկր նե րի, 
իսկ վեր ջին շրջա ն մ նաև շատ զար գա ցող երկր նե րի տնտե ս թ յան 
հիմ քե ր մ: Ինչ պես ց յց են տվել Լ ևին և Մ ռ նա նը1, հմտ թ յ ն նե-
րի պա հան ջար կի կտր կ ան կ մն  այլևս մի այն ձեռ քի աշ խա տան քի 
ո լոր տ մ չէ, այլ ա ռօր յա ճա նա չո ղա կան հմտ թ յ ն նե րի ո լոր տ մ: 

Երբ հա մա ցան ցը հա սա նե լի է դարձ րել աշ խար հ մ առ կա գի-
տե լի քը, երբ ա ռօր յա հմտ թ յ ն նե րը թվայ նաց վ մ և պատ վի րակ-
վ մ են, երբ աշ խա տանք նե րը ա րա գո րեն փո փոխ վ մ են, գի տե-
լի քի կ  տա կ  մը ա վե լի քիչ նշա նա կ թ յ ն   նի, և հա ջո ղ թ յ  նը 
մե  ծա պես պայ մա նա վոր ված է մտա ծո ղ թ յան ձևե րով (ստեղ ծա րա-
ր թ յ ն, քննա կան մտա ծո ղ թ յ ն, խնդիր նե րի լ  ծ մ և դա տո-
ղ թ յ ն), աշ խա տան քի ձևե րով (հա մա գոր ծակ ց թ յ ն և թի մա յին 
աշ խա տանք) և սո ցիալ – մ շա կ  թա յին գոր ծիք նե րով, ո րոնք օգ ն մ 
են մե զ հա ղոր դակց վել աշ խար հի հետ: 

Մի բան, որ շատ երկր ներ կա րող են սո վո րել Դա նիա յի, Գեր-
մա նիա յի, Նոր վե գիա յի և Շ վեյ ցա րիա յի նման երկր նե րից, կրթ թ յան 
ո լոր տ մ ա ռաջ նա հեր թ թ յան փո փո խ թ յ նն է ո րա կա վոր ման 
վրա հիմն  ված կրթ թ յ  նից դե պի ողջ կյան քի ըն թաց ք մ հմտ թ-
յ ն նե րի զար գաց ման վրա հիմն  ված   ս մն  ա ռ թ յ ն: 

ՏՀԶԿ «Ու ս մն  ա ռ թ յ ն աշ խա տան քի հա մար» վեր լ  ծ թ-

յ  նը ց յց է տա լիս, որ հմտ թ յ ն նե րի զար գա ց  մը շատ ա վե լի 
արդ յ  նա վետ է, երբ կրթ թ յան և  աշ խա տան քի ո լորտ նե րը փոխ-
կա պակց ված են: Ի տար բե ր թ յ ն կա ռա վա ր թ յ ն նե րի կող-
մի ց մշակ ված ծրագ րե րի, ո րոնք դա սա վանդ վ մ են բա ցա ռա պես 
դպրոց նե ր մ, աշ խա տա վայ ր մ կրթ թ յ  նը մարդ կանց մոտ զար-
գաց ն մ է «կոշտ» հմտ թ յ ն ներ սար քա վո ր մն  ե րի հետ աշ խա տե-
լիս, և «փա փ կ» հմտ թ յ ն ներ, ինչ պի սիք են թի մա յին աշ խա տան-
քը, հա ղոր դակ ց թ յ  նը, բա նակ ցա յին հմտ թ յ ն նե րը, ի րա կան 
փոր ձա ռ թ յան մի  ջո ցով: Այս երկր նե րի փոր ձը նաև հ  շ մ է, որ 
աշ խա տա վայ ր մ գործ նա կան վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե-
րը արդ յ  նա վե տո րեն մո տի վաց ն մ են պա սիվ ե րի տա սարդ նե րին 
և  օգ ն մ վե րաընդգր կել նրանց կրթա կան գոր ծըն թա ցի մե ջ, ինչ պես 
նաև ճա նա պարհ հար թել դե պի աշ խա տա շ  կա: Այս եր կիր նե րը հա-
ջո ղ թ յ ն են գրան ցել դպրո ցից դ րս մն ա լը կան խար գե լե լ  հար-
ց մ՝ ա ռա ջար կե լով ե րի տա սարդ նե րին ա ռա վել հա մա պա տաս խան 
կրթ թ յ ն և  երկ րորդ հնա րա վո ր թ յան տար բե րակ ներ, ինչ պես 
նաև աշ խա տան քա յին փորձ՝ նախ քան կրթ թ յան ա վար տը: Գոր ծա-
տ  նե րը կար ևոր դե րա կա տա ր թ յ ն   նեն ի րենց աշ խա տա կից-
նե րի վե րա պատ րաստ ման հար ց մ, ան գամ ե թե ո րոշ՝ հատ կա պես 
փոքր և մի  ջին ձեռ նար կ թ յ ն նե րը հան րա յին օ ժան դա կ թ յ ն են 
ստա ն մ նման դա սըն թաց ներ անց կաց նե լ  հա մար: Այս երկր նե-
ր մ արհ մի  թ յ ն նե րը օ ժան դա կ մ են նաև կրթ թ յան և վե րա-
պատ րաստ ման օ րա կար գի ձևա վոր մա նը, առ կա աշ խա տա կից նե րի 
շա հե րի պաշտ պա ն թ յա նը, ա պա հո վ մ են, որ աշ խա տա վայ ր մ 
մար դիկ հա մա պա տաս խա նո րեն կի րա ռեն ի րենց հմտ թ յ ն նե րը, և 
հետ և մ են, որ դա սըն թաց նե րի մե ջ ար ված ներդ ր մն  ե րը նպաս-
տեն ա վե լի բարձր ո րա կա վոր մամբ աշ խա տան քի ձեռք բեր մա նը և  
ա վե լի բարձր աշ խա տա վարձ ստա նա լ ն: 

Չորս գոր ծո ղ� թ յ� ն՝ մաս նակ ցայ ն� թ յ�  նը մե  ծաց նե լ�  հա մար

Կր թ թ յամբ և վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րով ե րի տա-
սարդ նե րին աշ խա տա շ  կա մտնե լ ն նա խա պատ րաս տե լը հմտ թ-
յ ն նե րի զար գաց ման մի այն մի  կողմն  է: Աշ խա տան քա յին տա րի-
քի մե  ծա հա սակ նե րը ն յն պես կա րիք   նեն զար գաց նե լ  ի րենց 
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Գծապատկեր 1. Միջազգային սանդղակ

Հարաբերակ-
ց�թյ�նը գրա-
գիտ�թյան
մակարդակի
հետ

Միջինից
բարձր
աշխատա-
վարձ

Քաղաքական
ներգործ�թյան
բարձր մակարդակ
(հարցվողները
գտն�մ են, որ
կառար�թյան
աշխատնքների
վրա ազդեց�թյ�ն
�նեն)

Մասնակց�թյ�ն
կամավորական
աշխատանքներին

Վստահ�թյան
բարձր մակարդակ
(հարցվողները համա-
ձայն չեն, որ �այն քիչ
մարդկանց է կարելի
լիովին վստահել)

Զբաղված�թյ�ն Լավից
գերազանց
առողջ�թյ�ն

Աղբյ�րը տվյալները հի3ված են Մեծահասակների կարող�թյ�նների �ս�3ասիր�թյան վրա (ՄԿՄԳԾ ), 2012` 2

ՏՀԶԿ Մեծահասակենրի կարող�թյ�նների �ս�3ասիր�թյանը մասնակցած այն @ծահասակները, որոնց գրագիտ�թյան մակարդակը 4/5 է, բարձր հավանական�թյ�ն �նեն հետևայլ ոլորտներ�մ.

եկամ�տի բարձր մակարդակ, վստահ�թյան բարձր մակարդակ, քաղաքական ներգործ�թյ�ն, լավ առողջ�թյ�ն, մասնակց�թյ�ն կամավորական աշխատանքներին, զբաղված�թյ�ն՝

հա@մատած գրագիտ�թյան առաջին մակարդակն �նեցող @ծահասակների հետ:

1

Նշ�3եր գրագիտ�թյան մակարդակի հետ հարաբերակց�թյ�նը կարգավորվ�մ է ըստ տարիքի, գենդերի, կրթական նվաճ�3երի և ի�գրանտի լեզվի: Բարձր են համարվ�մ այն

աշխատավարձերը, որոնք բարձր են տվյալ երկրի @կ ժամ�մ վաստակածի �ջին թվից:

`

12Տնտեսական համագործակց թյան և զարգացման կազմակերպ թյ ն
13 Մեծահասակների կարող թյ նների մի ջազգային գնահատման ծրագիր, ՏՀԶԿ
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հմտ թ յ ն նե րը, որ պես զի կա րո ղա նան ա ռաջ գնալ ի րենց կա րիե-
րա յ մ, աշ խա տա շ  կա յի փո փոխ վող պա հանջ նե րին բա վա րա րեն և 
չ կորց նեն ար դեն իսկ ձեռք բեր ված հմտ թ յ ն նե րը: Մե ծա հա սակ-
նե րին պետք է հա սա նե լի լի նեն   ս մն  ա ռ թ յան լայն հնա րա վո-
ր թ յ ն ներ` լիար ժեք կամ մաս նա կի ներգ րավ վա ծ թ յամբ: Ն ման 
հնա րա վո ր թ յ ն նե րից են աշ խա տա կից նե րի հա մար նա խա տես-
ված մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րը, մե  ծա հա սակ նե րի ֆոր մալ 
կրթ թ յ  նը, երկ րորդ հնա րա վո ր թ յ ն ըն ձե ռող դա սըն թաց նե րը 
նվա զա գ յն ո րա կա վո ր մ ստա նա լ  կամ տար րա կան գրա գի-
տ թ յ ն ձեռք բե րե լ  հա մար, լեզ վի դա սըն թաց նե րը ներ գաղթ յալ-
նե րի հա մար, աշ խա տանք փնտրող նե րի հա մար աշ խա տա շ  կա յի 
վե րա բեր յալ կրթա կան ծրագ րե րը, ինչ պես նաև ինք նա զար գաց ման 
կամ ժա ման ցա յին   ս մն  ա կան ծրագ րե րը: 

Այս պի սով՝ դեռևս շատ ա նե լիք ներ կան շա ր  նա կա կան 
կրթ թ յա նը և վե րա պատ րաստ մա նը մաս նակ ց թ յան ար գելք նե րը 
հաղ թա հա րե լ  հա մար:

Ա ռա ջին. մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յ  նից և վե րա պատ րաս-
տ  մի ց ստաց վող օ գ տ նե րը ա վե լի թա փան ցիկ դարձ նե լը կա րող 
է նպաս տել, որ մար դիկ ա վե լի մե ծ պատ րաս տա կա մ թ յամբ ներդը-
ր մն  եր ա նեն մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան և վե րա պատ րաստ ման 
մե ջ: Կա ռա վա ր թ յ ն նե րը կա րող են ա վե լի լավ տե ղե կատ վ թ յ ն 
տրա մադ րել մե  ծա հա սակ նե րի կրթ թ յան տնտե սա կան (նե րառ յալ 
զ տ աշ խա տա վար ձե րի, զբաղ վա ծ թ յան և  արդ յ  նա վե տ թ յան) 
և  ոչ տնտե սա կան օ գ տ նե րի (նե րառ յալ ինք նագ նա հա տա կա նի և 
բա րե լավ ված սո ցիա լա կան փո խազ դե ց  թան) մա սին:

Երկ րորդ. թե րի կրթված մար դիկ քիչ են տե ղե կաց ված կրթ թ-
յան և վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո ր թ յ ն նե րի մա սին կամ առ-
կա տե ղե կատ վ թ յ  նը նրանց հա մար շփո թեց նող է: Անհ րա ժեշտ 
է հեշտ փնտրվող, ար դիա կան առ ցանց տե ղե կ թ յան, անձ նա կան 
 ղ ղորդ ման և խորհր դատ վա կան ծա ռա յ թ յ ն նե րի հա մակ ց թ յ ն, 
ո րը կօգ նի սահ մա նե լ  վե րա պատ րաստ ման կա րիք նե րը և  ո րո շե լ  
անհրա ժեշտ հա մա պա տաս խան ծրագ րե րը, ինչ պես նաև գտնե լ  
հնա րա վոր ֆի նան սա վոր ման աղբ յ ր նե րի մա սին տե ղե կ թ յ ն:

Եր րորդ. կրթա կան արդ յ նք նե րի հստակ հա վաս տագ ր  մը և  ոչ 
ֆոր մալ կրթ թ յան ճա նա չ  մը ն յն պես կա րող են խթան հան դի սա-
նալ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի հա մար: Անհ րա ժեշտ է մշա-
կել և Ազ գա յին ո րա կա վոր ման հա մա կար գ մ նե րա ռել թա փան ցիկ 
ստան դարտ ներ, ինչ պես նաև գնա հատ ման հ  սա լի գոր ծըն թաց ներ: 
Նա խըն թաց կրթ թ յան ճա նա չ  մը կա րող է նաև կրճա տել ո րո շա կի 
ո րա կա վո ր մ ստա նա լ  հա մար ծախս վող ժա մա նա կը և գ  մա րը։

Չոր րորդ. կար ևոր է ե րաշ խա վո րել, որ ծրագ րե րը լի նեն հա մա-
պա տաս խան և բա վա կա նա չափ ճկ ն և՛ բո վան դա կ թ յան, և՛ մա-
տ ց ման ձևի մե ջ, որ պես զի ար ձա գան քեն մե  ծա հա սակ նե րի կա-
րիք նե րին: Վեր ջին շրջա ն մ մի  շարք երկր ներ ներդ րել են տար բեր 
ծա ռա յ թ յ ն ներ ա ռա ջար կող մե կ կան գա ռի պրակ տի կան: Այս մո-
տե ց  մը ծախ սարդ յ  նա վետ է, քա նի որ հա մա տե ղ մ է են թա կա-
ռ ց վածք նե րը և    ս  ցա նող անձ նա կազ մը՝ ա վե լի հար մա րա վետ 
դարձ նե լով շա ր  նա կա կան կրթ թ յ նն   վե րա պատ րաս տ  մը: 
Հե ռա հար   ս  ց  մը և կր թա կան բաց հար թակ նե րի մո տե ց  մը 
էա կա նո րեն բա րե լա վել են օգ տա տե րե րի՝   ս մն  ա ռ թ յ  նը ի րենց 
կյան քին հար մա րեց նե լ  կա րո ղ թ յ  նը: 

Կար ևոր են նաև այն պի սի քա ղա քա կա ն թ յ ն նե րը, ո րոնք 
երկր նե րի մի ջև հմտ թ յ ն նե րի փո խա նակ ման հնա րա վո ր թ յ ն 
են ստեղ ծ մ: Հ նա րա վոր է, որ ո րոշ երկր նե ր չ  նե նան հմտ թ-
յ ն նե րի բա վա րար ա ռա ջարկ, քա նի որ նրանք   նեն տնտե ս թ-
յան ա րագ զար գա ցող ո լորտ ներ, սա կայն այդ ո լորտ նե ր մ վե րա-
պատ րաստ ված սա կավ աշ խա տ ժ, կամ ո րով հետև   նեն ծե րա ցող 
հա սա րա կ թ յ ն և թո շա կի անց նող աշ խա տա կից նե րին փո խա-
րի նող սա կավ ե րի տա սար դ թ յ ն, կամ ո րով հետև ցան կա ն մ են 
տնտե ս թ յան մե ծ մա սը վե րա ծել ա վե լի բարձր ա վե լաց ված ար ժեք 
  նե ցող ար տադ ր թ յան, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է շատ լավ վե րա-
պատ րաստ ված աշ խա տ ժ: 

Հարկ է նաև նկա տել, որ չնայած հմտ թ յ ն նե րի քա ղա քա-
կա ն թ յ ն նե րը սո վո րա բար մշակ վ մ են ազ գա յին մա կար դա կ մ, 
ա վե լի   ա վե լի շատ գոր ծա տ  ներ են սկս մ տե ղա փոխ վել մի  ջազ-
գա յին մա կար դակ: 

Սահ մա նից ան դին

Ինչ պես նշել ենք, չնայած հմտ թ յ ն նե րի քա ղա քա կա ն թ-
յ ն նե րը սո վո րա բար մշակ վ մ են ազ գա յին մա կար դա կ մ, ա վե լի 
  ա վե լի գոր ծա տ  ներ են սկս մ տե ղա փոխ վել մի  ջազ գա յին մա-
կար դակ և պետք է ի րենց անհ րա ժեշտ հմտ թ յ ն նե րը ձեռք բե րեն 
ինչ պես ազ գա յին աղբ յ ր նե րից, այն պես էլ տա ղանդ նե րի գլո բալ 
բան կից: Ո րոշ երկր ներ ար դեն   շադ ր թ յ ն են դարձ ն մ ի րենց 
ազ գա յին սահ ման նե րից դ րս հմտ թ յ ն նե րի քա ղա քա կա ն թ յան 
վրա և սկ սել են ներդ ր մն  եր կա տա րել այլ երկր նե ր մ բնակ վող 
մարդ կանց հմտ թ յ ն նե րի մե ջ: Այս մո տե ց  մը կրկնա կի ա ռա-
վե լ թ յ ն   նի. տար բեր ըն կե ր թ յ ն նե րի՝ ար տերկ ր մ գտնվող 
մաս նաճ յ  ղե րը   նե ն մ են լավ վե րա պատ րաս տ մ ան ցած աշ խա-
տա կից ներ, և կր ճատ վ մ է ար տա գաղ թե լ  մի  տ  մը հատ կա պես 
բարձր ո րա կա վո ր մ   նե ցող ան ձանց շրջա ն մ: Հմ տ թ յ ն նե րի 
զար գա ց  մը գլո բալ ա ռ  մով խթա նե լ  ևս մե կ տար բե րակ է մի ջ-
սահ մա նա յին մաս նա գի տա կան բարձ րա գ յն կրթ թ յ  նը խրա խ -
սող քա ղա քա կա ն թ յ ն նե րի մշա կ  մը: Սա կա րող է օգ նել երկր նե-
րին ա վե լի ընդ լայ նե լ  ի րենց հմտ թ յ ն նե րի ֆոն դը, քան այն դեպ-
ք մ, ե թե ստիպ ված լի նեին հեն վել մի այն ներ քին ռե ս րս նե րի վրա:

Այ ն  ա մե  նայ նիվ, հմտ թ յ ն նե րի զար գա ց  մը ա մե  նադ յ  րին 
աշ խա տանքն է. շատ ա վե լի բարդ է ե րի տա սարդ նե րի հա մար ի րենց 
հմտ թ յ ն նե րը կի րա ռե լ  հնա րա վո ր թ յ ն նե րի ստեղ ծ  մը: Այս 
տե սանկ յ  նից մի  գ  ցե գոր ծա տ  նե րը պետք է ա վե լի մե ծ ճկ  ն թ-
յ ն ա ռա ջար կեն աշ խա տա վայ ր մ, իսկ արհ մի  թ յ ն ներն էլ, ի րենց 
հեր թին, գ  ցե պետք է վե րա նա յեն հիմն  ա կան և ժա մա նա կա վոր աշ-
խա տա կից նե րի աշ խա տան քա յին ի րա վ նք նե րի պաշտ պա ն թ յան 
շ րջ ի րենց դիր քո րո շ  մը: Ձեռ նար կ թ յ ն նե րը պետք է ող ջա մի տ 
տևո ղ թ յամբ փոր ձաշր ջան ա ռա ջար կեն, որ պես զի հնա րա վո ր թ-
յ ն տան աշ խա տան քա յին փորձ չ  նե ցող ե րի տա սարդ նե րին ա պա-
ց  ցե լ  ի րենց կա րո ղ թ յ ն նե րը՝ դրա նով իսկ նպաս տե լով նրանց 
անց մա նը կա նո նա վոր աշ խա տան քի: Խն դիրն այն է, որ չօգ տա գործ-
ված մարդ կա յին կա պի տա լը հմտ թ յ ն նե րի և դ րանց զար գաց ման 
մե ջ կա տար ված նախ նա կան ներդ ր մն  ե րի կո ր ստ է: Հմ տ թ յ ն-
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նե րի պա հան ջար կի փո փո խ թ յան արդ յ ն ք մ չօգ տա գործ ված 
հմտ թ յ ն նե րը կա րող են հնա նալ, իսկ ան գոր ծ  թ յան պայ ման-
նե ր մ չօգ տա գործ ված հմտ թ յ ն նե րը ժա մա նա կի ըն թաց ք մ 
կորսվ մ են: Եվ հա կա ռա կը, ինչ քան շատ են մար դիկ օգ տա գոր ծ մ 
ի րենց հմտ թ յ ն նե րը և կա տա ր մ բարդ, շատ ժա մա նակ և ջանք 
պա հան ջող ա ռա ջադ րանք ներ աշ խա տան քի վայ ր մ կամ այ լ ր, 
այն քան ա վե լի հա վա նա կան է, որ ծե րաց ման պատ ճա ռով հմտ թ-
յ ն նե րի կո ր ս տը կա րող է կանխ վել: 

Բախ վե լով հմտ� թ յ� ն նե րի ան հա մա պա տաս խա ն� թ յա նը

Այս ա մե  նով հան դերձ, ն յ նիսկ հմտ թ յ ն նե րի զար գա ց  մը 
և  աշ խա տա շ  կա յի հա մար դրանք մատ չե լի դարձ նե լը չեն   նե-
նա ցան կա լի ազ դե ց թ յ ն տնտե ս թ յան և հա սա րա կ թ յան վրա, 
ե թե այդ հմտ թ յ ն նե րը արդ յ  նա վետ չօգ տա գործ վեն: ՏՀԶԿ Հմ-
տ թ յ ն նե րի հե տա զո տ թ յ  նը ց յց է տա լիս, որ ո րոշ երկր նե ր մ 
հմտ թ յ ն նե րի ան հա մա պա տաս խա ն թ յ  նը լ րջ մար տահ րա-
վեր է, որն ար տա ցոլ վ մ է մարդ կանց հա վա նա կան ե կամ տի և  աշ-
խա տան քա յին արդ յ  նա վե տ թ յան մե ջ: Շատ կար ևոր է ի մա նալ, 
թե ինչ հմտ թ յ ն ներ են անհ րա ժեշտ աշ խա տա շ  կա յին և  ինչ 
կրթա կան   ղի պի տի անց նեն ե րի տա սարդ նե րը ի րենց նպա տակ-
նե րին հաս նե լ  հա մար: Աշ խա տան քի հետ հմտ թ յ ն նե րի ան հա-
մա պա տաս խա ն թ յ  նը կա րող է ժա մա նա կա վոր բն յթ կրել. եր-
բեմն  ո րո շա կի ժա մա նակ է պա հանջ վ մ, որ պես զի հմտ թ յ ն նե րի 
պա հան ջար կը ա դապ տաց վի այն փաս տին, որ ի րա կա ն մ առ կա են 
ա վե լի մե ծ թվով բարձր ո րա կա վո ր մ   նե ցող մաս նա գետ ներ: Այս-
պի սով, հմտ թ յ ն նե րի ոչ բո լոր ան հա մա պա տաս խա ն թ յ ն ներն 
են վատ անդ րա դառ ն մ տնտե ս թ յան վրա: Հմ տ թ յ ն նե րի ա վել-
ց  կը, ո րը կա րող է ի հայտ գալ ո րոշ բնա գա վառ նե ր մ հմտ թ յ ն-
նե րի թե րի կի րա ռ  մի ց, կա րող է ծա ռա յել որ պես հմտ թ յ ն նե րի 
պա հ ստ (ռե զերվ), ո րը կա րող է օգ տա գործ վել ա վե լի բարդ տե սա-
կի աշ խա տանք նե ր մ, իսկ ա վե լի եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա ր մ՝ 
գի տե լի քա հենք տնտե ս թ յան կա ռ ց ման գոր ծըն թա ց մ: Այ նո-
ւա մե  նայ նիվ, աշ խա տող նե րի հմտ թ յ ն նե րի և  աշ խա տա վայ ր մ 
ի րենց ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջև առ կա ան հա մա պա տաս խա ն թ յ -
նը կա րող է բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ տնտե սա կան և սո ցիա լա-
կան արդ յ նք նե րի վրա: Կար ճա ժամ կետ և մի ջ նա ժամ կետ ո րո շա կի 
աշ խա տանք նե րի պա րա գա յ մ հմտ թ յ ն նե րի թե րի կի րա ռ  մը 
կա րող է խնդիր լի նել, քա նի որ դա կա րող է հան գեց նել հմտ թ-
յ ն նե րի կորս տի: Այն աշ խա տող նե րը,  մ հմտ թ յ ն ներն ի րենց 
ներ կա աշ խա տան ք մ թե րի են օգ տա գործ ված, ա վե լի քիչ են վաս-
տա կ մ և սո վո րա բար բա վա րար ված չեն զգ մ աշ խա տա վայ ր մ, 
քան նրանք,  մ հմտ թ յ ն նե րը լիար ժե քո րեն հա մա պա տաս խա-
ն մ են ի րենց աշ խա տան քին: Այս ի րա վի ճա կը կա րող է հան գեց նել 
կադ րե րի հո ս  ն թ յան, ինչն էլ կա րող է բա ցա սա կան ազ դե ց թ յ ն 
  նե նալ ըն կե ր թ յ ն նե րի ար տադ րո ղա կա ն թ յան վրա: Հմ տ թ-
յ ն նե րի թե րի թ յ  նը կա րող է նաև ազ դել ար տադ րո ղա կա ն թ յան 
վրա և, ինչ պես հմտ թ յ ն նե րի պա կա սի պա րա գա յ մ, կա րող է 
դան դա ղեց նել աշ խա տան քա յին ա ռա վել արդ յ  նա վետ տեխ նո լո-
գիա նե րի և մո տե ց մն  ե րի ներդր ման տեմ պե րը: 

Մաս նա գի տա կան կա րիե րա յի սկզբնա կան փ  լ մ հա ջո ղակ 
մ տ քը աշ խա տա շ  կա խո րը ազ դե ց թ յ ն   նի մար դ  հե տա գա 
աշ խա տան քա յին գոր ծ  նե թ յան վրա: Վատ մե կ նար կի բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րից ձեր բա զատ վե լը կա րող է ա պա գա յ մ բարդ 
լի նել: Ա մ ր հիմն  ա կան կրթ թ յ  նը մաս նա գի տա կան կրթ թ յան 
և  աշ խա տա շ  կա յի կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան   ս մն  ա կան 
ծրագ րե րի հետ մի ա սին փոր ձ մ են դպրո ցից աշ խա տա շ  կա ան-
ց  մը ա վե լի սա հ ն դարձ նել: Ն յն նպա տա կին են մի տ ված նաև 
աշ խա տան քի ըն դ ն ման և  աշ խա տան քից հե ռաց ման օ րենք նե րը, 
ո րոնք ա վե լի խիստ չեն ե րի տա սարդ նե րի հա մար (մյ ս նե րի հա-
մե  մատ), ինչ պես նաև այն պի սի ֆի նան սա կան խթան նե րը, ո րոնք 
դրդ մ են գոր ծա տ  նե րին աշ խա տան քի ըն դ  նե լ  վե րա պատ-
րաստ ման կա րիք   նե ցող ե րի տա սարդ նե րին: Ն ման քա ղա քա կա-
ն թ յ ն նե րը կա րող են կան խար գե լել հմտ թ յ ն նե րի ան հա մա-
պա տաս խա ն թ յ  նը և հե տա գա գոր ծազր կ թ յ  նը: 

Հա ջո ղ� թ յան հիմն  ա կան գոր ծո նը

Կա րիե րա յի  ղ ղորդ ման բարձ րա կարգ ծա ռա յ թ յ ն նե րը՝ հա-
մալր ված աշ խա տա շ  կա յի հե ռան կար նե րի մա սին ար դիա կան տե-
ղե կատ վ թ յամբ, կա րող են օգ նել ե րի տա սարդ նե րին կա րիե րա յի 
հար ց մ ող ջա մի տ ո րո շ մ կա յաց նե լ  հար ց մ: Ո րոշ երկր ներ   նեն 
նաև ակ տիվ աշ խա տա շ  կա յի արդ յ  նա վետ չա փա նիշ ներ, ինչ պի-
սիք են խորհր դատ վ թ յ  նը, ա ջակ ց թ յ  նը աշ խա տան քի ո րոն ման 
հար ց մ և ցածր ո րա կա վո ր մ   նե ցող ե րի տա սարդ նե րին ժա մա-
նա կա վոր աշ խա տան քի ըն դ  նե լ  հա մար տրվող ս բ սի դիա նե րը. 
դրանք կա պ մ են ե րի տա սարդ նե րի հա մար ե կամ տա յին ա ջակ ց թ-
յ  նը նրանց կող մի ց աշ խա տան քի ակ տիվ ո րոն ման և  ի րենց աշ խա-
տ  նա կ թ յան բա րե լավ ման մի  ջո ցա ռ մն  ե րին ներգ րա վե լ  հետ: 

Այս բո լոր մո տե ց մն  ե րը արդ յ  նա վետ չեն լի նի, քա նի դեռ 
հմտ թ յ ն նե րը չեն դար ձել բո լո րի հա մար կար ևոր խնդիր: Կա ռա-
վա ր թ յ ն նե րը կա րող են մշա կել ֆի նան սա կան խթան ներ և ն պաս-
տա վոր հար կա յին քա ղա քա կա ն թ յ ն: Կր թա կան հա մա կար գե րը 
կա րող են խթա նել ձեռ նար կա տի ր թ յ  նը, ինչ պես նաև ա ռա ջար կել 
մաս նա գի տա կան   ս  ց մ: Գոր ծա տ  նե րը կա րող են ներդ ր մն  եր 
կա տա րել կրթ թ յան մե ջ: Արհ մի  թ յ ն նե րը կա րող են ա պա հո վել, 
որ վե րա պատ րաստ ման մե ջ ար ված ներդ ր մն  ե րը վե րած վեն ա վե լի 
բարձր ո րա կա վոր մամբ աշ խա տանք նե րի և բարձր աշ խա տա վար-
ձե րի: Ան հատ նե րը կա րող են ա վե լի շատ օ գ տ ներ քա ղել կրթա կան 
հնա րա վո ր թ յ ն նե րից: Երկր նե րը պետք է նաև խստո րեն հետ ևեն, 
թե ով քեր, ին չի հա մար,երբ և  ինչ պես պի տի վճա րեն: Կա ռա վա-
ր թ յ ն նե րը պետք է մշա կեն այն պի սի ֆի նան սա կան խթան ներ և 
հար կա յին քա ղա քա կա ն թ յ ն, ո րոնք կխրա խ  սեն ան հատ նե րին 
և գոր ծա տ  նե րին ներդ ր մն  եր կա տա րե լ  կրթ թ յան և վե րա-
պատ րաստ ման մե ջ: Ո րոշ ան հատ ներ կա րող են ի րենց վրա վերց նել 
բարձ րա գ յն կրթ թ յան ա վե լի մե ծ ֆի նան սա կան բե ռը, իսկ նրանց 
ֆի նան սա վո ր  մը կա րող է սեր տո րեն կապ ված լի նել կրթ թ յ  նը 
հա ջո ղ թ յամբ ա վար տին հասց նե լ  հետ: Ի հա՛ր կե, այս տե սանկ յ -
նից կար ևոր է, որ ան հատ նե րին հա սա նե լի լի նեն ի րենց ե կա մ տ-
նե րին հա մա պա տաս խան վար կեր և  ե կա մ տ նե րի ստ գ ման վրա 
հիմն  ված դրա մաշ նորհ ներ: 

Շատ երկր ներ դեռևս շա ր  նա կ մ են պայ քա րել տնտե սա կան 
անկ ման դեմ, սա կայն թե րի զար գա ցած հմտ թ յ ն նե րի գի նը շատ 
բարձր է և հա մար ժեք է մշտա կան տնտե սա կան անկ մա նը:
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1 / Authors: Levy, F. and Murnane, R. (2013): Economy-Wide Changes 
in Job Task Content 1960–2010, Presentation given at the 2013 CCR 
Conference in February 2013.

Հեղինակի մասին

Անդրեաս Շլայխերը Տնտեսական համագործակ-
ց թյան և զարգացման կազմակերպ թյան 
Կրթ թյան և հմտ թյ նների բաժնի ղեկավարն 
է, ՏՀԶԿ գլխավոր քարտ ղարի՝ կրթ թյան 
քաղաքական թյան հարցերով հատ կ խոր-
հրդատ ն: Նա ղեկավար մ է Միջազգային 
 սանողական գնահատման ծրագիրը (PISA), 
ՏՀԶԿ-ի՝ Մեծահասակների հմտ թյ նների 
հետազոտ թյ նը (PIAAC), ՏՀԶԿ Հմտ -
թյ նների ռազմավար թյ նը, ՏՀԶԿ Ուս -
ցանման և  ս մն առ թյան մի ջազգային 
հետազոտ թյ նը (TALIS) և Կրթական համա-
կարգերի կատարողական չափանիշների մշա-
կ մը և վերլ ծ թյ նը (INES):

Կապ
andreas.schleicher@oecd.org
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