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«Կրթական ռե սո ւրսներ» գր քույ կը մշակ վել է Կր թա
կան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյան 2017թից 
մի նչև 2019ը ի րա կա նաց րած գոր ծու նե ու թյան և աշ
խա տա նք նե րի հի ման վրա:

Այն բաղ կա ցած է եր կու հիմ նա կան բա ժին նե րից. 
Ա ռա ջին բաժ նո ւմ ներ կայաց ված են նա խա ձեռ նու թյան կող

մից կր թա կան հիմ նա խն դիր նե րի փաս տա հենք ջա տա գո վու թյան, 
երիտասարդ հետազոտողների կարողությունների զարգացման 
նպա տա կով 2018թին հայ տա րար ված Փո քր դրա մաշ նոր հային 
հե տա զո տա կան աշ խա տա նք նե րի հա մա ռոտ ամ փո փագ րե րը, 
ո րոն ցո ւմ ներ կայաց ված տե սա կետ նե րը պատ կա նո ւմ են հե ղի
նակ նե րին և պար տա դիր չէ, որ ար տա հայ տեն նա խա ձեռ նու թյան 
տե սա կետ նե րը և քա ղա քա կա նու թյու նը ։

 Ե րկ րո րդ բաժ նո ւմ ներ կայաց ված են նա խա ձեռ նու թյան հիմ
նա կան ուղ ղու թյո ւն նե րի ց քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան, սո
ցիա լա կան ար դա րու թյան և մաս նակ ցու թյան թե մա նե րով գո րծ նա
կան վար ժու թյո ւն ներ, ո րո նք մշակվել և կիրառվել են նա խա ձեռ
նու թյան հա մա կար գող խմ բի ան դամ նե րի կող մից ՀՀ Արմավիրի 
և Արարատի մարզերում իրականացված դասընթացների 
շրջանակում: 

Գր քույ կը կա րող է օգ տա կար լի նել կր թու թյան ո լոր տի բո լոր 
շա հա ռու նե րի՝ կր թու թյան փոր ձա գետ նե րի և հե տա զո տող նե րի, 
ու սու ցիչ նե րի (դա սա վան դող նե րի), ա շա կե րտ նե րի և ծնող նե րի 
հա մար:

ք. Երևան, ՀՀ 
էլ. փոստ` krtakan2017@gmail.com

!
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ՆԱ ԽԱ ԲԱ ՆԻ ՓՈ ԽԱ ՐԵ Ն
Ի ՞նչ է Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյու նը 

Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյու նը քա ղա քա
ցի նե րի՝ ծնող նե րի, ու սու ցիչ նե րի, ա շա կե րտ նե րի և կր թու թյան 
ո լոր տի այլ շա հա ռու նե րի ինք նա կազ մա կե րպ ման ար դյու ն քու մ 
ստե ղծ ված նա խա ձեռ նու թյու ն է, ո րը հիմ ա դր վել է 2017թ. ապ
րի լի 15ին տե ղի ու նե ցած «Ի նչ պե ՞ս փո խել կր թա կան հա մա կար
գը» թե մայով ինք նա բու խ ժո ղո վի ար դյու ն քու մ։ Այդ օր վա նից ԿՔՆ 
գլ խա վոր մար մի ն է համարվում ընդ հա նու ր ժո ղո վը, այնուհետև 
ձևա վոր վե ցին ԿՔՆ հա մա կար գող խու մ բը և այլ աշ խա տան քային 
խմ բե ր։ Մայի սի 2ին ձևա կե րպ վեց և ըն դու ն վեց «ԿՔՆ Հիմ ա կան 
սկզ բու նք նե րն ու գոր ծու նե ու թյան ձևե րը» հիմ ա կան փաս տա
թու ղ թը, ո րը կա րող եք գտ նել հա ջոր դի վ։

 Հե տա գայու մ Կր թա կան քա ղա քացի ա կան նա խա ձեռ նու թյան 
ան դամ ե րն ուր վագ ծե ցին չո րս հիմ ա կան ա ռաջ նա հեր թու թյու ն
ներ, ո րո նց շու րջ ծա վալ վու մ է նա խա ձեռ նու թյան գոր ծու նե ու թյու նը։ 
Դրա նք են՝

 

Կրթության իրավունք

Մասնակցություն

Քննադատական մտածողություն

Սոցիալական արդարություն

?
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! ԻՆՉՊԵՍ Է ՁԵՎԱՎՈՐՎԵԼ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑԵԼ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈ ԹՅ Ո ՆԸ

4.5 հզր

9 հզր

2017
08    09    10     11    12  02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12 

2018

ԿՔՆ 4 առաջնահերթ 
ու ղղու թյու նների 

ձևակերպու մ 
ԿՔՆ հանրային արշավ 
2018թ. ՀՀ պետբյու ջեու մ 
կրթական ծախսերի 
ավելացման պահանջով 

Ինքնակազմակերպու մ, 
ու ղեցու յցներ ծնողների, 
ու սու ցիչների և 
աշակերտների համար

ԿՔՆն նոր կառավարու թյանն է 
հանձնու մ կրթական 

բարեփոխու մ երի փաթեթ

ԿՔՆն պահանջու մ է 
անվճար մանկապարտեզներ 

բոլոր մարզերու մ
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02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12 02    03    04    05    06    07   08    

2019
«Մասնակցայինդպրոց» 

ծրագրի սկիզբ

«Ծնողական մե ծ ժողով» 
հարթակի ստեղծու մ

ԿՔՆ անդամ երի ընդգրկու մ 
Երևանի դպրոցների  
կառավարման խորհու րդներու մ

«Կրթու թյու ն և համե րաշխու թյու ն» 
արհմի ու թյան հիմ ադրու մ

ԿՔՆն բարձրացնու մ է մասնավորեցվող 
«Վերոնիկայի» մանկապարտեզը Երևան 

համայնքին վերադարձնելու  հարցը

Կրթական համակարգի
զարգացման ԿՔՆ 
հայեցակարգի ստեղծու մ

Թեմատիկ մի ջոցառու մ եր և հետազոտու թյու ններԹեմատիկ մի ջոցառու մ եր և հետազոտու թյու ններ

ԿՔՆ անդամ երի ընդգրկու մ 
Երևանի դպրոցների  
կառավարման խորհու րդներու մ

ԿՔՆն բարձրացնու մ է մասնավորեցվող 
«Վերոնիկայի» մանկապարտեզը Երևան 

համայնքին վերադարձնելու  հարցը

2017թ. ապրիլի 15 
Առաջին ինքնաբու խ ժողովն  ու  ԿՔՆ հիմ ադրու մը
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` 

650 000 + 22 500 x

150
= 4 025 000

=

650 000 + 22 500 x

Երևանում

https://www.facebook.com/pg/krtakan2017/photos/

! ԿՔՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ 
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՆՅՈ ԹԵՐ

Հալածանքը (Բու լինգը) աշակերտների շրջանու մ.
Անու շ Ալեքսանյան

Քննադատական մտածողու թյան նշանակու թյու նը. 
Սերոբ Խաչատրյան

ԿՔՆ  Ուժեղացնենք աշակերտական խորհու րդները 
Հայաստանի դպրոցներու մ



ԿՔՆ յու թու բյան ալիք

ԿՔՆ  Մասնակցու թյու ն Political EconomyԿՔՆ  Քննադատական 
մտածողու թյու ն

ԿՔՆ  Սոցիալական 
արդարու թյու ն

ԿՔՆ  Դասախոսու թյու ններ

ԿՔՆ մե դիանյու թեր և այլն

Քաղաքական 
գաղափարախոսու թյու ններ

Իսլամագիտու թյու ն

Քաղաքագիտու թյու ն

Բու հեր/ռեստարտ ԵՊՀ

Իրավագիտու թյու ն

Փիլիսոփայու թյու ն

Քաղաքատնտեսու թյու ն

Կրթական 
քաղաքականու թյու ն

Ֆեմի նիզմ

Քաղաքական 
փիլիսոփայու թյու ն

Մշակու յթ և արվեստ

Կրոն և հասարակու թյու ն

Պատմու թյու ն Սոցիոլոգիա Հասարակագիտու թյու ն

Հոգեբանու թյու ն Կրթական մե թոդներ և 
բովանդակու թյու ն

Քաղաքացիական շարժու մ եր
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Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության 
ինքնակազմակերպման սկզբունքներ
նախատեսված է կրթության ոլորտում ինքնակազմակերպվող 
խմբերի աշխատանքն ու ազդեցությունը խթանելու համար

Մեզ միավորում է կրթական ոլորտում 
• Կրթության իրավունքի լիարժեք իրագործումը
• Կրթական համակարգի սոցիալական արդարության 

ապահովումը
• Մասնակցությունը խորհուրդներին և բոլորիս առնչվող 

որոշումերի կայացմանը
• Քննադատական մտածողություն խթանող բազմակողմանի 

կրթական բովանդակությունը, հմտությունների և 
կարողությունների զարգացումը

Կրթական քաղաքացիական կազմակերպության անդամերը կի
սում են նախաձեռնության վերը նշված սկզբունքներն ու բովան
դակությունը։

Ինչպես ինքնակազմակերպվել, ստեղծել ապակենտրոն աշխա
տանքային խմբեր և միանալ ԿՔՆ տարաբնույթ խմբերի լայն 
ցանցին, դառնալ այն փոփոխությունը, որն ուզում ենք տեսնել։

Ինքնակազմակերպման համար գործում են հետևյալ 
սկզբունքները 

Մասնակցություն և ինքնակազմակերպում

Փոփոխության հասնելու համար մեզնից բոլորը կարող են 
ինքնակազմակերպվել, ձևավորել աշխատանքային խմբեր և 
հարթակներ

Կարևոր է արձանագրել հետաքրքրող խնդիրներն ու թեմանե
րը, ձևակերպել սեփական կարծիքը այդ հարցերի շուրջ, համա
ձայնեցնել խմբում, հանրայնացնել այդ դիրքորոշումը և փոխան
ցել ԿՔՆ ցանցի մյուս օղակներին։
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Որոշումերի վրա ազդում են նրանք, որ մասնակցում են 
քննարկումերին։ Կարելի է ամրագրել որոշումերի կայացման 
համար նվազագույն մասնակիցների քանակ։

Խմբերին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները։ Ոչ ոք չի 
կարող դուրս թողնվել խմբերից, հարթակներից և որոշումերի 
ընդունումից։

Ուսումասիրում, ռեֆլեքսիա և դիրքորոշման ձեվակերպում

Ոչ մի տեսակետ կամ փաստարկ չի կարող մալ անարձագանք։ 
Քննարկման մասնակիցները ընդհանուր մոտեցումեր են 
ձևավորում բոլոր տեսակետների քննարկման, փաստարկված 
բանավեճի, հետազոտությունների օգնությամբ ստուգման, 
տեսակետների ռեֆլեքսիայի և ողջամիտ ժամկետում ընդհանուր 
դիրքորոշում ձևակերպելու սկզբունքների հիման վրա։

Կոլեկտիվ գործողություն, փոխադարձ կապ և համակարգում

Կոլեկտիվ գործողությունը հենվում է ձևակերպված ընդհանուր 
դիրքորոշման հիման։

Թեմատիկ և թիրախային խմբերում ձևավորված տեսակետ
ները համակարգվում և քննարկվում են լայն հանրային հար
թակներում` քաղաքացիների, կրթության մասնագետների, 
կրթության ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ 
և ԿՔՆ խմբային համակարգողների ու թեմատիկ պատասխա
նատուների օժանակությամբ։

Փոփոխության իրագործում տարբեր հարթակներում

ԿՔՆ գլխավոր նպատակներից են մասնակցության և հետա
զոտական նյութի վրա հենվող կրթության հանրային օրակարգերի 
ստեղծումը, կարգավորումերի և պրակտիկաների փոփոխությունը 
թե՛ կրթական հաստատություններում և թե՛ քաղաքական ոլորտում։

Մեր ինքնակազմակերպումը հենվում է ապակենտրոն, հորիզո
նական, մասնակցային, հանրային և ժողովրդավարական գոր
ծելակերպի գերակա սկզբունքների վրա։
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Ի ՞նչ կա րող է ինձ տալ Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան  
նա խա ձեռ նու թյու նը

Ե թե ցան կա նու մ եք գտ նել հա մա խոհ ներ կր թա կան հա մա կար
գի փո փո խու թյու ն նե րի վրա ազ դե լու և վե րը նշ ված չո րս նպա տակ
նե րի շու րջ ինք նա կազ մա կե րպ վե լու հա մար, ա պա կա րող եք կապ 
հաս տա տել ԿՔՆ հա մա կար գող խմ բի հետ և գտ նել միև նույն հար ցի 
շու րջ հե տա քրքր ված այլ ան ձա նց, մի ա նալ նրա նց և մաս նակ ցել 
այդ փո փո խու թյու ն նե րի ն։

 Կա պի մի ջոց նե րը՝
 krtakan2017@gmail.com 

Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյու ն

Ե թե Ձեզ ան հրա ժե շտ են կի րա ռա կան և ընդ հա նու ր տե ղե կու
թյու ն ներ կր թա կան հա մա կար գի տար բեր հար ցե րի մա սին, ա պա 
կա րող եք օգտ վել ԿՔՆ տե ղե կատ վա կան կի րա ռա կան նյու թե րի ց։ 
Դրա նք կա րող եք գտ նել ԿՔՆ յու թու բի և ֆեյս բու քի հար թակ նե րու մ՝

 Ֆեյս բու քյան էջ՝  
https://www.facebook.com/krtakan2017/  

ԿՔՆ ֆեյս բու քյան խու մբ`  
https://www.facebook.com/groups/1024700740995721/ 

ԿՔՆ յու թու բյան ա լիք`  
https://www.youtube.com/channel/UCZFowAth0j_UQinw7A7I1uA 

Ե թե Դու ք ու նեք ա հա զա նգ կր թա կան հա մա կար գի խն դիր նե րի 
մա սին, ա պա կա րող եք դա ա նա նու ն գրան ցել մեր և ԿՔՆ ան դամ 
Թրա նս փա րեն սի Ին թեր նեյշնլ ՀԿ հա մա տեղ խն դիր նե րի ար ձա նա
գր ման հար թա կու մ՝ https://iditord.org/education/ 

Դու ք կա րող եք նաև ինք նու րույն ձևա վո րել աշ խա տան քային 
խումբ կամ հար թակ որ ևէ կր թա կան թե մայի շու րջ և մի ա նալ ինքնա
կազ մա կե րպ վող խմ բե րի մեր ցան ցի ն՝ ինչոր բան տա լով և ինչոր 
բան ստա նա լո վ՝ ի նպա ստ կր թա կան հա մա կար գի բա րե լավ մա ն։

?
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Ի ՞նչ պես է գոր ծու մ Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան 
նա խա ձեռ նու թյու նը 

Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձե ռնու թյու նը գոր ծու մ է ե րեք 
հիմ ա կան ուղ ղու թյու ն նե րո վ՝

Քա ղա քա ցի ա կան ինք նա կազ մա կեր պու մ և հան րային  
ի րա զե կու մ

Աշ խա տա նք ո րո շու մ ըն դու նող նե րի հե տ

Հե տա զո տա կան և տե ղե կատ վա կան հեն քի ստեղ ծու մ 

Ի ՆՔ ՆԱ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈ Մ
ԿՔՆ հա մա կար գող խու մ բը կազ մա կե րպ չա կան մար մի ն է, որն 

ա պա հո վու մ է կա պը տար բեր աշ խա տան քային խմ բե րի, թե մա տիկ 
և թի րա խային հար թակ նե րի մի ջև։ 

ԿՔՆ բո լոր խմ բե րը ստե ղծ վու մ են ա պա կե նտ րոն ինք նա կազ մա
կե րպ ման սկզ բու ն քով և ան հրա ժե շտ տե ղե կատ վու թյու նը փո խա
նա կու մ են ԿՔՆ հա մա կար գող խմ բի և հա մա կար գող նե րի մի ջո ցո վ։

ԿՔՆ ջան քե րով ստե ղծ ված կար ևոր հար թակ նե րից են՝ 
Կր թու թյու ն և հա մե րաշ խու թյու ն արհ մի ու թյու նը, ո րը կր թու

թյան ո լոր տի ան կախ արհ մի ու թյու ն է։ Այն ստե ղծ վել է 2019թ. մայի
սի 6ին տե ղի ու նե ցած հիմ ա դիր ժո ղո վի ըն թաց քու մ։ 

armteach.tu@gmail.com

?
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 Ծնո ղա կան մեծ ժո ղո վը ծնող նե րի և դպ րոց նե րի ծնո ղա կան 
խոր հու րդ նե րի ինք նա կազ մա կե րպ ման հար թակ է։ Այն ստե ղծ վել է 
2019թ. ապ րի լի 4ին։

 sonaarustamyan8@gmail.com

ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ Ո ՐՈ ՇՈ Մ ԸՆ ԴՈ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԵ Տ
 Կար ևոր հար ցե րի շու րջ ԿՔՆ հան դես է գա լիս հայ տա րա րու

թյուն նե րով և դիր քո րո շու մ ե րո վ։ Դրա նք կա րող եք գտ նել ԿՔՆ 
ֆեյս բու քյան է ջու մ։

ԿՔՆ հե տա մու տ է լի նու մ ա ռան ձին և կր թա կան քա ղա քա կա նու
թյան հա մա կար գային խն դիր նե րի լու ծ մա նը։ Օգ տա գոր ծու մ է հան
րային ի րա զեկ ման և պե տա կան մար մին նե րի հետ աշ խա տան քի 
բո լոր հնա րա վո րու թյու ն նե րը ։

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈ ԹՅՈ Ն
Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյու նն իր գոր ծըն

կեր նե րի և ան դամ կազ մա կեր պու թյու ն նե րի հետ հա մա տեղ ի րա
կա նաց նու մ է հե տա զո տու թյու ն նե ր։ Բո լոր հե տա զո տու թյու ն նե րի 
հղու մ ե րը կա րող եք գտ նել ԿՔՆ ֆեյս բու քյան է ջու մ և ԿՔՆ Գու գլ 
դրայ վի հան րային թղ թա պա նա կու մ։
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! ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԳՈՐԾՈՄ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈԹՅՈՆԸ



 Նա խա ձեռ նու թյան  
հիմ ա կան սկզ բու նք նե րն ու գոր ծու նե ու թյան ձևե րը

 

2-ը մայի սի, 2017
Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյան ան դամ ե րը՝ 

ա ռաջ նո րդ վե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 38րդ հոդ վա ծով ամ
րա գր ված կր թու թյան ի րա վու ն քի դրույթ նե րով, պե տու թյու նից 
պա հան ջե լով այդ ի րա վու ն քի լի ար ժեք ա պա հո վու մ ու ի րա ցու
մը` բո լոր ե րե խա նե րի հա մա ր՝ ան կախ նրա նց սե ռից, սո ցի ա լա
կան կար գա վի ճա կից, բնա կա վայ րից, հաշ ման դա մու թյու նից և այլ 
ա ռա նձ նա հատ կու թյու ն նե րից, հա մա ձայ նու թյան են ե կել կր թա
կան հա մա կար գի զար գաց մա նն ուղղ ված մի շա րք սկզ բու նք նե րի 
շու րջ: 

Այս պի սով, քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյան ան դամ ե րը 
ա ռաջ նա հե րթ են հա մա րու մ կր թա կան հա մա կար գու մ սո ցի ա լա
կան ար դա րու թյան, մար դու ի րա վու նք նե րի և ար ժա նա պատ վու
թյան, մաս նակ ցայ նու թյան, թա փան ցի կու թյան, հաշ վետ վո ղա կա
նու թյան և յու րա քան չյու րի հա մա ր՝ ո րա կյալ կր թու թյու ն ստա նա լու 
հա վա սար հնա րա վո րու թյու ն նե րի ե րաշ խա վոր ման սկզ բու նք նե րի 
ա պա հո վու մը:

Ըն դո ն վել է 2017թ. մայի սի 2ի  
ԿՔՆ ընդ հա նո ր ժո ղո վի ըն թաց քո մ



 Հեն վե լով վե րոն շյալ սկզ բու նք նե րի վրա՝ քա ղա քա ցի ա կան նա
խա ձեռ նու թյան ան դամ ե րը ան հրա ժե շտ են հա մա րու մ.

Կր թա կան հա մա կար գի մի ջո ցով ա շա կե րտ նե րի մոտ 
ինքնու րույն, քն նա դա տա կանռեֆ լեկ տիվ, ա զատ և ստեղ
ծա գո րծ մտա ծո ղու թյան խթա նու մը, կր թա կան հաս տա
տու թյուն նե րու մ ա շա կե րտ նե րից և ծնող նե րից կա զմ ված 
մաս նակ ցային խոր հու րդ նե րի ար դյու նա վետ և հաշ վե տու 
գոր ծու նե ու թյու նը:

Կր թա կան հա մա կար գու մ ա նօ րի նա կան պրակ տի կա նե րի 
բա ցա հայ տու մ ու խնդ րա կա նա ցու մը, հա մա կար գի ա պա
կու սակ ցա կա նու թյան ե րաշ խա վո րու մը՝ այդ թվու մ ծնո ղա
կան հա նձ նա խմ բե րի ստե ղծ ման մի ջո ցով: Նա խա կր թա
րան նե րի և դպ րոց նե րի ո րա կի ու մատ չե լի ու թյան ա պա
հովու մը։ Զու գա հե ռա բար, այ լը նտ րան քային բու հա կան և 
այլ կր թա կան հար թակ նե րի ստեղ ծու մը, բու հե րի ինք նա
վա րու թյան ա պա հո վու մը: 

Այ լը նտ րան քային ման կա վար ժա կան ուղ ղու թյու ն նե րի հա
մար բա րեն պա ստ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, դպ րոց նե րի 
մի ջև ման կա վար ժա կան գա ղա փար նե րի և մե թոդ նե րի 
ա զատ մր ցակ ցու թյան և փո խա նակ ման հնա րա վո րու թյան 
ա պա հո վու մը ։

Դպ րոց նե րու մ, ինչ պես նաև բու հե րու մ մար դու ի րա վու նք
նե րի կր թու թյան, հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի, 
այդ թվու մ նաև հայ լու սա վո րա կան մտ քի ո րա կյալ և բազ
նա կող մա նի ու սու ց ման ա պա հո վու մը: 

Նշ ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար նա խա ձեռ նու թյան ան
դամ ե րը ձևա վո րու մ են քա ղա քա ցի ա կան աշ խա տան քային խմ բեր 
և հա մա գոր ծակ ցու մ են մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պու թյու ն նե րի 
հե տ։ 
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ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ 
ՄՏԱԾՈՂՈԹՅՈՆ



ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈԹՅՈՆ 

Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը հա մաշ խար
հային կր թու թյան օ րա կար գի ա ռաջ նա հեր թու թյու ն նե րից է։ Ժա մա
նա կա կից աշ խար հու մ ի հայտ են ե կել շատ ա վե լի բա րդ խն դիր
ներ, ո րո նք ան հնար է լու ծել մտա ծո ղու թյան պար զու նակ հմտու
թյու ն նե րո վ։ Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը քա ղա քա ցի ե րի 
պա շտ պա նա կան կար ևոր մե խա նի զմ է հետճշ մար տու թյան, կե ղծ 
լու րե րի, մե դի ա մա նի պու լյա ցի ա նե րի դա րա շր ջա նու մ։ Հետ ևա բար, 
գե րխնդիր է դառ նու մ բա րձ րա կա րգ մտա ծո ղու թյան ձևե րից մե կի՝ 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը։ 
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« Գոր ծըն կե րու թյու ն հա նու ն 21րդ դա րի հմ տու թյու ն նե րի» հայտ
նի կր թա կան նա խա ձեռ նու թյու նը կար ևո րու մ է 4 հմ տու թյու ն նե րի՝ 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու ն, ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու ն, հա
մա գոր ծակ ցու թյու ն և հա ղոր դակ ցու թյու ն զար գա ցու մը ։1 

Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան ու սու ցու մը ար դեն ամ րա գըր
ված է բազ մա թիվ երկր նե րի ու սու մ ա կան ծրագ րե րու մ։ 

Օ րի նա կ՝ աշ խար հի ա ռա ջա տար կր թա կան կե նտ րոն նե րից մե
կու մ՝ Օն տա րի ոյու մ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը դի տա րկ վու մ 
է ու սու ց ման 6 « մեծ գա ղա փար նե րից» մե կը։ Ե թե նախ կին մո տե
ցու մը ա վե լի շատ շեշ տը դնու մ էր գի տե լի քի մտա պահ ման վրա, 
ա պա նոր մո տե ցու մը կար ևո րու մ է գի տե լի քի կի րա ռու մը։ Քն նա
դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը զար գաց նե լու հա մար Օն տա րի ոյի 
կրթա կար գը հի մ վու մ է 5 հար ցե րի վրա.

 հա րց րուու սու մ ա սի րիրս տեղ ծիրխոր հիրքն նար կի ր

EV Consulting կազ մա կեր պու թյան կող մից հրա պա րակ ված « Մեր 
դե րը չոր րո րդ ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյան մեջ» ազ գային 
մր ցու նա կու թյան 2017 թվա կա նի զե կույ ցու մ կար ևոր վու մ է Հայաս
տա նու մ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը. 

« Կեն սու նակ է կո հա մա կա րգ ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժե շտ 
է տեխ նո լո գի ա կան ուղ ղու թյու նից ան կախ ո րոշ կեն սա կան նա
խա ձեռ նու թյու ն ներ ի րա կա նաց նել, մաս նա վո րա պե ս՝ կար ևո րել և 
զար գաց նել մե տա կա րո ղու թյու ն ներ, օ րի նա կ՝ մա թե մա տի կա կան և 
բա րդ խն դիր նե րի լու ծ ման կա րո ղու թյու ն ներ, քն նա կան և ստեղ ծա
գո րծ մտա ծո ղու թյու ն»2։

1. http://www.p21.org/ourwork/p21framework։ Այս նա խա ձեռ նու թյու նը մի ա վո րու մ է 
ԱՄՆ ու սու ցիչ նե րին, կր թա կան քա ղա քա կա նու թյու ն մշա կող նե րին, մաս նա վոր ո լոր
տի ներ կայա ցու ցիչ նե րի ն։ Նա խա ձեռ նու թյու նն ա ռա նձ նաց նու մ է այն հմ տու թյու ն նե
րը, ո րո նք պա հա նջ ված են լի նե լու  աշ խա տա շու կայու մ։

2.  « Մեր դե րը չոր րո րդ ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյան մեջ», EV consulting, 
Եր ևան, 2017



ՓՈ ՔՐ ԴՐԱ ՄԱՇ ՆՈՐ ՀԱՅԻՆ  
ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ  
ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ ՆԵ ՐԻ  
ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵ Ր

Հետազոտական աշխատանքների 
ամբողջական բովանդակությանը կարող եք 
ծանոթանալ նախաձեռնության Ֆեյսբուքյան 
էջից, ինչպես նաև համապատասխան 
հղումերով: 

Փոքր դրամաշնորհային հետազոտական 
աշխատաքներում ներկայացված 
տեսակետները հեղինակային են և պարտադիր 
չէ, որ արտահայտեն նախաձեռնության 
տեսակետները և քաղաքականությունը։
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Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը  
նա խա դպ րո ցա կան տա րի քու մ3

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Լի լիթ Գևոր գյա նը 
ուսում ա սի րել է նա խա դպ րո ցա կան տա րի քու մ քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց ման հիմ ա խն դի րը։ Հե տա զո տու թյու նն 
ի րա կա նաց վել է Եր ևան քա ղա քի չո րս ման կա պար տեզ նե րու մ, 
ո րոն ցից 2ը՝ հա մայն քային, 2ը՝ մաս նա վոր: 

Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է հեևյալ 
բա ցա հայ տու մ ե րը. 

Եր ևա նի ման կա պար տեզ նե րու մ կի րառ վու մ են Քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նն ուղղ ված քայ լեր, սա կայն դրա նք 
հա մա կա րգ ված (հա մա կար գային) բնույթ չեն կրու մ: 

Կր թա կան հա մա լիր ծրագ րե րու մ Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյան զար գա ցու մը որ պես  ա ռան ձին ո լո րտ  նե րառ ված չէ, ման
կա պար տեզ նե րու մ չեն կի րառ վու մ Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյան զար գաց ման տեխ նո լո գի ա ներ:

 Դաս տի ա րակ նե րը, չնայած ո րո շա կի պատ կե րա ցու մ ու նեն 
քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյան վե րա բե րյալ, սա կայն ցան կա
նու մ են մաս նակ ցել կր թու թյան բո վան դա կու թյա նն հա մա պա
տաս խան նյու թե րի, մե թոդ նե րի, տեխ նի կա նե րի կի րառ ման 
վե րա պատ րաս տու մ ե րի և ան հրա ժե շտ են հա մա րու մ քն նա դա
տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման հա մար հա մա պա տաս
խան մի ջա վայ րի/ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը: 

Կր թա կան գոր ծըն թա ցու մ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման հա մար  ան հրա ժե շտ է ա պա հո վել ան կախ քն նա
դա տա կան մի ջա վայր,  որ տեղ ե րե խա նե րը  ա զատ կլի նեն ար
տա հայ տե լու ի րե նց մտ քե րն ու կար ծիք նե րը, կդրս ևո րեն ակ տի
վու թյու ն: 

3.  https://drive.google.com/file/d/1gBVCZhBckuykE_Rb3CMrkdVtwCu_/
view?usp=sharing 
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Ե րե խա նե րի գնա հատ ման, վեր լու ծու թյան և հա մա դր ման կա
րո ղու թյու ն նե րի զար գաց ման մա կար դա կը բա րձր չէ, այ սի նքն՝ 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը զար գա ցած չէ: Ա վագ նա
խա դպ րո ցա կան նե րը չեն կա րո ղա նու մ կամ դժ վա րու թյա մբ են 
կա րո ղա նու մ հա մե մա տել ա ռար կա նե րն ու եր ևույթ նե րն՝ ըստ 
ի րե նց հիմ ա կան հատ կա նիշ նե րի, ստեղ ծել տրա մա բա նա կան 
պատ մու թյու ն ներ, հիմ ա վո րել ի րե նց ընտ րու թյու նը:

 
 Հի մ վե լով հե տա զո տու թյան բա ցա հայ տու մ ե րի վրա՝  
հե ղի նա կը ներ կայաց նու մ է հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյու ն նե րը 

Ա վագ նա խա դպ րո ցա կան խմ բի հա մա լիր կր թա կան ծրագ րի 
մեջ նե րա ռել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը:

Կազ մա կեր պել վե րա պատ րաս տու մ եր քն նա դա տա կան մտա
ծո ղու թյան զար գաց ման գոր ծիքներ դաս տի ա րակ նե րին ներ
կայաց նե լու նպա տա կո վ։

Խրա խու սել, ման կա պար տեզ նե րու մ քն նա դա տա կան մտա ծո
ղու թյան զար գաց ման հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման նե րի և մի
ջա վայ րի ստեղ ծու մը: 

Օգ նել դաս տի ա րակ նե րին վե րա նայե լու ի րե նց մո տե ցու մ ե րը 
ե րե խա նե րի հետ  հա ղոր դա կց վե լի ս՝ հան դես գա լու ոչ թե որ
պես տե ղե կատ վու թյան աղ բյու ր, այլ  միջ նո րդ ե րե խա նե րի և 
գի տե լի քի մի ջև, ոչ թե ղե կա վա րե լ՝ այլ ուղ ղոր դել, խրա խու սել 
ե րե խա նե րին ո րո շու մ եր կայաց նել և գոր ծել ինք նու րույն, դրսե
վո րել ակ տի վու թյու ն ի րե նց մտ քե րն ու տե սա կետ նե րն ար տա
հայ տե լիս:
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 Բա նա վե ճի մի ջո ցով  քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյան  զար գա ցու մը ա վագ դպ րո ցու մ4

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Օ լյա Խա չատ րյա նը հե
տա զո տել է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման մե թոդ
նե րը Գյու մ րու և Ա խու րյա նի 5 ա վագ դպ րոց նե րու մ։ Հե տա զո տո ղը 
բա նա վե ճը դի տար կել է որ պես քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը 
զար գաց նող մի ջո ց։ Հա մե մա տու թյու ն է ան ցկաց վել բա նա վի ճե լու 
կա րո ղու թյու ն ներ ու նե ցող ա շա կե րտ նե րի և բա նա վե ճե րի երբևէ 
չմաս նակ ցած ա շա կե րտ նե րի մտա ծո ղու թյան հմ տու թյու ն նե րի 
միջև։ 

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քու մ ի րա կա նաց վել են հար ցազ րույց
ներ ու սու ց իչների, խմ բային քն նար կու մ եր և խաղբա նա վեճեր 
ա շա կե րտ նե րի հե տ։ Ի րա կա նաց վել է նաև 35 դա սալ սու մ։ 

 
Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է 
հետևյալ բա ցա հայ տու մ ե րը. 

Եվ ու սու ցիչ նե րի, և ա շա կե րտ նե րի շր ջա նու մ «քն նա դա տա կան» 
բա ռի ընդ հան րա կան սխալ ըն կա լու մ կա։ «Քն նա դա տա կան» 
բա ռն ըն կալ վու մ է որ պես բա ցա սա կան եր ևույթ։

 Դա սալ սու մ ե րի ըն թաց քու մ պա րզ վել է, որ ա շա կե րտ նե րը ինք
նու րույն աշ խա տա նք կա տա րե լու փո խա րեն նա խը նտ րու մ են 
հա մա ցան ցից վե րց նել պատ րաս տի նյու թե ր։ 

Ու սու ցիչ նե րից 85,7%ը շր ջան ցու մ են դա սա գր քու մ տեղ գտած 
այն հար ցե րը, ո րո նք պա հան ջու մ են ա շա կեր տի ինք նու րույն 
մտա ծո ղու թյու նը զար գաց նող պա տաս խան նե ր։ 

4. https://drive.google.com/file/d/1jFMpDwE6Ed0JxwhYBrXZJMYY_QgEVO/
view?usp=sharing 
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Հե տա զո տու թյան նպա տա կով նաև ան ցկաց վել են բա նա վե ճեր 
ա շա կե րտ նե րի հե տ։ Ընտր վել են չա փո րո շիչ ներ ա շա կե րտ նե րի 
քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը չա փե լու հա մա ր։ Հե տա զո տու
թյա նը մաս նակ ցել են 11րդ դա սա րա նի 20 ա շա կե րտ՝ 10 աղ ջիկ և 
10 տղա։ 

Ա շա կե րտ նե րից 10ը (5 տղա և 5 աղ ջիկ) ե ղել են բա նա վե ճի 
ա կում բի մաս նա կից ներ և լի ո վին տի րա պե տել բա նա վի ճե լու հմտու
թյու ն նե րի ն։ Նրա նք հա մար վել են ստու գո ղա կան խու մ բ՝ հա մա
պա տաս խա նա բար կո ղմ և դեմ դիր քո րո շու մ ե րո վ։ Ա շա կե րտ նե
րից 10ը (5 տղա և 5 աղ ջիկ) եր բեք չեն մաս նակ ցել բա նա վե ճե րի։ 
Նրանք, հա մա պա տաս խա նա բար, հան դի սա ցել են փոր ձա րա րա
կան խու մ բ՝ կո ղմ և դեմ դիր քո րո շու մ ե րո վ։ Հե ղի նա կը բա ցա հայ
տել է, որ 

Բա նա վե ճի փո րձ ու նե ցող ա շա կե րտ նե րը դրս ևո րել են շատ 
ա վե լի բա րձր կա րո ղու թյու ն նե ր։

 Հե տա զո տո ղն ա ռա ջար կու մ է բա նա վե ճը դա րձ նել  յու րա քան
չյու ր ա ռար կայի դյու րին յու րաց ման և քն նա դա տա կան մտ քի զար
գաց ման մի ջո ց։ Ա ռա ջա րկ վու մ է նաև քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյան զար գաց մա նը միտ ված դա սըն թա ցի կազ մա կե րպ ման մո դել, 
ո րը բաղ կա ցած կլի նի բա նա վե ճե րից և մտագ րո հի ց։  
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 Բա նա վի ճային մշա կույ թի առ կայու թյու նը Եր ևանի 
ա վագ դպ րոց նե րու մ, որ պես ա շա կե րտ նե րի մոտ 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը 
պայ մա նա վո րող գոր ծո ն5 

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Լի ան նա Գրի գո րյա նը 
փոր ձել է պար զել, թե ինչ չա փով են ա վագ դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րը 
տի րա պե տու մ և դա սի ըն թաց քու մ կի րա ռու մ բա նա վե ճի մե թո դը 
որ պես ա վագ դպ րո ցի ա շա կե րտ նե րի քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյու նը զար գաց նող մե թոդ: Հե ղի նա կը նաև փոր ձել է պար զել, թե 
բա ցի բա նա վե ճից քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը զար գաց նող 
ինչ այլ մե թոդ ներ են կի րառ վու մ։ Անց կաց վել են հար ցու մ եր Եր ևա
նի 6 վար չա կան շր ջան նե րի (Ա վան, Կե նտ րոն, Է րե բու նի, Շեն գա
վիթ, Քա նա քեռԶեյ թու ն, Նոր Նո րք) 8 ա վագ դպ րոց նե րում: Ա շա
կե րտ նե րի ընտ րու թյու նը կա տար վել է պա րզ պա տա հա կա նու թյան 
սկզ բու ն քով՝ պահ պա նե լով հոս քե րի և դա սա րան նե րի հնա րա վոր 
հա մա մաս նու թյու նը: Հա րց մա նը մաս նակ ցել է 100 ա շա կե րտ, իսկ 
11 ու սու ց չի հետ ան ցկաց վել է խոր քային հար ցազ րույց։ Ա շա կե րտ
նե րի հա մար նա խա տես ված հրա ցա շա րե րու մ նե րառ վել են քն նա
դա տա բար մտա ծե լու ու նա կու թյու նը ստու գող ո րոշ հար ցեր Cornell 
Critical Thinking Testից, ինչ պես նաև վրա ցա կան Ընդ հա նու ր ունա
կու թյու ն նե րը ստու գող թես տից, ո րը միտ ված է ստու գե լու ա շա
կերտ նե րի քն նա դա տա բար մտա ծե լու ու նա կու թյու ն նե րը:

 Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է 
հետևյալ բա ցա հայ տու մ ե րը. 

Ա շա կե րտ նե րի 26% –ը նշել է, որ ի րե նց ու սու ցիչ նե րը կազ մա
կեր պու մ են բա նա վե ճեր, 60% –ը նշել է, որ ի րե նց ու սու ցիչ նե րը 
կազ մա կեր պու մ են քն նար կու մ եր, իսկ խմ բային քն նար կու մ եր 
տար բե րա կը նշել է մի այն 17% –ը: Հա րց ված նե րի 30% –ը նշել է, որ 
ի րե նց ու սու ցիչ նե րը չեն կազ մա կեր պու մ նշ ված նե րից և ոչ մե կը: 

5.  https://drive.google.com/file/d/1qOOOELpmTpcvdvymVdh1_wcJcPMtGdhz/
view?usp=sharing 



Չ նայած, որ բա վա կա նին փո քր է բա նա վեճ կազ մա կեր պող ու
սու ցիչ նե րի թի վը, այ նու մե նայ նիվ ա շա կե րտ նե րի 22% –ը նշել է, 
որ բո լո րն են հնա րա վո րու թյու ն ու նե նու մ մաս նակ ցե լու բա նա վե
ճե րի և մի այն 4%ն է նշել, որ ոչ բո լո րին է տր վու մ այդ հնա րա
վո րու թյու նը: 

Բա նա վե ճի թե մային նա խա պես հա նձ նա րա րու մ են ծա նո թա նալ  
ու սու ցիչ նե րի 20% –ը, իսկ 6% –ը չի հա նձ նա րա րու մ: Սա մե ծա
պես կապ ված է դա սա րա նու մ բա նա վե ճե րի կազ մա կե րպ ման 
ձևա չա փի ց։ 

Ա շա կե րտ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը նշու մ է, որ ի րե նց ու սու ցիչ
նե րը խրա խու սու մ են ի րե նց ար տա հայ տել սե փա կան կար ծի քը ։

 Հի մ վե լով հե տա զո տու թյան բա ցա հայ տու մ ե րի վրա՝ հե ղի
նա կը ներ կայաց նու մ է հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյու ն նե րը 

Կա տա րել ա վագ դպ րոց նե րու մ դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րի 
մասնա գի տա կան զար գաց ման (վե րա պատ րա ստ ման) ծրա
գրե րի փո փո խու թյու ն՝ ուղղ ված դա սա վա նդ ման ին տե րակ տիվ 
մե թոդ նե րի բա րե լավ մա նը,  դա սա րան նե րու մ բա նա վե ճեր կազ
մա կեր պե լու վե րա բե րյալ ու սու ցիչ նե րի գի տե լիք նե րի խո րաց մա
նը և հա մա պա տաս խան հմ տու թյու ն նե րի զար գաց մա նը: 

Ձե ռք բեր ված տե սա կան գի տե լիք նե րը գո րծ նա կա նու մ կի րա ռե
լու հմ տու թյու նը զար գաց նե լու հա մար ա վագ դպ րոց նե րի ու սու
ցիչ նե րի շր ջա նու մ կազ մա կեր պել փոր ձի փո խա նա կու մ: 

Ա վագ դպ րոց նե րու մ բա նա վե ճային մշա կույ թի զար գաց ման հա
մար խթա նել դպ րոց նե րու մ ար տա դա սա րա նա կան բա նա վե ճե
րի կազ մա կեր պու մը և մշ տա պես գոր ծող բա նա վե ճային ա կու մբ
նե րի ստեղ ծու մը: 

Թե՛ ու սու ցիչ նե րի, թե՛ ա շա կե րտ նե րի հա մար հա սա նե լի դա րձ
նել բա նա վե ճե րի կազ մա կե րպ ման հա մար ան հրա ժե շտ բո լոր 
հար մա րու թյու ննե րը, օ րի նակ` լավ գրա դա րան, որ տեղ նրա նք 
կա րող են գտ նել ի րե նց ան հրա ժե շտ ողջ տե ղե կատ վու թյու նը:
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Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը խթա նող ա ռա
ջադ րա նք նե րի (մե թոդ ներ, հնար ներ, հար ցադ րում
ներ) կի րա ռու մը հան րա կր թա կան դպ րո ցի ա վագ 
դա սա րան նե րու մ6

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Ար փի նե Բաղ դա սա րյա
նը դի տար կել  է հան րա կր թա կան դպ րո ցի ա վագ դա սա րան նե րում 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը նպաս տող կամ 
զար գա ցու մը սահ մա նա փա կող գոր ծոն նե րը, դրա նց պատ ճառ նե
րը, ինչ պես նաև շա հա գր գիռ կող մե րի (ու սու ցիչ, ա շա կե րտ) վե րա
բեր մու ն քի և պատ կե րա ցու մ ե րի ազ դե ցու թյու նը քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան վրա։ Հե տա զո տու թյան հա մար կի րառ վել է խա ռը 
մե թո դը՝ քա նա կա կան և ո րա կա կան տվյալ նե րի հա վա քա գր մամբ: 
Մաս նա կից ու սու ցիչ նե րը ե ղել են Լո ռու մար զի քա ղա քային և գյու
ղա կան դպ րոց նե րի ց՝ 2ը` քա ղա քային, 2ը՝ գյու ղա կան: Ֆո կու ս 
խմբային քն նար կու մ ե րն ի րա կա նաց վել են 19 ա շա կե րտ նե րի հետ: 

 
Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է 
հետևյալ բա ցա հայ տու մ ե րը.

«Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան» հաս կա ցու թյան շու րջ առ կա 
են թյու րը մբռ նու մ ե ր։ Հա րց ված ու սու ցիչ նե րի 85.7%ի կար ծի
քով քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը որ ևէ եր ևույթ տար բեր 
տե սան կյու ն նե րից դի տար կե լու, քն նե լու և վեր լու ծե լու կա րո ղու
թյու նն է, բա ցար ձակ ճշ մար տու թյու ն  չըն դու նե լը, ո րի ար դյու ն
քու մ մա րդն ու նե նու մ է սե փա կան կար ծիք: Հատ կան շա կան է 
ա շա կե րտ նե րի տված մեկ նա բա նու թյու նը, որ այն ա մեն ինչ հա
լած յու ղի տեղ չըն դու նե լու կա րո ղու թյու նն է: 

6.  https://drive.google.com/file/d/1qOOOELpmTpcvdvymVdh1_wcJcPMtGdhz/
view?usp=sharing 



Ո րոշ ա շա կե րտ ներ նշել են, որ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյու նը բա ցա սա կան հն չո ղու թյու ն ու նի, քա նի որ են թադ րու մ 
է քն նա դա տել, իսկ ո րոշ ա շա կե րտ նե րի մոտ էլ առ կա է թյու ր 
ը մբռ նու մ, որ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը մի քա նի հո գով 
մտա ծե լն է, ոչ  թե մի այ նակ: 

Ու սու ցիչ նե րի մի այն 42.8%ն է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գա ցու մը կա պու մ կա րե րի այի ա ռա ջըն թա ցի հե տ՝ այն ձևա
կեր պե լով ինք նաի րաց ման նա խա պայ ման:

 
Ա նց կաց վել է նաև Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան թե ստ, ո րը 

կա պա կց վել է ա կա դե մի ա կան ա ռա ջա դի մու թյա նը։ Ստաց վել է 
հետ ևյալ պատ կե րը.

Կի սա մյա կային/ տա րե կան ա ռա
ջա դի մու թյու ն Ցա ծր Մի ջին Բա րձր 

Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան  
թես տի մի ջին մի ա վո րը (%) 37.6% 48% 48.9%

Մի ջին և բա րձր ա ռա ջա դի մու թյու ն ու նե ցող ա շա կե րտ նե րը ցու
ցա բե րել են հա մա րյա նույն ար դյու ն քը։ Մի նչ դեռ ցա ծր ա ռա ջա դի
մու թյամբ ա շա կե րտ նե րը ցու ցա բե րել են ցա ծր ար դյու նք նե ր։ 

Հի մ վե լով հե տա զո տու թյան բա ցա հայ տու մ ե րի վրա՝ հե ղի
նա կը ներ կայաց նու մ է հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյու ն նե րը 

Բեռ նա թա փել ու սու մ ա կան ծրագ րե րը՝ ձևա փո խե լով դրա նց 
կող մո րո շու մը սեր տելհի շե լու ց դե պի սո վո րելկի րա ռել, ինչ պես 
նաև վե րա նայել դա սա վա նդ ման մե թոդ նե րը, մո տե ցու մ ե րը, 
գի տե լի քի ստու գ ման ձևե րը ։
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Կա տա րել փո փո խու թյու ն դա սա գր քե րու մ՝ ընդ գր կե լով քն նարկ
ման, բա նա վե ճի կազ մա կե րպ ման հար ցադ րու մ եր, նե րա ռել 
ստեղ ծա գոր ծա կան, վեր լու ծա կան և գո րծ նա կան ա ռա ջադրանք
ներ, վե րա նայել դա սա գր քե րի այն մի տու մը, որ ներ կայաց նու մ 
են պատ րաս տի սեր տե լու տե ղե կույթ: 

Դա սե րի պլա նա վո րու մ ի րա կա նաց նե լիս հաշ վի առ նել  Բլու
մի տաք սո նո մի այի բա րձր կար գի մտա ծա կան հմ տու թյու ն նե րի 
զար գաց ման, ա շա կե րտ նե րի հա մա գոր ծակ ցային, թի մային աշ
խա տա նք նե րի կա տար ման և ինք նու րույն ու սու մ ա ռե լու հնա
րա վո րու թյու ն նե րը:

Դա սա վա նդ ման բաղ կա ցու ցիչ մաս դա րձ նել խմ բային և ինք
նու րույն աշ խա տա նք նե րի կազ մա կեր պու մը, քա նի որ դրա նք 
քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման և զար գաց ման 
հի մքն են: 
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« Պատ մու թյու ն» ա ռար կան որ պես քն նա դա տա
կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման մի ջոց7

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Վա հե Հով սե փյա նը 
փոր ձել է պար զել « Պատ մու թյու ն» ա ռար կայի դե րը քն նա դա տա
կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման գոր ծու մ։  Հե տա զո տու թյան շըր
ջա նակ նե րու մ ան ցկաց վել են հար ցու մ եր Հայաս տա նի և Ար ցա խի 
ու սու ցիչ նե րի հետ, ու սու մ ա սիր վել են « Պատ մու թյու ն» ա ռար կայի 
դա սա գր քե րը։ 

Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է 
հետևյալ բա ցա հայ տու մ ե րը.

« Պատ մու թյու ն» ա ռարկան կա րող է հնա րա վո րու թյու ն ըն ձե ռել 
զար գաց նե լու ա շա կե րտ նե րի մոտ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյու ն։ Պատ մու թյան ու սու ցիչ նե րը տե ղյակ են « Պատ մու թյու ն» 
ա ռար կայի ըն ձեռ ած հնա րա վո րու թյու ն նե րին և եր բե մ ա ռար
կայի ու սու ցու մը ծա ռայեց նու մ են քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյու նը զար գաց նե լու նպա տա կի ն։ 

Հա րց ված ու սու ցիչ նե րի կար ծի քով, քն նա դա տա կան մտա ծո
ղու թյու նը կա րող է  զար գա նալ ու սու ց չի դա սա վա նդ ման ձևի, 
ու սուց չի հնա րամ տու թյան, փաս տե րի և տվյալ նե րի կույ տից 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կապ ստեղ ծե լու և այլ մի ջոց նե րո վ։  

Առ կա են խն դիր ներ  դպ րո ցա կան դա սա գր քե րի տե քս տե րի, 
հար ցե րի ոչ ճի շտ ձևա կեր պու մ ե րի հետ, ո րո նք չեն նպաս տու մ 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը ։

 Պատ մու թյան դա սա գր քե րու մ առ կա նյու թե րը և նյու թի նկատ
մամբ քն նա դա տա կան հար ցադ րու մ ե րը չն չին մաս են կազ մու մ։ 

 

7.  https://drive.google.com/file/d/19YUXoQGflJN1hKjIi8SJa7RougEzvv4o/
view?usp=sharing 
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Տո կո սային հա րա բե րու թյա մբ դի տար կե լու դեպ քու մ, օ րի նա կ՝ 
6րդ դա սա րա նի « Հայոց պատ մու թյու ն» ա ռար կայի դա սա գըր
քու մ տեղ գտած հար ցադ րու մ ե րի 93%ը  փաս տե րի ի րա դար
ձու թյու ն նե րի մա սին են, իսկ մա ցած 7%ը հա մե մա տե լու կամ 
գնա հա տե լու վե րա բե րյալ  հար ցեր են։ 

« Հայոց պատ մու թյան» 9րդ դա սա րա նի դա սա գր քու մ թվե րը մի 
փո քր այլ են։ Հա մե մատ ման, եզ րա հա նգ ման կամ գնա հատ ման 
վե րա բե րյալ հար ցե րը կազ մու մ են 20%։ 

Դա սա գր քե րու մ առ կա է կո ղմ ա կա լու թյու ն ու պար տադ րո
ղա կան կար ծիք, ա վե լի շատ փաս տեր ստու գող հար ցադ րու մ
ներ, դրա նք գեր հա գե ցած են տե ղե կույ թո վ՝ ինչն էլ խո չըն դոտ է 
քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման հա մա ր։ 

 
Ու սու մ ա սի րու թյան հի ման վրա հե ղի նա կը կա տա րու մ է 
հետևյալ ա ռա ջար կու թյու ն նե րը.

 Դա սա գր քե րի ստե ղծ ման գոր ծըն թա ցին մաս նա կից դա րձ նել 
այն ու սու ցիչ նե րին, ո րո նք ու նեն քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյան հմ տու թյու ն նե ր։

 Պատ մա կան տե քս տե րը ներ կայաց նել ոչ թե կար ևո րե լով ժա
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը, այլ կար ևո րե լով պատ
ճա ռա հետ ևան քային հա ջոր դա կա նու թյու նը՝ պահ պա նե լով նաև 
ժա մա նա կագ րա կա նը ։

 Տա րա ծել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան կար ևո րու թյու նը ։
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 Գի տե լի քի ստու գ ման ա վան դա կան ձևե րու մ քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյու ն պա հան ջող ա ռա ջադ րա նք նե րի նե րդր ման 
նկատ մա մբ ու սա նող նե րի վե րա բեր մու ն քի գնա հա տու մ8 

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Մհեր Նաղ դա լյա նը 
փոր ձել է բա ցա հայ տել, թե ինչ պես են վե րա բեր վու մ ԵՊՀ ու սա նող
նե րը քն նա կան ա ռա ջադ րա նք նե րու մ քն նա դա կան մտա ծո ղու թյան 
տար րեր պա րու նա կող ա ռա ջադ րա նք նե րի ընդ գրկ մա նը։ 

Հե տա զո տու թյու նը ի րա կա նաց վել է տար բեր ֆա կու լ տետ նե րի, 
կու ր սե րի, տա րի քի և սե ռի 50 ու սա նող ի հետ ԵՊՀում։ Հե տա զոտ
վող նե րն ընտր վել են պա տա հա կա նու թյան սկզ բու ն քով, ին չը են
թադ րու մ է, որ մեծ «ը նտ րա կան խմ բից» (ԵՊՀ բո լոր ու սա նող ներ) 
հա վա սար հա վա նա կա նու թյա մբ դու րս են բեր վել 50 հե տա զոտ վող ։ 
Հե տա զո տու թյու նն ար վել է ԵՊՀ ադ մի նի ստ րա տիվ գոր ծա ռույթ 
ի րա կա նաց նող կա ռույց նե րից մե կի` « Հաշ վա պա հու թյուն» սե նյա
կի նա խա մու տ քու մ սպա սող ու սա նող նե րի հետ, ուս ման վար ձե րի 
վճար ման շր ջա նու մ։

 Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է 
հետևյալ բա ցա հայ տու մ ե րը.

 Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած ու սա նող նե րի մեծ մա սը պատ
կե րա ցու մ չու ներ, թե ինչ է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը։ 50 
հե տա զոտ վո ղից 20ը գի տե ին քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու ն 
հաս կա ցու թյան մա սին, իսկ մա ցած 30ը լսել է ին, կամ ընդ
հան րա պես պատ կե րա ցու մ չու նե ին տվյալ եր ևույ թի մա սի ն։ 

Գոյու թյու ն չու նի կապ ու սա նո ղի կող մից քն նա դա տա կան մտա
ծո ղու թյու ն պա հան ջող ա ռա ջադ րա նք նե րի լու ծ ման կա րո ղու
թյան և դրա նց նկատ մա մբ նրա վե րա բեր մու ն քի մի ջև։ 

8. https://drive.google.com/file/d/1jVYunkSbyOhgiV4YWzxY9ezHyGg_YkBY/
view?usp=sharing 
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Հե տա զոտ վող նե րի մեծ մա սը (27 հե տա զոտ վող) ա ռա վե լա պես 
դրա կան է վե րա բեր վում քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու ն պա
հան ջող ա ռա ջադ րա նք նե րի նե րդր մա նը գնա հատ ման ա վան
դա կան ձևեր մե ջ։ 

Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած ու սա նող նե րը ա ռա վե լա պես 
դրա կան է վե րա բեր վել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան տար
րեր պա րու նա կող ա ռա ջադ րա նք նե րի նե րդր մա նը քն նու թյու ն
նե րի ժա մա նա կ։ Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու ն պա հան ջող 
ա ռա ջադ րա նք ներ նե րդ րու մը  ԵՊՀի (և ին չու ոչ, նաև այլ բու հե
րի) քն նա կան ա ռա ջադ րա նք նե րի ցու ցակ նե րու մ, ա մե նայն հա
վա նա կա նու թյա մբ չի հան դի պի ու սա նող նե րի դի մադ րու թյա նը ` 
կապ ված դրա նց դժ վա րու թյան կամ այլ հան գա մա նք նե րի հե տ։ 

 Հե տա զո տու թյան հի ման վրա հե ղի նա կն ա ռա ջար կու մ է բո լոր 
դա սըն թաց նե րի քն նա կան ա ռա ջադ րա նք նե րի ցան կու մ նե րա ռել 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը նպաս տող ա ռա
ջադ րա նք նե ր։
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Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան խթա նու մը ՀՀ 
հանրակրթա կան դպ րոց նե րու մ.  69րդ դա սա րան նե րի 
« Հայոց պատ մու թյու ն» ա ռար կայի օ րի նա կո վ91

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Ար ևիկ Հա րու թյու նյա
նը ու սու մ ա սի րել է այն հար ցը, թե հան րա կր թա կան դպ րոց նե րում 
արդյո ՞ք խթան վու մ է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը՝ « Հայոց 
պատ մու թյու ն» ա ռար կայի օ րի նա կո վ։ Ու սու մ ա սիր վել են « Հայոց 
պատ մու թյու ն» ա ռար կայի 69րդ դա սա րան նե րի դա սա գր քե րը։ 
Հե ղի նա կը դա սա գր քե րից դու րս է գրել 1457 հար ց և պար զել է, թե 
ի՞նչ հմ տու թյու ն ներ են զար գաց նու մ դրա նք։ 

 Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է հետ ևյալ 
բա ցա հայ տու մ ե րը.

« Հայոց պատ մու թյու ն» ա ռար կայի չա փո րո շիչ նե րու մ քն նա դա
տա կան մտա ծո ղու թյու նը որ պես նպա տակ սահ ման ված չէ ։

 Փո խա րե նը « Հայոց պատ մու թյու ն» ա ռար կայի նպա տակ է հա
մար վու մ ազ գային նկա րա գիր ու նե ցող հայ մար դու և քա ղա քա
ցու ձևա վո րու մը։ 

Ու սու մ ա սիր ված բո լոր 4 դա սա գր քե րու մ հար ցե րը մե ծա պես 
ուղղ ված են ե ղել հի շո ղու թյան զար գաց մա նը։ 

Բ լու մի տաք սո նո մի այի մա կար դակ նե րին հա մա պա տաս խան հե 
ղի նա կը ստա ցել է հետ ևյալ ար դյու նք նե րը: Հար ցե րի 91.56%ը 
ա շա կե րտ նե րից պա հան ջու մ են հի շե լու կա րո ղու թյու ն, 2.2%ը՝ 
հաս կա նա լու կա րո ղու թյու ն, 0.41%ը՝ կի րա ռե լու հմ տու թյու ն, 
2.61%ը՝ վեր լու ծե լու հմ տու թյու ն, 2.74 %ը՝ գնա հա տե լու հմ տու
թյու ն, 0.41%ը՝ ստեղ ծե լու հմ տու թյու ն։ 

9. https://drive.google.com/file/d/1PxfPf5sBFmIRwWY9G23SoH2gCssixJuM/view?us
p=sharing
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6րդ դաս 7րդ դաս 8րդ դաս 9րդ դաս Ընդհանուր

Հարց. 
քան.

% Հարց. 
քան.

% Հարց. 
քան.

% Հարց. 
քան.

% Հարց. 
քան.

%

Հիշել 294 93.33 361 95.76 373 91.2 306 85.96 1700 91.56

Հասկանալ 9 2.86 9 2.39 2 0.49 12 3.37 41.11 2.2

Կիրառել 1 0.32 0 0 2 0.49 3 0.84 6 0.41

Վերլուծել 8 2.54 3 0.8 20 4.89 8 2.25 39 2.68

Գնահատել 3 0.95 4 1.06 11 2.69 22 6.18 50.88 2.74

Ստեղծել 0 0 0 0 1 0.24 5 1.4 6 0.41

Ընդհանուր 315 100 377 100 409 100 356 100 1842.99 100

Հատ կա պես մտա հո գիչ է 7րդ դա սա րա նի դա սա գիր քը։ Այս 
դա սա գր քու մ հի շո ղու թյան մա սին հար ցե րը կազ մու մ են 95.7%։ 
Կի րա ռե լու և ստեղ ծե լու հմ տու թյու ն նե րը զար գաց նող ոչ մի 
հարց չկա ։

 Հի մ վե լով հե տա զո տու թյան բա ցա հայ տու մ ե րի վրա` հե ղի նա
կը ներ կայաց նու մ է հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյու ն նե րը 

Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի նոր չա փո րո շիչ նե րու մ 
կար ևո րել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը ։

Աղյուսակ. Պատմության դասագրքերի առաջադրանքները ըստ  Բլումի 
տաքսոնոմիայի
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  
ԱՐԴԱՐՈԹՅՈՆ



Սոցիալական արդարոթյոնը համարվոմ է մարդկանց 
խաղաղ գոյատևման ո բարօրոթյան գրավականը 

և հնարավորոթյոն է տալիս արմատախիլ անել 
աղքատոթյոնը, կանխել մարդկանց իրավոնքների և 

ազատոթյոնների հանդեպ խտրականոթյոնը:

Հասարակական ընկալոմներոմ սոցիալական 
արդարոթյան հասկացոթյոնը հաճախ նոյնացվոմ է 

հնարավորոթյոնների հավասարոթյան հետ:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈԹՅՈՆ



Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան ա պա հո վու մը ՄԱԿի կող մից դի
տա րկ վու մ է որ պես կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր ա ռա քե լու թյուն
նե րից մե կը, ո րի հի մք հան դի սա ցել է դե ռևս 1995թ.ի Կո պեն հա
գե նի հա մա ժո ղո վը՝ հայտ նի  ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման սկզ բու նք նե րի ձևա վոր ման վե րա բե րյալ հռ չա կագ րով, 
ո րու մ յու րա հա տու կ տեղ է զբա ղեց րել սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան 
ա պա հով ման սկզ բու ն քը։ ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սա մբ լե այի հա մա պա
տաս խան ո րոշ մա մբ ընդ գծ վել է, որ « Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյու նն 
ան հրա ժե շտ պայ ման է ինչ պես տար բեր երկր նե րի ներ քին կյան
քում, այն պես էլ մի մյա նց հետ փոխ հա րա բե րու թյու ն նե րու մ՝ խա ղա
ղու թյան և ան վտան գու թյան պահ պան ման հա մար: Բո լոր հա սա
րա կու թյու ն նե րը պե տք է ձգ տեն հաս նել մա րդ կա նց ի րա վու նք նե րի 
հա վա սա րու թյան` ան կախ նրանց սե ռից, տա րի քից, մաս նա գի-
տությու նից, կար գա վի ճա կից և դա վա նան քից:  



 Աշ խար հու մ սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան չա փու մ ե րի ուղղ ված 
հե տա զո տու թյու ն նե րի ի րա կա նաց ման պրակ տի կան զար գա ցել է 
ա ռա վել վա ղ։ Եվ րո պա կան երկր նե րը, կար ևո րե լով սո ցի ա լա կան 
ար դա րու թյան սկզ բու ն քի ա պա հո վու մը, 2012թ.ին նա խա ձեռ նել են 
կր թու թյան սո ցի ա լա կան ուղղ վա ծու թյան նպա տա կով փո խա դա րձ 
ու սու ց ման հա տու կ հար թա կ՝ Peer learning for social dimensionը 
(Գոր ծըն կե րային ու սու ցու մ հա նու ն սո ցի ա լա կան հար թու թյան), 
ո րի շր ջա նակ նե րու մ 2014 թ.ին ի րա կա նաց վել է նաև Հայաս տա
նի կրթա կան հա մա կար գի (բա րձ րա գույն կր թու թյան) սո ցի ա լա կան 
ուղղ վա ծու թյան գնա հա տու մը։ 
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ՓՈ ՔՐ ԴՐԱ ՄԱՇ ՆՈՐ ՀԱՅԻՆ  
ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ  
ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ ՆԵ ՐԻ  
ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵ Ր

Հետազոտական աշխատանքների 
ամբողջական բովանդակությանը կարող եք 
ծանոթանալ նախաձեռնության Ֆեյսբուքյան 
էջից, ինչպես նաև համապատասխան 
հղումերով: 

Փոքր դրամաշնորհային հետազոտական 
աշխատաքներում ներկայացված 
տեսակետները հեղինակային են և պարտադիր 
չէ, որ արտահայտեն նախաձեռնության 
տեսակետները և քաղաքականությունը։
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Ե րե խա նե րի կր թու թյան ի րա վու ն քի խա խտ ման 
խն դի րը պար տա դիր կր թու թյու նից դու րս մա լու 
հետ ևան քո վ9 

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Ադ րի նե Թո րո սյա նը 
ուսու մ ա սի րել է կր թու թյու նից դու րս մա ցած ե րե խա նե րի առնչու
թյա մբ հիմ ա խն դիր նե րը։ Ըստ նրա գնա հատ մա ն՝ կր թու թյու նից 
դու րս մա լու հետ ևան քով ե րե խա նե րի կր թու թյան ի րա վու ն քի 
խախտ ման խն դի րը Հայաս տա նու մ կրու մ է հա մա կար գային բնույթ, 
ո րի պատ ճառ նե րն են թե՛ օ րե նսդ րա կան թե րի կար գա վո րու մ ե րը, 
թե՛ գո րծ նա կան խն դիր նե րը: 

Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է 
հետևյալ բա ցա հայ տու մ ե րը.

Հստակ սահ ման ված չէ «կր թու թյու նից դու րս մա ցած ե րե խա» 
հաս կա ցու թյու նը. չկան չափելի մեխանիզմեր` որոշելու ե րե
խայի կրթությունից դու րս մա լու պատճառները: 

Մյու ս կող մից, քա նի որ չկա հս տակ օ րե նք, սահ մա նու մ, խն դի
րը սու բյեկ տիվ քն նար կու մ ե րի դաշ տու մ է, և հա սա րա կու թյան 
տար բեր շեր տեր տար բեր տե սան կյու նով են մեկ նա բա նու մ 
«կրթու թյու նից դու րս մա ցած» հաս կա ցու թյու նը: 

Տ վյալ նե րի հա վա քա գր ման ժա մա նակ կր թու թյու նից դու րս 
մա ցած ե րե խա նե րին հայտ նա բե րե լու ց և մա րզ պե տա րան նե
րին ներ կայաց նե լու ց հե տո առ կա չէ վե րա հս կո ղու թյան մե խա
նիզմ՝ հետ ևե լու ՝ ե րե խա նե րից քա նի սը իս կա պես վե րա դար ձավ  
դպրո ց։

Առ կա  է հա կա սու թյու ն պե տու թյան ներ կայաց րած ազ գային վի
ճա կագ րու թյան և ոչ պե տա կան կազ մա կեր պու թյու ն նե րի մշ տա
դի տա րկ ման ար դյու նք նե րի մի ջև:

9.  https://drive.google.com/file/d/1vRwr2scd0TIU5NW3dm8di1J52BTH5EU/
view?usp=sharing 
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Կր թու թյան ո լոր տի մար մին նե րը նշու մ են, որ  ե րե խա նե րի 
կրթու թյու նից դու րս մա լու խնդ րի հա մար պա տաս խա նա տու 
են այլ մար մին ներ, օ րի նա կ՝  Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար
ցե րի նա խա րա րու թյու նը ե րե խայի ի րա վու նք նե րի պա շտ պա նու
թյան ռազ մա վա րու թյան հա մա տե քս տու մ։

  
Հի մ վե լով հե տա զո տու թյան բա ցա հայ տու մ ե րի վրա՝ հե ղի
նա կը ներ կայաց նու մ է հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյու ն նե րը 

Սահ մա նել «կր թու թյու նից դու րս մա ցած» ե րե խա հաս կա ցու
թյու նը 

Ըն դու նել «կր թու թյու նից դու րս մա լը» ո րո շող բա նա ձև. ե թե չկա 
բա նա ձև, թե ինչ պես է ո րոշ վե լու ՝ որ ե րե խան է կր թու թյու նից 
դու րս մա ցած, հնա րա վոր չէ խո սել նաև ճշգ րիտ վի ճա կագրու
թյան մա սին: Խնդ րի լու ծու մը պե տք է սկ սել հաս կա ցու թյան 
սահ մա նու մից և բա նաձ ևի ըն դու նու մից, բայց մի այն դա բա վա
րար չէ:

Մ շա կել և նե րդ նել կր թու թյու նից դու րս մա ցած ե րե խա նե րի 
հայտ նա բեր ման և կր թու թյու ն վե րա դա րձ ման մե խա նի զմ ե ր։

Դպ րոց նե րի կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից 
բա ցի (որն ար դեն ծրագ րա վոր ված է ԿՏԱԿի կող մից) մշա կել 
կր թու թյու նից դու րս մա ցած ե րե խա նե րի տվյալ նե րի ընդ հան
րա կան հա մա կա րգ՝ ինչ պես կր թա կան, այն պես էլ սո ցի ա լա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան, ի րա վա կան և այլ հիմ քե րով դա սա կար գու մ
նե րի վի ճա կագ րու թյու ն նե րո վ։
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 Հան րա կր թու թյան ո լոր տի ֆի նան սա վոր ման 
հիմ ա խն դիր նե րը սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան 
ա պա հով ման տե սան կյու նի ց10

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Նու նե Դավ թյա նն իր 
վեր լու ծա կան նյու թու մ դի տար կել է ՀՀ հան րա կր թու թյան ու սու մ ա
կան հաս տա տու թյու ն նե րի պե տա կան ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզ
մը՝ սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան ա պա հով ման տե սան կյու նից, որ
պես օ րե նսդ րո րեն պե տու թյան պար տա վո րու թյու ն նե րի ե րաշ խիք: 

Հե տա զո տու թյան նպա տա կից և ժամ կետ նե րից ել նե լով` կի
րառ վել է երկ րոր դային տվյալ նե րի՝ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի, 
նախ կի նու մ կա տա րած հար ցու մ ե րի ար դյու նք նե րի, օ րե նսդ րա
կան փաս տա թղ թե րի, մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյու ն նե րի հաշ
վետ վու թյու ն նե րի վեր լու ծու թյու ն: Ու սու մ ա սի րու թյան ըն թաց քու մ 
օգ տա գո րծ վել են մի այն վեր ջին 5 տա րվա ըն թա ցու մ տար բեր հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու ն նե րի կող մից ի րա կա նաց րած հե
տա զո տու թյու ն նե րը:

 Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է 
հետևյալ բա ցա հայ տու մ ե րը.

ՀՀ հան րա կր թա կան ու սու մ ա կան հաս տա տու թյու ն նե րի 
ֆինան սա վոր մա ն  գոր ծող մե խա նի զմ ընդ հա նու ր առ մա մբ 
հա մա պա տաս խա նու մ է ու սու մ ա կան հաս տա տու թյու ն նե րի 
ֆի նան սա վոր ման մի շա րք մի ջազ գայ նո րեն ըն դու ն ված հիմ ա
րար սկզ բու նք նե րին: 

Ը ստ սո վո րող նե րի թվի ֆի նան սա վոր ման բա նաձ ևի կի րառ ման 
ար դեն շու րջ 20ա մյա փոր ձը վկայու մ է, որ բա րձ րա ցել է բյու
ջե տային մի ջոց նե րի բա շխ ման օբյեկ տի վու թյու նը և նպա տա
կայ նու թյու նը: 

10. https://drive.google.com/drive/folders/12FIBzu7chfENWN4x6nu_Qe5tDqEAbdf?fbcli
d=IwAR2yoif1uChOrTqvnfjzsIeRtxLWJwnHiEnpPFWZcl7jdDf7QuLzZ0z2IE 



Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան ա պա հով ման հիմ ա խն դիր նե րից 
է նաև սո վո րող նե րի ծնող նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ծախ սե
րի չա փը: Ու սու մ ա կան ծախ սե րի ա ռու մով հս տակ տար բե րու
թյու ն կա 14րդ դա սա րան ցի նե րի և 512րդ դա սա րան ցի նե րի 
հա մար կա տար վող ծախ սե րի մի ջև: 14րդ դա սա րան նե րի հիմ
նա կան ա ռար կա նե րի դա սա գր քե րը սո վո րող նե րը ստա նու մ են  
ա նվ ճար, իսկ 512րդ դա սա րան նե րի սո վո րող նե րին հիմ ա
կան դա սա գր քե րով ա պա հո վե լու հա մար ծնող նե րը վճա րու մ են 
նե րդ րու մային գու մար ներ:

 Ներ կայու մս սո ցի ա լա պես ա նա պա հով սո վո րող նե րին հատ
կաց վող դա սա գր քե րի հա մար նե րդ րու մային փոխ հա տու ց վող 
գու մա րը ներ մու ծ ված է ըստ սո վո րող նե րի թվի ֆի նան սա վոր
ման բա նաձ ևի, սա կայն դրա նով հիմ ա խն դի րը չի լու ծ վու մ: 

Հի մ վե լով հե տա զո տու թյան բա ցա հայ տու մ ե րի վրա՝ հե ղի
նա կը ներ կայաց նու մ է հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյու ն նե րը 

Մշա կել, ըն դու նել և կի րա ռել հան րա կր թա կան դպ րոց նե րի ֆի
նան սա վոր ման բա նաձ ևի Սգ և Պգ գոր ծա կից նե րի հաշ վա րկ
ման հս տակ և թա փան ցիկ մե թո դա բա նու թյու ն, 

Դպ րո ցին հատ կաց վող ընդ հա նու ր գու մա րի հաշ վար կու մ նե րա
ռել սո ցի ա լա կան ուղղ վա ծու թյան ծախ սե րի հաշ վառ մա մբ գոր
ծա կից ներ, 

Մ շա կել օ րե նսդ րա կան փո փո խու թյու ն՝ ոչ պե տա կան դպ րոց
նե րին մեկ սո վո րո ղի հաշ վով կա տար վող ծախ սի նվա զա գույն 
բա զային մե ծու թյան չա փով գու մա րի հատ կաց ման նպա տա
կով, ո րով կս տե ղծ վեն սո վո րող նե րի կր թու թյան հա վա սար ի րա
վունք նե րի ի րաց ման ա պա հով ման հա մար ե րաշ խիք ներ:

Մ շա կել նոր մո տե ցու մ եր փո քր և մի նչև 50 սո վո րող ու նե ցող 
դպ րոց նե րի՝ որ պես ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյու ն ու նե ցող 
հաս տա տու թյու ն նե րի ֆի նան սա վոր ման հա մար: 

Մ շա կել և նե րդնել գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի դպ րոց նե րի զար
գաց մա նը նպաս տող ծրագ րեր:
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 Ռե սու րս նե րի ար դյու նա վետ վե րա բաշ խու մը՝ 
կրթու թյան ո լոր տու մ սո ցի ա լա կան ար դա րու
թյան մա կար դա կի բա րե լավ ման հե նք11

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Վար դու շ Գյո զա լյա նը 
ու սու մ ա սի րել է ՀՀ կր թու թյան ո լոր տի ֆի նան սա կան ռե սու րս
նե րի վե րա բա շխ ման հիմ ա կան օ րի նա չա փու թյու ն նե րն ու բյու ջե
տա վոր ման մի տու մ ե րը՝ վեր հա նե լու հա մար կր թու թյան ո լոր տու մ 
ռե սու րս նե րի վե րա բաշ խու մով պայ մա նա վոր ված և սո ցի ա լա կան 
ար դա րու թյան մա կար դա կի բա րե լավ մա նը խո չըն դո տող ո րո շա կի 
խն դիր ներ, ո րո նց չե զո քա ցու մը թույլ կտա բա րե լա վել մի ջոց նե րի 
օգ տա գո րծ ման հաս ցե ա կա նու թյու նը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը ։

 Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է 
հետևյալ բա ցա հայ տու մ ե րը.

ՀՀ կր թու թյան ո լոր տին ուղղ վող պե տա կան մի ջոց նե րի կա ռու ց
ված քի ու սու մ ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ծախ սե րն ու նեն 
գե րա զան ցա պես սո ցի ա լա կան ուղղ վա ծու թյու ն:

20182019թթ. ար ձա նա գր վել է հան րա կր թու թյան ֆի նան սա վոր
ման նվա զու մ՝ ա շա կե րտ նե րի թվի ա ճի պայ ման նե րու մ, ին չը չի 
կա րող նպաս տել ո լոր տու մ սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան մա կար
դա կի բա րե լավ մա նը և պա հան ջու մ է պար զա բա նու մ:

 Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան, մաս նա վո րա պես, հա սա նե լի ու
թյան տե սան կյու նից ա մե նա խո ցե լի ո լո րտ նե րից` նա խա դպ րո
ցա կան կր թու թյան ֆի նան սա վո րու մը բա ցար ձակ մե ծու թյա մբ 
դրս ևո րու մ է ա ճի մի տու մ, սա կայն ակն հայտ նվա զու մ է ա ճի 
տեմ պը ։

11. https://drive.google.com/file/d/1S1zvyRE1sbNiBREylcoH7S_eABpFjPMo/
view?usp=sharing 



 Բա րձ րա գույն և հետ բու հա կան կր թու թյա նն ուղղ վող ընդ հա նու ր 
պե տա կան մի ջոց նե րի 80.3%ը բա ժին է ընկ նու մ ու սա նո ղա կան 
նպա ստ նե րին: Մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան նպա ստ
նե րը մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյա նն ուղղ վող ընդ հա նու ր 
ծախ սե րու մ ևս ա մե նա մեծ տե սա կա րար կշի ռն ու նե ն։ Սա խո
սում է ո լոր տի ֆի նան սա վոր ման ընդ գծ ված սո ցի ա լա կան ուղղ
վա ծու թյան մա սին, սա կայն, մյու ս կող մից տու ժու մ է ո լոր տի 
ո րա կա կան զար գա ցու մը:

Կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման ուղ ղու թյա մբ առ կա է ծախ
սային հոդ վա ծ՝ Նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու
թյան և ու սու ց ման բա րե փո խու մ եր, սա կայն այս տեղ հս տակ չէ, 
թե խո սքն ինչ բա րե փո խու մ ե րի մա սին է:

 Հի մ վե լով հե տա զո տու թյան բա ցա հայ տու մ ե րի վրա՝ հե ղի
նա կը ներ կայաց նու մ է հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյու ն նե րը 

Կր թու թյան ո րա կի ա պա հով մա նն ուղղ ված ծախ սե րու մ ա մե նա
մեծ տե սա կա րար կշի ռն ու նե ցող ծախ սային հոդ վա ծի՝ կրթու
թյան և գի տու թյան ո լոր տի այլ մի ջո ցա ռու մ ե րի ուղ ղու թյա մբ 
մե ծաց նել հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը և հս տակ նշել, թե ինչ են 
են թադ րու մ այլ մի ջո ցա ռու մ ե րը: Հաշ վի առ նել, որ կո նկ րետ 
ուղ ղու թյա մբ ընդ հա նու ր նա խա տես վող ծախ սե րու մ այլ ծախ սե
րի՝ ա մե նա մեծ տո կոս ու նե նա լը բյու ջե տա վոր ման տե սա կե տից 
խնդ րա հա րույց է: 

Ար տա դպ րո ցա կան կր թու թյան ծրագ րու մ հս տա կեց նել` ինչ է են
թադ րու մ ար տա դպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու թյու ն ծախ սային 
հոդ վա ծը, որն ար տա դպ րո ցա կան կր թու թյան ծրագ րու մ ա մե
նա մեծ տե սա կա րար կշի ռն ու նի: Հս տակ նշել, թե ինչ մի ջո ցա
ռու մ եր և գոր ծո ղու թյու ն ներ է այն նե րա ռու մ: Այս պի սի մո տե
ցու մը կն պաս տի մի ջոց նե րի օգ տա գո րծ ման թա փան ցի կու թյա նն 
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ու ռիս կե րի նվա զեց մա նը, հետ ևա բա ր՝ սո ցի ա լա կան ար դա րու
թյան մա կար դա կի բա րե լավ մա նը:

Հս տա կեց նել ար տա դպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու թյու ն ի րա
կա նաց նող մար զային ՀԿնե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյան գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը կամ այն գոր ծոն նե րը, 
ո րո նք պայ մա նա վո րել են այս ուղ ղու թյա մբ նա խա տես ված ծախ
սե րի ա ճը նա խո րդ տա րի նե րի հա մե մատ, այն դեպ քու մ, երբ 
ար տա դպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու թյա նն ուղղ վող ընդ հա նու ր 
մի ջոց նե րը դրս ևո րու մ են կր ճատ ման մի տու մ:
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Ե րե խա նե րի աշ խա տան քի ազ դե ցու թյու նը նրա նց 
կր թու թյան ի րա վու ն քի վրա 12

ԿՔՆ դրա մաշ նոր հա ռու, հե տա զո տող Ա լի սա Ջա մա լյա նն ու սու մ
նա սի րել է Ե րե խա նե րի աշ խա տան քի հիմ ա խն դիր նե րը՝ կր թու
թյան ի րա վու ն քի հա մա տե քս տու մ Ա րա րա տի մար զի 2 քա ղա քային 
և 4 գյու ղա կան հա մայնք ի օ րի նակ ո վ։ 

Ու սու մ ա սի րու թյան շր ջա նա կու մ ի րա կա նաց վել են հար ցու մ եր 
(յու րա քան չյու ր հա մայն քու մ 20 հար ցու մ) ՀՀ Ա րա րա տի մար զի 2 
քա ղա քային (Ար տա շատ, Վե դի) և 4 գյու ղա կան (Ոս տան, Մր գա
վան, Վե րին Ար տա շատ, Այ գե պատ) հա մայնք նե րու մ՝ 14ից 25 տա
րի քային խմ բե րու մ։

 Հե տա զո տու թյան ար դյու ն քու մ հե ղի նա կը կա տա րել է 
հետևյալ բա ցա հայ տու մ ե րը.

Ծ նող նե րի և ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի ան տար բե րու
թյու նը մե ծա պես ազ դու մ է կր թու թյան նկատ մա մբ աշ խա տող 
ե րե խա նե րի ոչ հետ ևո ղա կան վե րա բեր մու ն քի վրա, քա նի որ 18 
հա րց վա ծի պնդ մա մբ աշ խա տե լը ոչ մի ազ դե ցու թյու ն չի թո ղել 
ի րե նց կյան քի ո րա կի վրա։ 

Ան չա փա հաս նե րի սո ցի ա լտն տե սա կան կար գա վի ճա կը, նրա նց 
մտա ծե լա կեր պը և տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը մեծ ազ
դե ցու թյու ն են թող նու մ նրա նց հա վա սար պայ ման նե րու մ կր թու
թյուն ստա նա լու ի րա վու ն քի վրա ։

 Հար ցու մ ե րի ար դյու ն քու մ պա րզ է դար ձել, որ Ա րա րա տի մար
զի կր թա կան հա մա կար գու մ խո ցե լի են հատ կա պես գյու ղաբնակ 
ե րե խա նե րը ։

12.  https://drive.google.com/file/d/1oc10NVleYrhtuojhY4kYAoBPt5kR3LR/
view?usp=sharing 



ՀՀը դե ռևս չու նի հա տու կ աշ խա տան քային մե խա նի զմ, ո րը 
հնա րա վո րու թյու ն կտա բա ցա հայ տել, կար գա վո րել, ի րա կա
նաց նել և կի րա ռել ե րե խա նե րի աշ խա տան քը խս տիվ ար գե լող 
օ րե նք ներ, ինչը կա պա հո վի հա վա սար պայ ման ներ այն ե րե
խա նե րի հա մար, ո րո նք, սո ցի ա լա կան պայ ման նե րից ել նե լով, 
ստիպ ված են լքել կր թա կան հաս տա տու թյու նը և զբաղ վել ծա նր 
աշ խա տա նք նե րո վ։ 

 Հի մ վե լով հե տա զո տու թյան բա ցա հայ տու մ ե րի վրա՝ հե ղի
նա կը ներ կայաց նու մ է հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյու ն նե րը 

Ս տեղ ծել այ լը նտ րան քային ու սու մ ա կան հաս տա տու թյու ն ներ, 
ո րո նք երեկոյան ժա մե րին հնա րա վո րու թյու ն կտան աշ խա տող 
ե րե խա նե րին լրաց նել բաց թո ղած գի տե լիք նե րը,

 Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյու ն տրա մադ րել ո րո շա կի աշ խա տան
քով զբաղ վող ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րին (դա սա գր քե րի, հա
գու ս տի, ուղ ևո րա փո խա դր ման, սնն դի ան վճար տրա մա դր ման 
մի ջո ցով),

 Ծա նր սո ցի ա լա կան պայ ման նե րու մ ապ րող ե րե խա նե րին (ՀՀ
ում ման կա կան աղ քա տու թյու նը կազ մու մ է 34%) նե րգ րա վել ոչ 
ֆոր մալ կր թա կան ծրագ րե րու մ՝ զար գաց նե լու նրա նց քա ղա քա
կան, քա ղա քա ցի ա կան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և մշա կու
թային մաս նակ ցու թյու նը հան րային կյան քու մ։

 Կա մա վո րա կան խմ բե րի մի ջո ցով պար բե րա բար հան դի պու մ
ներ կազ մա կեր պել գյու ղա կան հա մայնք նե րու մ ապ րող, կր թա
կան ցա ծր մա կար դակ ու նե ցող ան ձա նց հե տ՝ ընդ գծե լով կր թու
թյան կար ևո րու թյու նն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը,

Ն շա նա կա լի ո րեն նվա զեց նել չա փա հաս տա րի քու մ աղ քա տու
թյան մեջ հայտն վե լու ռիս կե րը՝ որ դեգ րե լով այն պի սի պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյու ն, ո րը կկար գա վո րի ման կա կան աշ խա տան
քի հիմ ա խն դի րը և աշ խա տող ե րե խա նե րին կվե րաին տեգ րի 
հա սա րա կու թյա նը ։





ՄԱՍՆԱԿՑՈԹՅՈՆ
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ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈ ԹՅՈ Ն
Կր թա կան հա մա կար գու մ ձևա վոր ված այս կամ այն ձևով գոր

ծող մաս նակ ցու թյան սխե մա նե րը բո վան դա կային և կա ռու ց ված
քային լու րջ փո խա կեր պու մ ե րի կա րիք ու նեն: Մի նչ այժմ նե րդըր
ված տար բեր տի պի խոր հու րդ նե րը՝ ու սա նո ղա կան և ա շա կեր տա
կան, ծնո ղա կան, կա ռա վար ման, կրու մ են ձևա կան բնույթ կամ 
ծա ռայու մ են այլ կո ղմ ա կի նպա տակ նե րի: 

Այն դպ րոց նե րը, որ տեղ  ծնո ղա կան ու ա շա կեր տա կան խոր
հուրդ նե րը ու նեն ձևա կան բնույթ, այ սի նքն` ծնող նե րի մաս նակ ցու
թյու նը սահ մա նա փակ վու մ է դրա մա հա վա քով, իսկ ա շա կեր տա
կան խոր հու րդ նե րը մի այն թղ թի վրա են՝ չեն կա րող տալ լի ար ժեք 
կրթու թյու ն և դաս տի ա րա կու թյու ն: 

Դպ րո ցա կան խն դիր նե րը ար դյու նա վետ կա րող են լու ծ վել մի
մի այն ծնող նե րի, ու սու ցիչ նե րի և ա շա կե րտ նե րի մի աս նա կան մաս
նակ ցու թյա մբ։ 

 Նա խա ձեռ նու թյան Յու թու բյան ա լի քու մ կա րող եք ծա նո թա
նալ մաս նակ ցու թյան  մա սին պատ մող տե սա նյու թե րի 

«Ու ժե ղաց նե նք ծնո ղա կան և ման կա վար ժա կան խոր հու րդ նե րը 
Հայաս տա նի դպ րոց նե րու մ»13

«Ու ժե ղաց նե նք ա շա կեր տա կան խոր հու րդ նե րը Հայաս տա նի 
դպ րոց նե րու մ»14

13.  https://www.youtube.com/watch?v=LTXdDaFsoXU&t=63s. 

14.  https://www.youtube.com/watch?v=ixQaSKpNdM 
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 Ա շա կեր տա կան   խոր հու ր դը ՝
հան րա կր թա կան հա մա կար գու մ սո վո րող նե րի մաս նակ ցու
թյան, սո վո րող նե րի ինք նա վա րու թյան գոր ծա դիր մար մի ն

Ա շա կեր տա կան խոր հու րդ նե րի և դպ րո ցա կան մյու ս խոր հու րդ
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը հս տա կեց վել է 2009թ. ըն դու ն ված « Հան րա
կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քո վ15: 2011թ. հաս տատ վել է նաև «ՀՀ 
հան րա կր թա կան ու սու մ ա կան հաս տա տու թյու ն» ՊՈԱԿի Ա շա
կեր տա կան խո րհր դի օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյու նը: Ա շա կեր տա
կան խոր հու րդ նե րին կա րող են ան դա մակ ցել 612րդ դա սա րան
նե րի ա շա կե րտ նե րը: Ա շա կեր տա կան խոր հու րդ նե րը ձևա վոր վու մ 
են ընտ րու թյա մբ: Ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցի ի մաս տը և նշա նա կու
թյու նը դպ րո ցու մ ժո ղո վր դա վա րա կան գոր ծըն թաց կազ մա կեր պե լը 
և ա շա կե րտ նե րի ձայ նը լսե լի դա րձ նե լն է: 

15. ՀՀ Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րի հրա ման N 571Ն հրա ման առ 17 
մայի սի 2011 թ, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=69283  [20.09.2018թ.] 
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Adapted from Hart, R. (1992). Children’s Participation from Tokenism to Citizenship. Florence: �
UNICEF Innocenti Research Centre, as cited in www.freechild.org/ladder.htm



ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 
ՎԱՐԺՈ ԹՅ Ո ՆՆԵՐ
# Սո ցի ա լա կա նԱր դա րու  թյու  ն
#Քն նա դա տա կա նՄ տա ծո ղու  թյու  ն
# Մաս նակ ցու  թյու  ն
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# Սո ցի ա լա կա նԱր դա րու թյու ն

 Վար ժո թյո ն  
ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐՈ ԹՅԱՆ ՊԱՏ ՆԵՇ 

Ն պա տա կ՝ ու ղ ղոր դել մաս նա կից նե րի ն դի տար կել սո ցի ա լա կան 
ար դա րու թյու ն հաս կա ցու թյու նը տար բեր աս պե կտ նե րի ց

Տ ևո ղու թյու ն՝ 20 րո պե 

Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ ստո րև 2 պատ կեր նե րը տպա գիր կամ 
էկ րան, ո րի վրա կցու ցա դր վեն այդ պատ կեր նե րը  

Մաս նա կից նե ր՝ մի ջին և ա վագ դպ րո ցի ա շա կե րտ ներ 

Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք`  Ցու ցա դր վու մ է ա ռա ջին պատ կե րը, և 
լսա րա նը կար ծիք ներ է հայտ նու մ դրա նու մ առ կա 3 ի րա վի ճակ
նե րի վե րա բե րյալ: Տևա կան քն նար կու մից հե տո ցու ցա դր վու մ 
է երկ րո րդ պատ կե րը: Ա ռա ջին պատ կե րը ցու ցադ րե լու ց հե տո 
լսա րա նին հար ցեր են ուղղ վու մ, և նրա նք բա րձ րա ձայն հայտ
նու մ են ի րե նց կար ծի քը, փոր ձու մ հիմ ա վո րել ու պն դել ի րենց 
տե սա կե տը, դա սըն թա ցա վա րը/ վա րո ղը զու գա հեռ ներ է անց
կաց նու մ կր թու թյան ո լոր տի հետ, օ րի նա կ՝ բար վոք վի ճա կու մ 
գտն վող, գու ցե լավ համ բավ ու նե ցող մաս նա վոր դպ րո ցի ու հե
ռա վոր մի գյու ղու մ, ան բա րե կա րգ վի ճա կու մ գտն վող դպ րո ցին 
պետ բյու ջե ից տր վող լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման վե րա բե րյալ: 

Հար ցեր. 

Ա րդյո ՞ք բո լո րն ու նեն հա վա սար պայ ման ներ: 
Ի ՞ն չը պետք է փոխել պատ կե րու մ, որ պես զի ա պա հով վի  
հա վա սա րու թյու ն: 
Ո ՞րն է ի րա կա նու մ ար դա րու թյու նը: 
Ի նչ պե ՞ս վե րաց նել խո չըն դոտ նե րը: 





68 ԿՔՆ l սկզբունքներ l ռեսուրսներ l գործիքներ

 Վար ժո թյո ն  
ԲԱ ՑԱՌ ՄԱՆ ԽԱ Ղ

Ն պա տա կ՝ ցույց տալ կր թու թյան մեջ հա վա սա րու թյան և սո
ցիա լա կան ար դա րու թյան պահ պան ման սկզ բու նք նե րն ու 
դրանց նշա նա կու թյու նը 

Տ ևո ղու թյու ն` 30 րո պե 

Լ սա րան` ա վագ դպ րո ցի ա շա կե րտ ներ 

Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ 20 քմ ա զատ տա րա ծք, նվա զա գույ նը՝ 12 
մաս նա կի ց

Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք` Մաս նա կից նե րը բա ժան վու մ են եր
կու խմ բի՝ քա նա կով մեծ և փո քր: Մեծ խու մ բը փակ, խիտ շըր
ջան է կազ մու մ, իսկ փո քր խմ բի ան դամ ե րը հեր թով փոր ձու մ 
են « բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով» ներ թա փան ցել շր ջա նի մեջ: 
Յու րա քան չյու րն ու նի մի այն մեկ փոր ձի հնա րա վո րու թյու ն: Երբ 
փո քր խմ բի գրե թե բո լոր ան դամ ե րն ար դեն փոր ձել են ներ
խու ժել մեծ խմ բի կազ մած շր ջա նի մե ջ, խա ղը դա դա րեց վու մ է: 
Այս ա մե նից հե տո բո լոր մաս նա կից նե րի հետ քն նա րկ վու մ են 
հետ ևյալ հար ցե րը. 

Ի ՞նչ զգա ցին փո քր և մեծ խմ բի ան դամ ե րը: 

Ի ՞նչ մե թոդ ներ գոր ծա ծե ցին փո քր խմ բի ան դա մե րը շր ջան 
ներ թա փան ցե լու հա մար: Արդյո ՞ք որ ևէ մե թոդ ար դյու նա վետ էր: 

Ի ՞նչ է ին զգու մ մեծ խմ բի ան դամ ե րը, երբ թույլ չէ ին տա լիս 
փոքր խմ բի ան դա մին նե րս մտ նել: 

Ի ՞նչ է ին ա նու մ նրա նք, որ թույլ չտան նե րս մտ նել: Արդյո ՞ք փո քր 
խմ բի գոր ծա ծած մե թոդ նե րից որ ևէ մե կն ար դյու նա վետ: Ին չու ՞: 

Ա րդյո ՞ք փոխ վեց որ ևէ մե կի զգա ցո ղու թյու նը խա ղի ըն թաց քու մ: 
Ինչ պե ՞ս:  Ին չու ՞ այդ փո փո խու թյու նը տե ղի ու նե ցավ: 

Ա րդյո ՞ք տես նու մ եք որ ևէ կապ այս խա ղի և դպ րո ցու մ կամ 
դասա սե նյա կու մ տե ղի ու նե ցող ի րո ղու թյու ն նե րի հետ:
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 Վար ժո թյո ն  
Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵ Ր

Ն պա տա կ՝ հնա րա վո րու թյու ն տալ մաս նա կից նե րին մտա ծել 
ինք նու րույն և մտ քեր փո խա նա կել սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան 
հա մա տե քս տու մ ի րա կա նու թյու նից վե րց ված խնդ րի շու րջ

Տ ևո ղու թյու ն` 30 րո պե

Լ սա րան` մի ջին և ա վագ դպ րո ցի ա շա կե րտ նե ր

 Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ վատ ման, մար կե ր

Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք՝ Գո րծ նա կան աշ խա տան քի ժա մա
նակ ե րե խա նե րը բա ժան վու մ են ե րեք խմ բի. խմ բե րին տր վու մ 
է վատ ման, մար կեր և մե կա կան ա ռա ջադ րա նք՝ որ տեղ նկա
րա գր ված է ի րա վի ճակ: Մաս նա կից նե րից պա հա նջ վու մ է 10 րի 
ըն թաց քու մ քն նար կել ի րա վի ճա կը, մտ քեր փո խա նա կել խնդ րի 
շու րջ և վե րար տադ րել մի աս նա կան մո տե ցու մը վատ մա նի վրա:  
Վեր ջու մ յու րա քա նչյոյւր խու մբ ներ կայաց նու մ է իր աշ խա տան
քը: Ստորև ներկայացվում են իրավիճակի օրինակներ:



ԻՐԱՎԻՃԱԿ 

 
 
Արամը տասներկու տարեկան է: Ապրում է Լոռու մարզի գյուղերից մեկում: 
Արամի ուսուցիչները և դպրոցի տնօրենը ասում են, որ նա շատ լավ է 
սովորում դպրոցում, լավ վարք ունի: Միայն ութեր ու իններ է ստանում: 
Իրենց դասարանում սովորում են հինգ հոգի: Արամը բոլորից ընդունակ 
է: Ճիշտ է` դպրոցում չունեն քիմիայի և կենսաբանության, անգլերենի և 
աշխարհագրության ուսուցիչ, բայց նրանց փոխարեն դասավանդում են այլ 
առարկաների ուսուցիչներ:

Այս տարի Արամի հայրը աշխատանք է գտել Երևանում, և ընտանիքը 
տեղափոխվել է գյուղից: Արամը սեպտեմբերի մեկից հաճախում է երևանյան 
դպրոցներից մեկը, սակայն այստեղ ուսուցիչները բողոքում են նրանից: 
Արամը ոչինչ չգիտի քիմիայից, կենսաբանությունից, աշխարհագրությունից, 
անգլերեն բացարձակ չի հասկանում, մացած առարկաները սովորելիս ևս 
դժվարանում է: Ունի վարքային խնդիրներ, հաճախ վիճում է դասընկերների 
հետ: Իրականում, վեճերը ծագում են նրանից, որ դասերին թերանալու, 
բարբառով խոսելու համար դասընկերները հաճախ ծիծաղում են իր վրա, 
ինչի պատճառով Արամը ագրեսիվ է դառնում, վիճում համադասարանցիների 
հետ:

 

 
ՊԱՀԱՆՋ

1.  Կարդա՛լ,  ներկայացնել իրավիճակը:
2.   Սոցիալական արդարության ի՞նչ խախտումեր կարող եք արձանագրել:
3.  Ի՞նչը կփոխեիք Արամի կյանքում, եթե կարողանայիք:
4.  Ի՞նչ ապագա է սպասվում Արամին, եթե իր կյանքում ոչինչ չփոխվի:
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ԻՐԱՎԻՃԱԿ 

Լեյլան վեց տարեկան է: Ազգությամբ եզդի է: Ապրում է Արմավիրի մարզի 
եզդիաբնակ գյուղերից մեկում: Իրենց գյուղում տրանսպորտը լավ չի աշ-
խատում, և օրը միայն մեկ անգամ է ավտոբուսը մտնում ու դուրս գալիս 
գյուղից: Լեյլայի գյուղում ոչ մի զբաղմունք չկա երեխաների համար: Լեյլան 
անհամբերությամբ սպասում է սեպտեմբերի մեկին, որովհետև վերջապես 
վեց տարին լրացել է, և ինքը կարող է դպրոց գնալ, նոր բան տեսնել ու 
սովորել: Հարևան գյուղում ապրող մորաքրոջ աղջիկը Լեյլայի տարեկիցն 
է, բայց նա չունի Լեյլայի ոգևորությունը, որովհետև արդեն չորս տարի 
հաճախել էր մանկապարտեզ, ուներ զբաղմունք և դպրոցը իր համար միակ 
հետաքրքիր վայրը չէր:

Դպրոց մտնելու առաջին օրվանից Լեյլան խնդիրներ ունեցավ: Ամենամեծ 
խնդիրը հայերեն չհասկանալու մեջ էր: Նա չէր հասկանում, թե ինչ է խոսում 
ուսուցիչը, ինչ է հարցնում, ինչ է սովորեցնում ու բացատրում: Լեյլան 
տանը հայերեն չի խոսում, համագյուղացիների հետ ևս, խոսում է միայն 
եզդիերեն: Փոխարենը, մորաքրոջ աղջիկը և՛ հասկանում էր հայերեն, և՛ 
այն ամենը ինչ ուսուցիչը բացատրում էր, որովհետև մանկապարտեզում 
այդ մասին արդեն լսել էր:

Ուսումական տարվա ավարտին Լեյլան լավ չէր տարբերում տառերը, 
չէր կարողանում կարդալ և գրել, քիչ թե շատ տարբերում էր 0-9 թվերը, 
մացած թվերը չէր ճանաչում: Այս գիտելիքներով նա փոխադրվելու է 
երկրորդ դասարան: Իսկ մորաքրոջ աղջիկը հասցրել էր վարժ կարդալ 
սովորել, արագ գրել ու մաթեմատիկական վարժություններ լուծել:

 
 
ՊԱՀԱՆՋ

1. Կարդա՛լ, ներկայացնել իրավիճակը:
2. Ի՞նչը կփոխեիք Լեյլայի կյանքում, եթե կարողանայիք:
3. Ի՞նչ ապագա է սպասվում Լեյլային, եթե իր կյանքում ոչինչ չփոխվի:
4. Սոցիալական արդարության ի՞նչ խախտումեր կարող եք 

արձանագրել:
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ԻՐԱՎԻՃԱԿ

Նինան ապրում է Տավուշի մարզի մի փոքրիկ գյուղում: Այս տարի 
ավարտել է գյուղի իննամյա հիմական դպրոցը, սովորում է շատ լավ: 
Բոլոր առարկաների ուսուցիչները հպարտանում են Նինայով որպես 
անչափ ընդունակ և տաղանդավոր աշակերտ: Գյուղի իննամյա դպրոցը 
ավարտելուց հետո Նինան պետք է կրթությունը շարունակի հարևան 
գյուղի ավագ դպրոցում:

Նինան հենաշարժողական խնդիրներ ունի և տեղաշարժվում է ան-
վասայլակի օգնությամբ: Գյուղի դպրոց գնալն անգամ իր համար խնդիր էր, 
բայց ուսուցիչները և դասընկերներն ամեն կերպ օգնում էին: Դասարանում 
ևս իրեն հարմար էր զգում: Իրենց գյուղի դպրոցում իր հանդիպած միակ 
լուրջ անհարմարությունը կապված էր սանհանգույցից օգտվելու հետ:

Նոր դպրոց գնալու համար Նինան ստիպված է օգտվել տրանսպորտից, 
որը չունի հարմարություններ սայլակով տեղաշարժվող մարդկանց համար: 
Նոր գյուղի դպրոցը ունի մեծ ու բարձր աստիճաններ, ինչը ևս լուրջ 
անհարմարություններ է առաջացնում Նինայի համար, քանի որ դպրոցը 
երկհարկանի է, մի քանի դասարաններ ունի, որոնց մի մասը մի հարկում 
է, մյուսը մասը՝ մյուս հարկում, Նինայի համար դասարանից դասարան 
գնալը ևս խնդիր է: Սանհանգույցի հետ կապված խնդիրը նույնն է, ինչ 
իրենց գյուղում:

Նինան, ի տարբերություն իր տարեկիցների, հոկտեմբեր ամսվանից դպրոց 
չի գնում, և խախտվում է նրա կրթության իրավունքը: Մարզպետարանից 
զգուշացում է եկել Նինայի ծնողներին՝ կապված երեխայի դպրոց չգնալու 
հետ:

ՊԱՀԱՆՋ
1. Կարդա՛լ, ներկայացնել իրավիճակը:
2. Սոցիալական արդարության ի՞նչ խախտումեր կարող եք արձանագրել:
3. Ի՞նչը կփոխեիք Նինայի կյանքում, եթե կարողանայիք:
4. Ի՞նչ ապագա է սպասվում Նինային, եթե իր կյանքում ոչինչ չփոխվի:
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73Գործնական վարժություններ 

 Վար ժո թյո ն  
Ա ՌԱՋ և ՀԻ ՄԱ 

Ն պա տա կ՝ «Ա ռաջ ես մտա ծու մ է ի ... , բայց հի մա կար ծու մ եմ 
...» մե թո դի կի րառ մա մբ սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան վե րա բե րյալ 
մաս նա կից նե րի վե րա բեր մու ն քի փո փո խու թյան բա ցա հայ տու մ

Տ ևո ղու թյու ն` 10 րո պե 

Լ սա րան` ա շա կե րտ նե ր

 Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ վատ ման, կպ չու ն թեր թիկ ներ, գրիչ կամ 
մա տի տ

Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք՝ Մաս նա կից նե րը թեր թիկ նե րի վրա 
նշու մ են դա սըն թա ցի սկզ բու մ և վեր ջու մ սո ցի ա լա կան ար դա
րու թյան մա սին ի րե նց կար ծի քը, ի մա ցա ծը, սո վո րա ծը՝ «Ա ռաջ 
ես մտա ծու մ է ի ... , բայց հի մա կար ծու մ եմ ...» տրա մա բա նու
թյա մբ: Մաս նա կից նե րը կա րող են ան ձա մբ բա րձ րա ձայ նել 
ի րենց գրա ծը, ա պա փա կց նել վատ մա նի վրա, այ լա պես վա րո ղն 
է ըն թեր ցու մ ու փա կց նու մ վատ մա նի վրա՝ տե սա նե լի բո լո րին:

 Վար ժո թյո ն  

  ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐՈ ԹՅԱՆ ՍԱՆ ԴՈ ՂՔ

Ն պա տա կ՝ օգ նել մաս նա կից նե րին հաս կա նալ (պ րոբ լե մային 
ի րա վի ճա կու մ զգալ), թե ինչ պես են սո ցի ա լա կան տար բեր խմ
բե րի ներ կայա ցու ցիչ ներ (ե րե խա ներ) բախ վու մ սո ցի ա լա կան 
ար դա րու թյան հիմ ա խնդ րին կր թու թյան ո լոր տու մ

Տ ևո ղու թյու ն՝ 2030 րո պե 

Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ մեծ տա րա ծք, ա ռան ձին փո քր թեր թիկ
ներ (սո ցի ա լա կան դե րեր),  հար ցա շար (մի տքգոր ծո ղու թյու ն նե
րի շա րք)
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 Մաս նա կից նե ր` ա շա կե րտ ներ (ա ռա վե լա գույն քա նա կը՝ 15)

Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք`  Մաս նա կից նե րին պա տա հա կան 
սկզբու ն քով տր վու մ են ա ռան ձին թեր թիկ ներ, ո րո նց վրա նշ ված 
են սո ցի ա լա կան տար բեր դե րեր: Այդ դե րե րի շր ջա նա կու մ կա
րող են լի նե լ՝ 

Եր ևա նու մ` հան րա կա ցա րա նու մ, (վար ձով) ապ րող մի այ նակ 
մոր  ե րե խա, ով մոր հետ մի ա սին բան ջա րե ղեն է վա ճա ռու մ 
շու կայու մ։ 

Աղ ջիկ, 15 տա րե կա ն։

Մար զու մ բնակ վող բազ մա զա վակ սո ցի ա լա պես ա նա պա հով 
ըն տա նի քի 3րդ ե րե խա։ Հայ րը՝ ըն տա նի քի մի ակ աշ խա տու
ժը, գտն վու մ է Ռու սաս տա նու մ։

Տ ղա, 13 տա րե կա ն։

Եր ևան քա ղա քու մ ապ րող մի ջին վի ճա կագ րա կան ըն տա նի
քի ե րե խա։ 

Տ ղա, 14 տա րե կա ն։

Հաշ ման դա մու թյու ն ու նե ցող ե րե խա, ով պե տք է հա ճա խի 
ա վագ դպ րոց հար ևան գյու ղու մ։ 

Աղ ջիկ, 16 տա րե կա ն։

Գյու ղու մ բնակ վող ե րե խա, ում դպ րո ցու մ կա մի այն 7 ու սու
ցիչ, ով քեր դա սա վան դու մ են բո լոր ա ռար կա նե րը։ 

Տ ղա, պատ րա ստ վու մ է զո րա կոչ վել բա նա կ։

Բան կային հա մա կար գու մ աշ խա տող ծնող նե րի ե րե խա, ով 
հա ճա խու մ է մաս նա վոր դպ րոց:

Տ ղա, 17 տա րե կան
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Մաս նա կից նե րը չեն բա րձ րա ձայ նու մ ի րե նց թեր թի կու մ նշ ված սո
ցի ա լա կան դե րե րը: Վա րո ղի կող մից տր վու մ է հրա հա նգ՝ փոր ձել 
պատ կե րաց նել ի րե նց այդ դե րը կրող ան ձի փո խա րեն, մտա ծել և 
գոր ծել այդ դե րը կրող ան ձի նման:

 Մաս նա կից նե րը մեծ տա րած քու մ կա նգ նու մ են  մեկ ու ղիղ գծո վ՝ 
ի րար հա վա սար, և յու րա քան չյու ր ան գամ, երբ վա րո ղը կար դու մ 
է մի տքգոր ծո ղու թյու նը, ե թե այդ մի տքգոր ծո ղու թյու նը հա մա պա
տաս խա նու մ է այդ դե րը ստա նձ նող ան ձին, մաս նա կի ցը մեկ քայլ 
ա ռաջ է գա լիս, հա կա ռակ դեպ քու մ՝ քայ լեր չեն կա տար վու մ: 

Ար դյու ն քու մ ձևա վոր վու մ է մաս նա կից նե րի քայ լե րի տար բեր աս
տի ճան նե ր՝ սո ցի ա լա կան սան դու ղ քի տես քով: Երբ բո լոր մի տք
գոր ծո ղու թյու ն նե րի թվար կու մը ա վա րտ վու մ է, վա րո ղը խնդ րու մ է 
բո լոր մաս նա կից նե րին, ըստ քայ լե րի կա տար ման քա նա կի նվազ
ման հա ջոր դա կա նու թյան, մեկ նա բա նել, թե ինչ զգա ցո ղու թյու ն
ներ է ին ու նե նու մ քայլ կա տա րե լիս և/ կամ չկա տա րե լիս, ո րից հե տո 
բարձ րա ձայ նու մ են ի րե նց դե րե րը:

 Մի տքգոր ծո ղու թյու ն նե րի շար քու մ կա րող են լի նե լ՝  

Իմ դպ րո ցու մ առ կա են բո լոր ան հրա ժե շտ պայ ման նե րը (ջեր
մու թյու ն,  սան հան գույց, դա սա րան, ճա շա րան, սպո րտ դահ
լիճ): 

Ի նձ ո չի նչ չի խան գա րու մ ա մեն օր դպ րոց հա ճա խել և իմ ամ
բո ղջ ժա մա նա կը տրա մադ րել իմ կր թու թյա նը: 

Իմ կող քին կան ո րա կյալ ու սու ցիչ ներ, մաս նա գետ ներ, ով քեր 
ա նը նդ հատ ա ջակ ցու մ են ինձ: 

Իմ ըն տա նի քի հա մար ա ռաջ նայի նը իմ լավ կր թու թյու ն ստա
նա լն է: 

Իմ դպ րո ցի կր թու թյու նը հա սա նե լի է բո լո րին` ան կախ ֆի նան
սա կան, սո ցի ա լա կան և ֆի զի կա կան գոր ծոն նե րից: 
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Իմ դպ րո ցու մ ստա նու մ եմ այն պի սի կր թու թյու ն, որ հեշ տու
թյա մբ կա րող եմ ըն դու ն վել բա րձ րա գույն ու սու մ ա կան հաս
տա տու թյու ն ներ: 

Ես ու նեմ նույն հնա րա վո րու թյու ն նե րը, ինչ իմ հա սա կա կից 
բո լոր ե րե խա նե րը Հայաս տա նի ցան կա ցած մար զու մ, ցան կա
ցած դպ րո ցու մ: 

Վա րո ղի կող մից տր վող հու շող հար ցե րի օ րի նակ ներ. 

Ի ՞նչ զգա ցին յու րա քան չյու ր քայ լից ա ռաջ: 
Ի ՞նչ է ին զգու մ, երբ չէ ին կա րո ղա նու մ քայլ ա նել: 
Ի ՞նչ է ին զգու մ տվյալ դե րու մ: 
Ին չու ՞ ա րե ցին կամ չա րե ցին քայլ: 

Խա ղու մ կա րող են լի նել նաև 3 դա տա վոր, ով քեր 1ա կան ձայ նի/ 
քայ լի ի րա վու նք ու նեն, և ի րե նց հայե ցո ղու թյա մբ այն կա րող են տալ 
մաս նա կից նե րից որ ևէ մե կի ն՝ նա խա պես չի մա նա լով, թե վեր ջի նիս 
ինչ դեր է բա ժին հա սել:

 Խա ղի ա վար տին դա տա վոր նե րը ևս պե տք է բա ցատ րեն, թե ին չու  
հե նց այդ մաս նա կին տվե ցին քայ լի հնա րա վո րու թյու ն: 

 Վար ժո թյո ն 
ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՓՈ ԹՈ ՐԻԿ 

Ն պա տա կ՝ մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյու ն տալ մտո րե լու 
կր թու թյու նն ա պա հո վող կար ևոր բա ղադ րիչ նե րի շու րջ

Տ ևո ղու թյու ն՝ 20 րո պե  

Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ թու ղթ ու գրիչ 

Մաս նա կից նե ր՝ ա շա կե րտ նե ր
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Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք` մաս նա կից նե րը բա ժան վու մ են 45 
հո գա նոց խմ բե րի: Յու րա քան չյու ր խմ բի տր վու մ է դպ րո ցու մ 
առ կա կր թու թյան բա ղադ րիչ նե րի ցան կը: Մտ քե րի փո խա նակ
ման ար դյու ն քու մ յու րա քան չյու ր խու մբ  ընտ րու մ է, թե ո րո նք 
են այն 3 հիմ ա կան բա ղադ րիչ նե րը, ո րո նք կն պաս տեն ո րա
կյալ կր թու թյան  ա պա հով մա նը,  ո րո նք և կտա նե ին ի րե նց հետ,  
ե թե հան կար ծա կի կր թու թյան վե րաց մա նը սպառ նա ցող ուժ գին 
փո թո րիկ լի ներ: Վեր ջու մ խմ բե րը հա ջոր դա բար ներ կայաց նու մ 
են ի րե նց ընտ րած ցան կը՝ պար զա բա նե լով, թե  ին չու են նա խա
պատ վու թյու նը տվել հե նց այդ բա ղադ րի չին:

Բա ղադ րիչ նե րի ցա նկ.

 Տ նօ րեն Ու սու ցիչ նե ր 

Դա սա րա ն Գ րա դա րա ն

Դա սա գր քեր,  
ու սու մ ա կան նյու թե ր

Հա մա կար գիչ նե ր 

Կա ռա վար ման խոր հու րդ  Ծ նո ղա կան խոր հու րդ

Ա շա կեր տա կան խոր հու րդ Խմ բակ նե ր

Ս պո րտ դահ լի ճ Թե քա հար թակ նե ր

Ճա շա րա ն Հո գե բան, սոց. ման կա վա րժ 

Ա նվ տան գու թու ն Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյու ն

Այլ
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 Վար ժո թյո ն   
ՄՏԱ ԾԻ ՛Ր ԱՅԴ ՄԱ ՍԻՆ 

Ն պա տա կ՝ գտ նել սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան հիմ ա խն դիր
նե րի մի ջև գոյու թյու ն ու նե ցող կա պե րը 

Տ ևո ղու թյու ն՝ 20 րո պե  

Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ հար ցա թե րթ, նշու մ ե րի թու ղթ ու գրիչ 

Մաս նա կից նե ր՝ ա վագ դպ րո ցի ա շա կե րտ նե ր

Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք՝ Նա խա պես ներ կայաց վու մ է որևէ 
պա տմ վա ծք,  հո րին ված կամ ի րա կա նու թյու նից վե րց ված նյութ, 
որ տեղ կա կր թա կան ո լոր տու մ սո ցի ա լա կան ակն հայտ ա նար
դա րու թյու ն: Մաս նա կից նե րին տր վու մ է հար ցա թե րթա ղյու
սակ, որ տեղ նրա նք պե տք է նշեն ան ձի/ան ձե րի առջև ծա ռա
ցած խնդի րը, խնդ րի ծագ ման հա վա նա կան պատ ճառ նե րը, 
ինչ պես նաև տվյալ խնդ րի հա կա ռակ ազ դե ցու թյու նը շր ջա
պա տի/ պատ մու թյան մյու ս մաս նա կից նե րի վրա:  Այ նու հե տև 
յու րա քան չյու ր մաս նա կից իր կող քի նի հետ քն նար կու մ է նշած 
կե տե րը՝ փոր ձելով գալ ընդ հա նու ր հա մա ձայ նու թյան: Միև նույն 
ժա մա նակ, քա նի որ վեր հան ված խն դիր նե րն ու պատ ճառ նե րը, 
ազ դե ցությու նը կա րող են տար բեր լի նել, պե տք է պատ րա ստ 
լի նել պա շտ պա նել սե փա կան տե սա կե տը: Վեր ջու մ դա սըն թա
ցա վա րը հար ցեր է տա լիս, որ մաս նա կից նե րը բա րձ րա ձայ նեն 
ի րե նց վեր հա նած խն դի րը և ներկայացնեն դրա ազ դե ցու թյան 
մե ղմման ու ղին:

Խն դիր Պատ ճառ ներ Ազ դե ցու թյու ն
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 Հար ցեր 

Ո րո ՞նք են տվյալ խնդ րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը: 

Ո ՞ր պատ ճառ նե րը կա րե լի է փո խել: 

Ո ՞ր պատ ճառ նե րը կա րե լի է վե րաց նել: 

Ո ՞ր պատ ճառ նե րն են կապ ված ան ձե րի հետ: 

Ո ՞ր պատ ճառ նե րն են կապ ված հա սա րա կու թյան վե րա բեր-
մունքի հետ: 

Ո ՞ր ազ դե ցու թյու ն նե րը կա րե լի է հեշ տու թյա մբ վե րա կա նգ նել: 

Ո ՞ր ազ դե ցու թյու ն նե րն են դժ վար վե րա կա նգ նե լի: 

Ին չո ՞ւ է առ կա այդ խն դի րը:
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#Քն նա դա տա կա նՄ տա ծո ղու թյու ն
Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը նպաս տու մ են 
հար ցե րը։ 
Ս տո րև բեր վող հար ցե րն օգ նու մ են եր ևույթ նե րի ու սու մ ա սի րե լիս 
ցու ցա բե րել քն նա դա տա կան մո տե ցու մ։ 

Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյա նը նպաս տող հար ցեր 

Ո ՞րն է  խն դի րը։ Խնդ րի մա սին տե ղե կու թյու ն նե րի հա վա քագ-
րու մ։ 
Ին չո ՞ւ է այդ խն դի րը կար ևոր վե լ։ Արդյո ՞ք հա մա ձայն եք, որ 
տվյալ խն դի րը կար ևոր է։ 
Ա րդյո ՞ք կան խնդ րին վե րա բե րող ման րա մաս ներ, ո րո նք հաշ վի 
առն ված չե ն։ Արդյո ՞ք ինչ-որ կար ևոր բան բա ցա կայու մ է։ 
Ո րո ՞նք են խնդ րի վե րա բե րյալ Ձեր տե ղե կու թյան աղ բյու ր նե րը։ 
Ո ՞վ է ար տա հայտ վու մ խնդ րի վե րա բե րյա լ։ Ո՞րն է նրա տե սա-
կե տը։ Ի՞նչն է ազ դու մ նրա տե սա կե տի վրա։ 
Ու րիշ էլ ի՞նչ։ Ու րիշ ի՞նչ գա ղա փար ներ կան, և արդյո ՞ք առ կա են 
այլ հնա րա վո րու թյու ն նե ր։ 

Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու ն զար գաց նե լու հա մար շատ 
կար ևոր է կար ծի քի, հա մոզ մու ն քի, փաս տի, գի տե լի քի տար
բերա կու մը

 Կար ծի քը ձևա վոր վու մ է մար դու փոր ձա ռու թյու ն նե րի, զգա ցո
ղու թյու ն նե րի, ըն կա լու մ ե րի հի ման վրա։ Մար դը կա րող է կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծու մ կար ծիք ձևա վո րել տար բեր հար ցե րի 
շու րջ, այ նու հե տև փո խել դրա նք։ Այ սի նքն՝ կար ծի քը կա րող է 
մա կե րե սային, վատ հիմ ա վոր ված, նույ նի սկ չհիմ ա վոր ված 
լինե լ։
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 Հա մոզ մու ն քը մար դու եր կա րա տև մտո րու մ ե րի, զգա ցո ղու
թյուն նե րի, կեն սա փոր ձի ար դյու նք է։ Ի տար բե րու թյու ն կար
ծիք նե րի՝ մար դը դժ վա րու թյա մբ է փո խու մ իր հա մոզ մու նք նե
րը։ Ե թե կար ծի քի և հա մոզ մու ն քի պա րա գայու մ ան հա տա կան 
ըն կա լու մ ե րը շատ կար ևոր են, ա պա փաս տե րը կախ ված չեն 
մար դու ան ձնա կան նա խը նտ րու թյու ն նե րի ց։ Օ րի նա կ՝ փա ստ 
է, որ Հայաս տա նն ան կա խա ցել է 1991 թվա կա նի ն։ Փաս տե րը 
դեպ քեր են, տա րեթ վեր, տվյալ ներ կամ պն դու մ եր, ո րո նք կա
րող են ստու գ վել, հաս տատ վել կամ հե րք վե լ։ 

Գի տե լի քը հի մ վու մ է հա մոզ մու ն քի և ճշ մար տու թյան վրա։ 
Օ րի նա կ՝ «Ես գի տեմ, որ Հայաս տա նի մայ րա քա ղա քը Եր ևա նն 
է» ար տա հայ տու թյու նը գի տե լիք է, քա նի որ ես հա մոզ ված եմ, 
հա վա տու մ եմ, որ Եր ևա նը Հայաս տա նի մայ րա քա ղա քն է, բայց 
իմ հա մոզ մու ն քը բա վա րար չէ։ Այս ար տա հայ տու թյու նը գի տե լիք 
է, քա նի որ այն ճշ մա րիտ է։ Օ րի նա կ՝ ե թե մար դը հա մոզ ված է, 
որ « Հայաս տա նի մայ րա քա ղա քը Աշ տա րա կն է», ա պա դա ոչ թե 
գի տե լիք է, այլ մո լո րու թյու ն։ Այն, ին չու մ մե նք հա մոզ ված ենք, 
բայց ի րա կա նու մ ճշ մա րիտ չէ, կոչ վու մ է մո լո րու թյու ն։ 

Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու ն չու նե ցող մար դիկ հա ճախ են 
շփո թու մ փաս տը և կար ծի քը։  
 

Վար ժո թյո ն  
ՓԱՍ ՏԻ ԵՎ ԿԱՐ ԾԻ ՔԻ ՏԱՐ ԲԵ ՐԱ ԿՈ Մ

Ն պա տա կ՝  փաս տը և կար ծի քը տար բե րա կե լու հմ տու թյու ն
ների ու սու ցու մ 

Տ ևո ղու թյու ն՝ 30 րո պե 

Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ գրիչ, բա շխ ման նյու թ  

Մաս նա կից նե ր՝ մի ջին և ա վագ դպ րո ցի ա շա կե րտ նե ր
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Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք` 

Ըն թեր ցե ք։ Հմ տու թյու նը ու սու ցա նե լու քայ լե ր
 Փաս տեր գտ նե լու հա մար փնտ րեք դա տո ղու թյու ն ներ, ո րո նք 
կա րե լի է հաս տա տել կամ հեր քե լ։  Փաս տը սո վո րա բար ցույց է 
տա լի ս՝ ով, ինչ, երբ, որ տեղ և որ քա ն։
 Հա րց րե ք՝  ինչ պես կա րող եք ստու գել, թե արդյոք  յու րա քան չյուր 
փա ստ ճի շտ է։
Փնտ րեք կար ծիք նե ր՝  հա րց նե լով, թե որ պն դու մ ե րն են անձնա-
կան հա մոզ մու նք կամ սու բյեկ տիվ կար ծի ք։ Փնտ րեք բա ռեր, 
ո րոն ցով դա տո ղու թյու ն կամ  կան խա գու շա կու թյու ն է  ար տա-
հայտ վու մ։
 Հա րց րեք, թե արդյոք ցան կա ցած կար ծիք հաս տատ վա ՞ծ է ճշ մա-
րիտ փաս տե րով կամ բա վա րար հիմ ա վո րու մ ե րո վ։

Սո վո րեք հմ տու թյու նը

 Փաս տե րը դեպ քեր են, տա րեթ վեր, վի ճա կագ րա կան տվյալ
ներ կամ պն դու մ եր, ո րո նք կա տող են ա պա ցու ց վե լ։ Փաս տե րը 
կա րող են հաս տատ վել կամ հե րք վե լ։ Կար ծիք նե րը գրո ղի կամ 
խո սո ղի դա տո ղու թյու ն նե րն են, հա մոզ մու նք նե րը և զգա ցո ղու
թյու ն նե րը ։

Ըն թեր ցեք հետ ևյալ պար բե րու թյու նը

Մեր տնօ րե նը խոս տա ցել է, որ դպ րո ցի բյու ջե ից ո րոշ գու մար 
կհատ կաց նի ա շա կեր տա կան խո րհր դին, ե թե ա շա կե րտ նե րը 
հա ջո ղու թյա մբ հա նձ նեն քն նու թյու ն նե րը։ Սա հրա շա լի մի տք է։ 
Նա աշ խար հի լա վա գույն տնօ րե նն է, ո րով հե տև ա մեն տա րի 
փոր ձու մ է ա շա կե րտ նե րին  խթա նե լու նոր մի ջոց ներ կի րա ռե լ։

Ըն թեր ցեք ա ռա ջին նա խա դա սու թյու նը։ Փնտ րեք փաս տե ր՝ 
հա րց նե լով, թե որ մտ քե րը կա րող են հաս տատ վել կամ 
հերքվել։
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Փա ստ է, որ տնօ րե նը խոս տա ցել է աշակերտների գոր ծու նու-
թյան հա մար դպ րո ցի բյու ջե ից փող հատ կաց նե լ։

Ինչ պե ՞ս կա րող եք ստու գել այս փաս տի ճշ մար տա ցի ու թյու նը ։

Դու ք կա րող եք դպ րո ցի տնօ րե նից կամ որ ևէ աշ խա տակ ցից 
ի մա նալ, թե արդյոք տնօ րե նն այդ պի սի խոս տու մ  տվե ՞լ է։

Այժմ ա ռա ջին նա խա դա սու թյան մեջ կար ծիք ներ փնտ րե ք։

Այս նա խա դա սու թյան մեջ որ ևէ դա տո ղու թյու ն կամ կան խա գու
շա կու մ չի ար վու մ։ Աս վու մ է մի այն, թե ինչ է ա սել տնօ րե նը ։

Այժմ փաս տեր փնտ րեք երկ րո րդ նա խա դա սու թյան մե ջ։

Այս տեղ չի աս վո ւմ այն պի սի  բան, ո րը  կա րող է  հաս տատ վել 
կամ հե րք վե լ։

Երկ րո րդ նա խա դա սու թյան մեջ կար ծիք ներ փնտ րե ք։

Այս նա խա դա սու թյու նը ցույց է տա լիս, թե հե ղի նա կն ինչ է մտա
ծո ւմ այդ խո ստ ման մա սի ն։  Հու շող, բա նա լի բա ռը «հ րա շա լի»ն է։

Հաս տատ վա ՞ծ է արդյոք այս կար ծի քը  ստույգ փաս տե րով 
կամ բա վա րար հիմ նա վո րո ւմ նե րո վ։

Հե ղի նա կը չի հիմ նա վո րո ւմ, թե ին չու է այդ միտ քը հրա շա լի ։

Այժմ փաս տեր փնտ րեք եր րո րդ նա խա դա սու թյան մե ջ։

Փա ստ է, որ տնօ րե նն ա մեն տա րի փոր ձո ւմ է ու սա նող նե րին 
խթա նե լու նոր մի ջոց ներ կի րա ռե լ։ Սա կա րող է ա պա ցո ւց վել կամ 
չա պա ցո ւց վել, ե թե ստո ւգ վի տնօ րե նի, ու սու ցիչ նե րի և ուսա նող-
նե րի հե տ։ Նրա նք կա րող են տա րա կար ծիք լի նել տնօ րե նի ջան-
քե րի ար դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյալ, բայց, այ դու հան դե րձ, 
նոր մի ջոց ներ  կի րա ռե լու փաս տը կա րող է ա պա ցո ւց վել։
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Կար ծիք ներ փնտ րեք եր րո րդ նա խա դա սու թյան մե ջ։
Հե ղի նա կն ա նձ նա կան վե րա բեր մո ւնք է դրս ևո րո ւմ տնօ րե նի 
նկատ մա մբ։ Հու շող, բա նա լի բա ռը « լա վա գույն»ն է։

 Հաս տատ վա ՞ծ է արդյոք այս կար ծի քը ս տույգ  փաս տե րով 
կամ բա վա րար հիմ նա վո րո ւմ նե րո վ։ 

 Հե ղի նա կը բա ցատ րո ւմ  է,  որ տնօ րե նը ա շա կե րտ նե րին խթա
նե լու նոր մի ջոց ներ է փոր ձո ւմ կի րա ռե լ։ Ինչ պես տես նո ւմ եք, 
նա խա դա սու թյու նը կա րող է մի այն փա ստ, մի այն կար ծիք  ար
տա հայ տել,  կամ էլ թե՛ մե կը և թե՛ մյու սը  մի ա ժա մա նա կ։

Կի րա ռեք հմ տո թյո նը 

Ըն թեր ցեք հետ ևյալ հատ վա ծը

 Գի զայու մ բու ր գե րը կա ռու ց վել են Հին թա գա վո րու թյան շր ջա-
նում։ Դրա նք կա ռու ց վել են կրա քա րի բե կոր նե րո վ։ Բու ր գե-
րը կա ռու ցե լու հա մար  հա զա րա վոր բան վոր ներ են աշ խա տել 
ա նար դար ու դա ժան պայ ման նե րու մ։ Չնայած դրա ն՝   բու ր գե-
րով պե տք է հի ա նալ իբրև հնա գույն աշ խար հի մե ծա գույն հրա-
շա լի քո վ։

 Հա մա պա տաս խան նա խա դա սու թյու ն նե րից ա ռաջ գրե ցեք 
« փա ստ», « կար ծիք» կամ « փա ստ և կար ծիք» (միև նույն նա խա
դա սու թյու նը կա րող է թե՛ փա ստ և թե՛ կար ծիք պա րու նա կել)։

 Գի զայու մ բու ր գե րը կա ռու ց վել են Հին թա գա վո րու
թյան շր ջա նու մ։

 Դ րա նք կա ռու ց վել են կրա քա րի բե կոր նե րո վ։ 

 
Բու ր գե րը կա ռու ցե լու հա մար  հա զա րա վոր բան
վոր ներ են աշ խա տել ա նար դար ու դա ժան պայ
ման նե րու մ։ 

 Չ նայած դրա ն՝  բու ր գե րով պե տք է հի ա նալ իբրև 
հնա գույն աշ խար հի մե ծա գույն հրա շա լի քո վ։
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Վար ժո թյո ն 2.    
ՀԻՄ ՆԱ ՎՈՐ ԸՆԴ ՀԱՆ ՐԱ ՑՈ Մ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱ ՐՈ Մ

Ն պա տա կ՝ հիմ ա վոր ընդ հան րա ցու մ եր կա տա րե լու հմ տու
թյան ու սու ցու մ 

Տ ևո ղու թյու ն՝ 30 րո պե 

Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ գրիչ, բա շխ ման նյու թ  

Մաս նա կից նե ր՝ մի ջին և ա վագ դպ րո ցի ա շա կե րտ նե ր

Հ րա հա նք ներ և ըն թա ցք`

 Մար դու մտա ծո ղու թյան թույլ կող մե րից մե կը չհիմ ա վոր ված 
ընդ հան րա ցու մ եր կա տա րե լն է։ Հա ճախ 12 օ րի նա կի հի ման 
վրա մե նք կա տա րու մ ենք հապ ճեպ ընդ հան րա ցու մ ե ր։ Քն նա
դա տա կան մտա ծո ղու թյան կար ևո րա գույն հնար նե րից մե կը 
հիմ ա վոր ընդ հան րա ցու մ եր կա տա րե լն է։ 

 Սո վո րեք հմ տու թյու նը 

Ը նդ հան րա ցու մը  ո րո շա կի փաս տե րից ար ված և ա վե լի ընդ հա
նու ր ի րա վի ճա կու մ կի րառ վող եզ րա կա ցու թյու ն է։ Ճշգ րիտ ընդ հան
րա ցու մ ե րը կա րող են նպաս տել նմու շ նե րը նկա րագ րե լու ն և ա վե լի 
«ըն դար ձակ պատ կեր» տա լու ն։ Օ րի նա կ՝  ճա նա պար հոր դը կա րող 
է ու սու մ ա սի րել ան ցած մի քա նի ա մառ նե րի ըն թաց քու մ տե ղու մ
նե րի քա նա կը որ ևէ երկ րու մ  և ընդ հան րա ցու մ ա նել, որ ա մառ ներն  
այն տեղ թե րևս ան ձր ևոտ են։ Ոչ ճշգ րիտ ընդ հան րա ցու մ ե րը, սա
կայն,  կա րող են մո լո րու թյան մեջ գցե լ։ Օ րի նա կ՝ որ ևէ մա րդ կա րող 
է պա տա հա բար գո րծ ու նե նալ օգ տա գո րծ ված մե քե նա նե րի ա նազ
նիվ  վա ճա ռո ղի հետ և եզ րա կաց նել, որ օգ տա գո րծ ված մե քե նա նե
րի բո լոր վա ճա ռող նե րն ա նազ նիվ են։

Սո վո րա բար գե րը նդ հան րա ցու մ եր ար տա հայ տող բա ռե րն 
են՝  բո լոր, մի շտ, ա մե ն։ Հիմ ա վոր ընդ հան րա ցու մ ե րու մ գոր ծած
վու մ են  ո րոշ, շատ, մե ծա մաս նու թյու նը, հա ճախ  բա ռե րը ։
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Ըն թեր ցեք հետ ևյալ հատ վա ծը 

Ս պար տա ցի օ րե նս դիր Լի կու ր գո սը, որն ապ րել է մ.թ.ա. 9րդ 
դա րու մ, սպար տա ցի տղա նե րին  դաս տի ա րա կե լու ի րա վա սու
թյու ն ու նե ր։ Նրա նց ոտ քե րը կո շիկ նե րով կամ սան դալ նե րով 
պա շտ պա նե լու փո խա րե ն՝ նրա սկզ բու նքն էր՝ դրա նք կո փել 
ո տա բո բիկ ման գա լո վ։ Բազ մա զան հա գու ստ նե րի փո խա րե ն 
նա ստի պու մ էր նրա նց ամ բո ղջ տա րի մեկ հա գու ս տով ման գա լ՝ 
շոգ և ցու րտ ե ղա նակ նե րին վա րժ վե լու հա մա ր։ Ըն դու ն վող սննդի 
չա փը փո քր էր, որ պես զի տղա նե րը պատ րա ստ լի նե ին դա տարկ 
ստա մո քս նե րով ապ րե լու ։ Ակն հայտ է, որ այդ կր թու թյու նը նա
խա տես ված էր նրան ցից լավ զին վոր ներ պատ րաս տե լու հա մար։  

Ո ՞ր նա խա դա սու թյու նն է  ընդ հան րա ցու մ. 

1. ա ռա ջին 2. ե րկ րո րդ
 3. չոր րո րդ 4. վեր ջի ն

Ի նչ պե ՞ս են  ո րո շա կի փաս տե րը հաս տա տու մ ընդ հան րա ցու մը ։

1. Դ րա նք ցույց են տա լիս, որ սպար տա ցի տղա նե րին սո վո րեց
նու մ է ին հպա րտ լի նե լ։

2. Դ րա նք ցույց են տա լիս, որ սպար տա ցի տղա նե րին դա ժա նո
րեն պատ ժու մ է ի ն։

3. Դ րա նք ցույց են տա լիս, որ սպար տա ցի տղա նե րին սո վո րեց
նու մ է ին դի մա նալ դժ վա րու թյու ն նե րի ն։

4. Դ րա նք ցույց են տա լիս, թե սպար տա ցի տղա նե րն ինչ պես 
է ին զո րաց նու մ ի րե նց ու ժը ։

Ի նչ պե ՞ս կա րող եք ստու գել ընդ հան րաց ման հիմ ա վոր լի նե լը ։

1. Այս հա ղո րդ ման մեջ ե ղած տե ղե կու թյու ն նե րը հա մե մա տե
լով  զին վոր նե րի պատ րա ստ ման այ սօր վա ե ղա նակ նե րի հետ։
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2. Ու շա դիր կար դա լով հան րա գի տա րա նը՝ Սպար տայի կա ռա
վա րու թյան մա սին տե ղե կու թյու ն ներ ստա նա լու հա մա ր։

3. Հա մե մա տե լով  Լի կու ր գո սի նկա րա գի րը  նրա կեն սագ րու
թյան մեջ ե ղած տվյալ նե րի հե տ։

4. Ու շա դիր կար դա լով սպար տա կան դաս տի ա րա կու թյան մա
սին ու րիշ հա ղոր դու մ ե ր՝ տես նե լու հա մար, թե արդյոք նրա 
այլ կող մեր ևս կապ վա ծ է ին զին վո րա կան պատ րաս տու թյան 
հե տ։

 Կի րա ռեք հմ տու թյու նը

 Ա ՄՆ կո նգ րե սը և նա խա գա հու թյու նը։ 

Ի նչ պես հայտ նի է ԱՄՆ Կո նգ րե սը բաղ կա ցած է Սե նա տից և 
Ներ կայա ցու ցիչ նե րի պա լա տի ց։ Ստո րև բեր վող ա ղյու սա կու մ բեր
վու մ են տվյալ ներ այն մա սին, թե որ կու սակ ցու թյու նն է ձայ նե րի 
մե ծա մաս նու թյու ն ու նե ցել Սե նա տու մ և Ներ կայա ցու ցիչ նե րի պա
լա տու մ, ինչ պես նաև երկ րի Նա խա գա հի կու սակ ցա կան պատ կա
նե լու թյու նը։ Ու սու մ ա սի րեք ա ղյու սա կը և պա տաս խա նեք հա ջոր
դող հար ցե րի ն։

Ժա մա նա
կա հատ ված

Սե նա տու մ մե
ծա մաս նու թյու ն 
ու նե ցող կու սակ
ցու թյու նը

Ներ կայա ցու ցիչ
նե րի պա լա տու մ 
մե ծա մաս նու թյու ն 
ու նե ցող կու սակ
ցու թյու նը

Նա խա գա հի 
կու սակ ցա կան 
պատ կա նե լու
թյու նը

20032005 Հ (Հան րա պե
տա կան)

Հ Հ

20032007 Հ Հ Հ

20072009 Հա վա սար  
ձայ ներ

Ժ (Ժո ղո վր դա վա
րա կան)

Հ
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20092011 Ժ Ժ Ժ

20112013 Ժ Հ Ժ

20132015 Ժ Հ Ժ

20152017 Հ Հ Ժ

20172019 Հ Հ Հ

20192021 Հ Ժ Հ

  

Ի ՞նչ կո նկ րետ փաս տեր են  ներ կայաց ված ա ղյու սա կու մ։

1. Յու րա քան չյու ր կու սակ ցու թյան մեջ Կո նգ րե սի ան դամ ե րի 
թի վը 20032021 թթ.։

2. Այն տա րի նե րի ցան կը, երբ նույն կու սակ ցու թյու նը վե րա հըս
կու մ էր և՛ Կո նգ րե սը, և՛ նա խա գա հու թյու նը ։

3. 20032021 թթ.  Սե նա տը, Ներ կայա ցու ցիչ նե րի պա լա տը և 
Նա խա գա հու թյու նը  վե րա հս կող կու սակ ցու թյու ն նե րը։ 

4. Ան ցած 50  տա րի նե րի ըն թաց քո ւմ  Սե նա տը, Ներ կայա ցու ցիչ
նե րի պա լա տը և Նա խա գա հու թյու նը վե րա հս կող կու սակ ցու
թյու ն նե րի ցան կը ։

 Ի ՞նչ ընդ հան րա ցու մ եր կա րող եք ա նել ա ղյու սա կի ց։

1.  Կու սա ցու թյու ն նե րը  սո վո րա բար  կի սու մ են  Կոն գե սի վե րա
հս կու մը ։

2.  Կո նգ րե սը վե րա հս կող կու սակ ցու թյու նը սո վո րա բար վե րա
հս կել է նա խա գա հու թյու նը ։

3. Նշ ված տա րի նե րի ըն թաց քու մ Կո նգ րե սն ա ռա վե լա պես վե
րա հս կել են հան րա պե տա կան նե րը ։
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4.  Կու սակ ցու թյու ն նե րից մի ա ժա մա նակ վե րա հս կել են Սե նա տը 
և Նա խա գա հու թյու նը։ 

Ո ՞ր  ընդ հան րա ցու մը կհա մա պա տաս խա նի փաս տե րի ն։

1. 20032021 թթ. պե տա կան կա ռա վա րու մը վե րա հս կել են ժո
ղո վր դա վար նե րը ։

2. 20032021 թթ. պե տա կան կա ռա վա րու մը վե րա հս կել են 
հան րա պե տա կան նե րը ։

3. 20032021 թթ. մե ծա մաս նու թյո ւն կազ մող ոչ մի կու սակ ցու
թյո ւն սո վո րա բար չի վե րա հս կել պե տա կան կա ռա վա րու մը ։

4. 20032021 թթ. Սե նա տը վե րա հս կող կու սակ ցու թյու նը սո վո
րա բար վե րա հս կել է նաև նա խա գա հու թյու նը։ 

Ի նչ պե ՞ս կա րող եք ճշ տել ընդ հան րաց ման հիմ ա վոր լի նե լը ։

1. Ս տու գե լով Սե նա տու մ մե ծա մաս նու թյու ն կազ մող կու սակ ցու
թյան և երկ րի Նա խա գա հի կու սակ ցա կան պատ կա նե լու թյան 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը ։

2. Ս տու գե լով, թե  յու րա քան չյու ր նա խա գահ ինչ պի սի ժո ղո վըր
դա կա նու թյու ն է վայե լել և վե րը նտր վել է արդյո ք։

3. Ս տու գե լով, թե յու րա քան չյու ր կու սակ ցու թյան որ քա նով է հա
ջող վել օ րի նագ ծե րն  օ րե նք դա րձ նե լ։

4. Ս տու գե լով, թե ո՛ր կու սակ ցու թյու նն է Սե նա տու մ ա մե նից եր
կար ժա մա նակ մե ծա մաս նու թյու ն կազ մե լ։



Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան թե ստ 

Ըն թեր ցեք հար ցե րը և պա տաս խա նեք Մի շտ, Եր բե մ, Եր բեք 
տար բե րակ նե րից որ ևէ մե կո վ։

1. Որ ևէ թե մա քն նե լիս մի շտ փաս տեր եմ փնտ րու մ, նախ քան 
ար տա հայ տած կար ծի քին հա վա տա լը:

2. Ես քն նու մ և քն նար կու մ եմ հար ցը տար բեր տե սան կյու ն նե
րից:

3. Ես մի շտ վս տա հո րեն ներ կայաց նու մ եմ իմ փաս տար կը, ան
գամ ե թե այն չի հա մը նկ նու մ այլ մա րդ կա նց (դա սըն կե րոջ, 
ու սու ց չի, ծնո ղի, գոր ծըն կե րոջ) կար ծի քի հետ:

4. Ես ակ տի վո րեն փնտ րու մ եմ ա պա ցույց` ան կախ այն բա նից, 
որ դա կա րող է հան գեց նել այն բա նին, ինչ ես ար դեն գի տեմ:

5. Իմ դիր քո րո շու մը կամ կար ծի քը հիմ ա վո րու մ եմ փաս տե րով, 
քան թե սե փա կան փոր ձով և է մո ցի ա նե րով:

6. Ե թե ես մի բա նու մ վս տահ չեմ, ես սկ սու մ եմ հե տա զո տել թե
մա ն՝ դրա մա սին ա վե լի շատ ի մա նա լու հա մար:

7. Ես գի տեմ, թե ինչ պես պե տք է փնտ րել ինձ հա մար ան հրա
ժեշտ և վս տա հե լի տե ղե կու թյու ն, որ պես զի կա րո ղա նամ 
զար գաց նել թե մայի վե րա բե րյալ գի տե լի քս:

8. Ես ան նա խա պայ ման չեմ վս տա հու մ այն ա մե նին, ինչ լսու մ և 
տես նու մ եմ լու րե րով:

9. Կա րող եմ տար բե րել կե ղծ և ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյու նը:

10. Տար բե րա կու մ եմ ին ֆոր մա ցի այի աղ բյու ր նե րն ու դրա նց 
նպա տակ նե րը:



11. Ես գի տեմ, թե ինչ պես գտ նել ան հրա ժե շտ ին ֆոր մա ցի ան 
ա ռա ջադ րա նքս կա տա րե լու/ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյա նս հա մար:

12. Գի տեմ, թե ինչ պես ին ֆոր մա ցի ան կի րա ռեմ ա ռա ջադ րա նքս 
կա տա րե լու/ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար:

13. Երբ իմ դա սըն կե րը/ գոր ծըն կե րը դա սի վե րա բե րյալ/մաս նա
գի տա կան թե մայի վե րա բե րյալ սխալ կամ չհիմ ա վոր ված 
կար ծիք է ար տա հայ տու մ, չեմ երկն չու մ և նրա նց ա սու մ եմ 
ի րե նց թե րու թյու ն նե րի մա սին:

14. Ես վս տահ կի րա ռու մ եմ իմ գի տե լի քը թե՛ դա սի ժա մա նակ, 
թե՛ դա սից դու րս:

15. Ես փո խու մ եմ իմ կար ծի քը, ե թե դի մա ցի նն ա վե լի հիմ ա վոր 
և հա մո զիչ փաս տա րկ ներ է բե րու մ:

 Թես տի ար դյու նք նե րի գնա հա տու մ՝ 

Ե թե ՄԻ ՇՏ պա տաս խա նը հան դի պու մ է 1015 ան գամ, ա պա Դու ք 
ու նեք քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան բա րձր մա կար դակ:

Սա վկայու մ է, որ Դու ք ցան կա ցած ին ֆոր մա ցի ա վեր լու ծե
լիս և գնա հա տե լիս փնտ րում եք փաս տեր և ա պա ցույց ներ 
Ձեր մտա ծո ղու թյու նն ու դա տո ղու թյու նը ձևա վո րե լու հա մար 
և չեք հի մ վու մ ան ձնա կան փոր ձի կամ է մո ցի ա նե րի վրա, 
չեք վա րա նու մ մյու ս նե րին էլ ընդ գր կել այդ գոր ծըն թա ցի մեջ: 

Սա հի ա նա լի ար դյու նք է, բայց պե տք է մի շտ հի շել, որ մտա
ծո ղու թյու նը բա րդ պրո ցես է, իսկ քն նա դա տա կա նը՝ մտա
ծո ղու թյան բա րձ րա կա րգ ձև և պա հան ջու մ է կա տա րո ղա



կա նու թյու ն և ա նը նդ մեջ « մար զու մ»: Կա րող եք ակ տի վո րեն 
օգ տա գոր ծել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյա ն  մո դել նե րը 
կրթա կան հա մա կար գու մ, ինչ պես նաև ա ռօ րյա կյան քու մ: 

Ե թե ԵՐ ԲԵՔ պա տաս խա նը հան դի պու մ է 915 ան գամ, սա վկայու մ 
է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան ա վե լի ցա ծր մա կար դա կի մա սին:

Սա նշա նա կու մ է, որ Դու ք դա սա րա նու մ վս տա հու թյան պա
կաս ու նեք և այդ բա ցը հա ճախ լրաց նու մ եք  է մո ցի ա նե րով և 
են թադ րու թյու ն նե րով: Ձեր ան ձնա կան փոր ձը կա րող է ազ դել 
Ձեր դա տո ղու թյան վրա:

Կա րող եք զար գաց նել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան ո րոշ 
հմ տու թյու ն նե ր՝ կի րա ռե լով ա ռա ջար կած քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան մո դել նե րից մե կը, սկ սե լով հե նց նկա րագ րա
կան փու լից: 

Ե թե ԵՐ ԲԵ ՄՆ պա տա խա նը հան դի պու մ է 815 ան գամ, սա վկայում 
է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան մի ջին մա կար դա կի մա սին. դու ք 
ու նեք վս տա հու թյու ն, բայց ոչ մի շտ եք այն կի րառում ին ֆոր մա ցի ա 
փնտ րե լու, գտ նե լու և հատ կա պես գնա հա տե լու հարցում:

Դու ք ոչ մի շտ եք հա վա տու մ այն ա մե նին ինչ լսու մ կամ տես
նու մ եք: Հա ճախ դա սե րին/ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյան ժա մա նակ եր ևույթ նե րը գնա հա տե լիս վա րա նու մ եք օգ
տա գոր ծել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու ն:

Կա րող եք զար գաց նել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան ո րոշ 
հմ տու թյու ն նե ր՝ կի րա ռե լով ա ռա ջար կած քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան մո դել նե րից մե կը, հատ կա պես ու շադ րու
թյուն դա րձ նե լով վեր լու ծա կան և գնա հատ ման փու լե րի վրա:
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# Մաս նակ ցու թյու ն 

 Վար ժո թյո ն  
ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈ ԹՅԱՆ ՊՐԻԶ ՄԱ 

Ն պա տա կ՝ պար զա բա նել մաս նակ ցու թյու ն հաս կա ցու թյան 
է ությու նն ու դրա ակ տիվ ու պա սիվ ձևե րը 

Տ ևո ղու թյու ն՝  20 րո պե

 Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ թղ թեր, գրիչ ներ, բա շխ ման նյու թ և հար
ցա շար:

Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք`  Մաս նա կից նե րին տրա մա դր վու մ են 
կպ չու ն թեր թիկ ներ, ո րո նց վրա նրա նք գրու մ են, թե ըստ ի րենց 
ինչ է մաս նակ ցու թյու նը, դրա նք փա կց վու մ են ծա ռի տես քո վ.
ար մատ նե րի ա ռա վել կա րճ ձևա կեր պու մ ե րը, իսկ ծա ռի տե րև
նե րի վրա եր կար ձկա կեր պու մ ե րը։ Այ նու հե տև յու րա քան չյու ր 
ա շա կե րտ ըն թեր ցու մ է իր տար բե րա կը։ Բո լոր տար բե րակ նե րի 
բա րձ րա ձայ նու մից հե տո վա րո ղը ներ կայաց նու մ և ցու ցադ րու մ 
է  « Հան րա կր թա կան ու սու մ ա կան հաս տա տու թյու ն նե րու մ սո
վո րող նե րի մաս նակ ցու թյու ն»ը ներ կայաց նող պատ կե րը: 

 Վար ժո թյո ն  
Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵՐ

Ն պա տա կ՝ հնա րա վո րու թյու ն տալ մաս նա կից նե րին մտա ծել 
ինք նու րույն և մտ քեր փո խա նա կել մաս նակ ցու թյան  հա մա
տեքս տու մ ի րա կա նու թյու նից վե րց ված խնդ րի շու րջ

Տ ևո ղու թյու ն` 30 րոպե
Լ սա րան` մի ջին և ա վագ դպ րո ցի ա շա կե րտ նե ր

 Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ վատ ման, մար կե ր
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Հ րա հա նգ ներ և ըն թա ցք՝  Գո րծ նա կան աշ խա տան քի ժա մա
նակ ե րե խա նե րը բա ժան վու մ են ե րեք խմ բի, խմ բե րին տր վու մ 
է վատ ման, մար կեր և մե կա կան ա ռա ջադ րա նք, որ տեղ նկա
րա գր ված է ի րա վի ճակ: Մաս նա կից նե րից պա հա նջ վու մ է 10 րի 
ըն թաց քու մ քն նար կել ի րա վի ճա կը, մտ քեր փո խա նա կել խնդ րի 
շու րջ և վե րար տադ րել մի աս նա կան մո տե ցու մը վատ մա նի վրա:  
Վեր ջու մ յու րա քա նչյոյւր խու մբ ներ կայաց նու մ է իր աշ խա տան
քը: Մի թի մի ներ կայա ցու մից հե տո, մյու ս թի մե րի մաս նա կից նե
րը ի րա վու նք կու նե նան ի րա կա նաց նել հա վե լու մ եր:

 Ի րա վի ճակ 1.    Դպ րո ցի ճա շա րա նի սնու ն դը մի օ րի նակ է, և դըպ
րո ցի ա շա կե րտ նե րի մի մա սը բո ղո քու մ են ճա շա րա նու մ տրա մա
դրվող սնու ն դից և  ու զու մ են, որ ճա շա ցան կը կազ մե լիս ի րե նց 
կար ծի քը հաշ վի առ նեն: Դու ք ա շա կեր տա կան խո րհր դի ան դամ 
եք, ինչ պե՞ս կվար վեք: 

Ի րա վի ճակ 2.   Գյու ղի դպ րո ցն ու նի 2 սան հան գույց: Մե կը գտն վու մ 
է դպ րո ցի շեն քու մ, և նրա նից օգտ վու մ են մի այն ու սու ցիչ նե րը, իսկ 
մյու սը դր սու մ է, այն նա խա տես ված է ա շա կե րտ նե րի հա մար: Ա շա
կե րտ նե րի մի մա սը բո ղո քու մ է դր սի սան հան գույ ցի պայ ման նե րից: 
Դու ք ա շա կեր տա կան խո րհր դի ան դամ եք, ինչ պե՞ս կվար վեք: 

Ի րա վի ճակ 3. Դպ րո ցը ու նի ջե ռու ց ման խն դիր: Ձմ ռան ա միս նե
րին հնա րա վոր չէ նս տել դա սա րան նե րու մ, քա նի որ ջեր մաս տի ճա
նը շատ ցա ծր է լի նու մ: Մո տե նու մ է ձմե ռը: Ա շա կե րտ նե րից շա տե
րը ան հա նգս տա նու մ են դրա հա մար և նույ նի սկ հայ տա րա րել են, 
որ չեն գա այդ ա միս նե րին դպ րոց: Դու ք ա շա կեր տա կան խո րհր դի 
նա խա գահ եք, ինչ պե՞ս կվար վեք: 

Ի րա վի ճակ 4.  Ձեր դպ րո ցու մ չկան խմ բակ ներ: Ա շա կե րտ նե րը բո
ղո քու մ են, որ դա սե րից հե տո զբաղ մու նք չու նեն: Դու ք ա շա կեր տա
կան խո րհր դի նա խա գահ եք, ինչ պե՞ս կվար վեք: 

Ի րա վի ճակ 5.  Դպ րո ցու մ ա շա կե րտ նե րի մի մա սը ցան կա նու մ է, 
որ դա սե րի ըն թաց քու մ դպ րո ցի ընդ հա նու ր մու տ քի դու ռը/դռ նե րը 
փակ պահ վեն ան վտան գու թյան նկա տա ռու մ ե րից, իսկ մյու ս մա սը 
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դեմ է՝ ա զատ տե ղա շա րժ վե լու ի րա վու ն քից ել նե լով: Դու ք ա շա կեր
տա կան խո րհր դի ան դամ եր եք, ինչ պե՞ս կվար վեք: 

Ի րա վի ճակ 6. Դպ րո ցի 8րդ դա սա րա նի ա շա կե րտ նե րի ա ռա ջա
դի մու թյան խն դիր կա. մի մա սը ու նի բա րձր ա ռա ջա դի մու թյուն, 
իսկ ա շա կե րտ նե րի մյուս մա սը չի կա րո ղա նու մ դա սե րին ակ տիվ 
մաս նակ ցել, հե տա քրքր ված չէ դա սե րով, ցա ծր ա ռա ջա դի մու թյու
նի ունի, չի հա սց նու մ դա սե րին պատ շաճ պատ րա ստ վել: Դու ք այդ 
դա սա րա նի դաս ղե կն եք, ինչ պե՞ս կվար վեք: 

 

Վար ժո թյո ն  

ԴԵ ՐԱՅԻՆ ԽԱ Ղ

Ն պա տա կ՝  ներ կայաց նել ա շա կեր տա կան խո րհր դի նա խա գա
հի ընտ րու թյան կազ մա կեր պու մը որ պես ժո ղո վր դա վա րա կան 
գոր ծըն թա ց

Տ ևո ղու թյու ն` 30 րոպե

Լ սա րան` մի ջին և ա վագ դպ րո ցի ա շա կե րտ նե ր

 Պա հա նջ վող նյու թե ր՝ վատ ման, մար կե ր

Հրա հա նգ ներ և ըն թա ցք՝ Պա տա հա կա նու թյան սկզ բու ն քով 
ընտ րել հան դիպ ման մաս նա կից նե րից 3 թեկ նա ծու ի, դի տար
կել նրա նց որ պես Ա շա կեր տա կան խո րհր դի նա խա գա հի թեկ
նա ծու նե ր։ Մյու ս ա շա կե րտ նե րին բա ժա նել խմ բե րի: Նա խա պես 
թի մե րի մաս նա կից նե րին տրա մադ րել տե ղե կու թյու ն ներ պայ
մա նա կան դպ րո ցի խն դիր նե րի, տի րող ի րա վի ճա կի ու ա շա կե
րտ նե րի ցան կու թյու ն նե րի վե րա բե րյալ: Ժա մա նակ տալ նրա նց 
ի րե նց թեկ նա ծու հետ քն նար կե լու հար ցե րը, օգ նել նրան կազ մել 
ե լույթ: Հնա րա վո րու թյու ն տալ թեկ նա ծու նե րին ներ կայա նա լու, 
ներ կայաց նե լու ի րե նց ծրա գի րը, թի մա կից նե րը կա րող են նաև 
ջա տա գո վու թյան ե լույթ ու նե նալ: Կազ մա կեր պել ընտ րու թյու ն
նե րը՝ փակ քվե ար կու թյա մբ, ամ փո փել:
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ԻՆՉ Է ԱՌԱՋԱՐԿՈՄ  
ԿՐԹԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈԹՅՈՆԸ?
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Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյան  
հա մա կար գող խմ բի ան դամ ե րը  

2019 թվա կա նի դրու թյա մբ

Վահ րամ Սո ղո մո նյա ն
vahrsog@yahoo.com 

Սե րոբ Խա չատ րյա ն
krtutiun@yahoo.com 

Տա թև Խա չատ րյան 
tatev.khachatryan03@gmail.com 

Լու սի նե Խա ռա տյա ն
lusinek@yahoo.com 

Ա նի Կո ջոյա ն
anikojoyan@gmail.com 

Զեմ ֆի րա Քա լա շյան 
zemfirakalashyantfa@gmail.com 

Մի շա Թադ ևո սյան 
mishavtadevosyan@gmail.com 

Մա րի Չաք րյան 
chakryanmari@gmail.com 

Ք նա րա ՏերՀով հան նի սյան 
knaraterhovhannisyantfa@gmail.com

Էս թեր Հա կո բյա ն
hakobyan@dvvinternational.am 

Զա րու հի Համ բար ձու մյա ն
hamzara73@yahoo.com 

Մա րի նա Գա լս տյա ն
galstyanmarina@gmail.com 

Ռու զան նա Ծա տու րյա ն
ruzantsaturyan@yahoo.com 

Լի լիթ Նա զա րյան 
lilitstep@gmail.com 

Գո հա րիկ Տիգ րա նյան 
goharik.tigranyan@gmail.com 

Ա նա հիտ Սի մո նյա ն
anahit.sm@gmail.com 

Սո նա Այ վա զյան 
sona@transparency.am 

Մա րի ամ Չա խոյա ն
tookhmanook@gmail.com 

Լի լիթ Հա կո բյան 
hakobyanlilith@gmail.com 

Գայա նե Այ վա զյա ն
forgayane@gmail.com 



ԿՔՆ ան դամ  ե րը 
Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու  թյու  նը բաց հար թակ 

է կր թու  թյան ո լոր տի բո լոր շա հա ռու  նե րի հա մար: Հար թա կու  մ ընդ
գրկ ված են 9ը մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պու  թյու  ն , կր թու  թյան 
փոր ձա գետ ներ և ա վե լի քան 150 ան հատ քա ղա քա ցի : 

Հար թա կու  մ ընդ գրկ ված կազ մա կեր պու  թյու  ն նե րն են.

ԿՔՆն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու  մ է հետ ևյալ խմ բե րի ու  
կազ մա կեր պու  թյու  ն նե րի հետ. 

Ֆեյս բու  քյան ծնո ղա կան խմ բե ր՝ Ման կա պար տեզ ներ և ե րե խա ներ, 
Դպ րոց, խմ բակ ներ, պա րապ մու  նք ներ 

TV

MediaLAB
N E W S R O O M M L A B O R A T O R Y



Մենք ինքնակազմակերպվում ենք 
հանուն որակյալ, իրավունքահենք, մասնակցային կրթության և 
կրթական համակարգի արդարության։

Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնությունը  
ինքնակազմակերպվող հարթակ է, որը հիմադրվել է 2017ի 
ապրիլին և նպատակ ունի ոչ միայն արձագանքել կրթական 
հիմախնդիրներին, այլև պրոակտիվ գործողություններով 
մասնակցել կրթության օրակարգի ձևավորմանը։

krtakan2017@gmail.com 

@krtakan2017

Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնություն


