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@ Քաղաքացիական Երիտասարդական Կենտրոն ՀԿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության և Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ - Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար 
պատասխանատվություն է կրում «Քաղաքացիական Երիտասարդական Կենտրոն» ՀԿ-ն և 
պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության և Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ – Հայաստանի տեսակետները: 
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Ներածություն 
 

«Քաղաքացիական Երիտասարդական Կենտրոն» Համայնքային Զարգացման ՀԿ-ն 
իրականացնում է «Կրթության մատչելիության ու հասանելիության ապահովումը 
որպես կրթության իրավունքի իրացման գրավական» ծրագիրը Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ Հայաստանի աջակցությամբ:  

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել գյուղական բնակավայրերում կրթության իրավունքի 
իրացման հասանելիության և մատչելիության մակարդակը` վեր հանելով ոլորտում 
առկա հիմնախնդիրները Տավուշի մարզի մասշտաբով: Ծրագրի շրջանակներում 
իրականացվել է Տավուշի մարզի 12 գյուղական դպրոցների ընդհանուր վիճակի 
մշտադիտարկում: Մշտադիտարկման արդյունքում վեր հանված հիմնախնդիրները 
հնարավորություն կտան պետական գերատեսչությունների հետ քննարկումների 
արդյունքում ձևակերպել լուծումներ, որոնք դրական փոփոխություններ կբերեն 
կրթության ոլորտ:  Այդ նպատակով ուսումնասիրվել են Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան, 
Դիլիջան, Բերդ, Իջևան համայնքների գյուղական բնակավայրերի 12 դպրոցներ:  

 

Իրավիճակի վերլուծություն 
 

ՀՀ-ում կրթության իրավունքի իրացման հասանելիության և մատչելիության հիմնախնդիրը 
շարունակում է արդիական մնալ` չնայած որ ՀՀ հանրակրթության ոլորտի օրենսդրական 
դաշտը տալիս է կրթության ոլորտի հիմնական երաշխիքները և ձևական առումով 
գնահատվում է որպես բավականին զարգացած, սակայն դրա պրակտիկ իրականացումը 
հաճախ կաղում է պատշաճ դպրոցական կրթության գործընթաց ապահովելու հարցում: 

Գյուղական բնակավայրերի դպրոցներում կրթության հասանելիությունն և մատչելիությանը 
իրենից ենթադրում է մի քանի կարևոր կոմպոնենտների պատշաճ վիճակի առկայություն` 
շենքի ֆիզիկական պայմաններ, անվտանգություն, սանիտարահիգիենիկ պայմաններ, 
նյութատեխնիկական հագեցածություն կադրային ապահովվածություն և որակ: 

Տարբեր տարիներին իրականացված որոշ հետազոտություններ փաստում են, որ 
Հայաստանի գյուղական համայնքներում կրթական միջավայրի մատչելիությունն ու 
հասանելիությունը զգալիորեն զիջում է Երևան քաղաքում գործող դպրոցներում գրանցված 
պատկերին1: Մասնավորապես 2017թ. Բաց Հասարակություն-Հիմնադրամների կողմից 
իրականացված հետազոտության արդյունքները արձանագրում են, որ գյուղական 
բնակավայրերում դպրոցների մոտ 83%-ն ունի հիմնանորոգման կամ վերանորոգման 
հիմնախնդիր, դպրոցների 53%-ի մոտ առկա է  մշտական ջրամատակարարման 
հիմնախնդիր, սանհանգույցները գտնվում են դպրոցի շենքից դուրս: 

 

                                                             
1Տե´ս Կրթության իրավունքի հասանելիության և հավասարության հիմնախնդիները ՀՀ հանրակրթության ոլորտում 
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/09/Educ_Equity_MainData_PPT.pdf [29.07.2019թ] 

http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/09/Educ_Equity_MainData_PPT.pdf
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Մյուս հիմնախնդիրը առնչվում է կրթության հասանելիության կադրային ասպեկտին: 
Գաղտնիք չէ, որ գյուղական համայնքներում մեկ ուսուցիչը միաժամանակ դասավանդում է 
մի քանի առարկա` չունենալով համապատասխան մասնագիտական որակավորում: Սրան 
ավելանում է նաև վերապատրասման դասընթացների պակասը, ուսումնական նոր 
մեթոդներին չտիրապետելու բացը, ինչը հանգեցնում է կրթության ընդհանուր որակի 
անկմանը, գյուղական համայնքներում սովորող աշակերտների անմրցունակությանը` 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություն դիմելու համար: 

Կրթական ոլորտում կադրերի առկայության խնդրի վերաբերյալ մյուս խնդրահարույց կողմը 
հանդիսանում է դպրոցներում բուժքույրերի առկայության հարցը: Տարածված պրակտիկա է 
հանդիսանում այն, որ մի գյուղի կամ քաղաքի բուժքույրը միաժամանակ սպասարկում է մի 
քանի դպրոցներ2: 

Դպրոցների հասանելության նյութատեխնիկական բազան ևս մշտադիտարկման կարիք ունի, 
առկա են անհավասար պայմաններ ուսումնական սարքավորումների, լաբորատորիաների 
հագեցվածության մակարդակով: 

Պետք է նշել, որ այս ոլորտում նախկինում իրականացվել են համանման  
հետազոտություններ, որոնք, սակայն, մեծաքանակ չեն, հետևաբար և` ոլորտը հավելյալ 
ուսումնասիրությունների կարիք ունի, բացի այդ յուրաքանչյուր տարի պետության ու 
միջազգային կազմակերպությունների կողմից միջոցներ են ձեռնարկվում իրավիճակը 
փոփոխելու ուղղությամբ: Ուստի կարևոր է պարբերաբար վերահսկել իրադրությունը, 
վերլուծել առաջընթացի կամ հետընթացի համեմատական դինամիկան և համապատասխան 
արդյունքների հիման վրա առաջարկությունների փաթեթ ներկայացնել պատկան 
մարմիններին և շահագրգիռ մնացած կողմերին:  

 

Մոնիտորինգի մեթոդաբանության տեսական հիմքերը 
 

Ուսանողների կրթական արդյունքների և դպրոցի հարմարությունների միջև  
փոխկապվածությունը ուսումնասիրվել է մի շարք հետազոտողների, տեսությունների և 
մոտեցումների կողմից: Մասնավորապես, ըստ Լեմաստերի կողմից իրականացված 
ուսումնասիրության՝ սովորողները նոր հարմարությունների դեպքում ավելի բարձր 
միավորներ են ձեռք բերում (Lemasters, 1997): Լեմաստերը գտնում է, որ դպրոցի 
հարմարությունները ազդում են նաև ուսուցիչների ակադեմիական աշխատանքի վրա 
(Lemasters, 1997)3:  

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից 2005-2006թթ մշակված «Երեխային հարմար 
դպրոց» ձեռնարկը ևս ամփոփում է այն հիմնական չափանիշները, որոնց պետք է 

                                                             
2Տե´ս Դպրոցական Կրթության Հասանելիությունը Հայաստանում Հետազոտական ուսումնասիրություն 
https://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/Acccess-to-School-Education-Report_Armenian.pdf 
3Նույն աղբյուրը 

https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf
https://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/Acccess-to-School-Education-Report_Armenian.pdf
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համապատասխանեն դպրոցները՝ յուրաքանչյուր երեխայի ներուժի լիարժեք 
բացահայտմանը նպաստող անհրաժեշտ միջավայր ստեղծելու համար4:  

Ըստ այդ ձեռնարկի՝ երեխաների զարգացման երեք կարևոր տարրեր կան, որոնք 
անհրաժեշտ են երեխային հարմար դպրոցի դիզայն ունենալու համար. դրանք 
են՝անվտանգությունը, առողջությունը և սնուցումը:  

Ձեռնարկում ներկակացված են այն հիմնարար չափանիշները, որոնց հիման վրա պետք 
է պլանավորել և նախագծել դպրոցները: 

1. Դպրոցի կառուցվածքը 
2. Ադմինիստրատիվ գրասենյակները  
3. Անվտանգ ջուր 
4. Հիգիենայի պայմաններ 
5. Սանհանգույցներ 
6. Լույս, օդ, արև, փոշի, արտացոլանք, խոնավություն, աղմուկ, հոտ 
7. Գույներ  
8. Էներգիա՝ Էլեկտրաէներգիա կամ այլընտրանքային  
9. Անվտանգության պայմաններ 
10. Առողջապահական պայմաններ 
11. Գրադարան  
12. Կանաչապատում  

Այս դրույթները ներկայացված են որպես հիմնական և կան նաև հավելյալ 
բաղադրիչներ, որոնք են՝ 

1. Ճկուն տարածքներ 
2. Դպրոցական գրադարան և ռեսուրս սենյակ 
3. Լոգարաններ 
4. Դասասենյակներին մոտ հանգստի սենյակ  
5. Անհատական սենյակներ 
6. Բաց տարածքներ 
7. Խոհանոց 
8. Բուժկետ  
9. Պաշտպանական միավոր 

 

ՀՀ օրենսդրական կարգավորումները  

Հայաստանում դպրոցների նյութատեխնիկական պայմանները կարգավորվում են մի 
շարք իրավական ակտերով՝ 

• Լիցենզիայի մասին օրենքով,  
• Հանրակրթության մասին օրենքով,  

                                                             
4Child friendly school, UNICEF, 
https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf [16.02.2018] 
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• ՊՈԱԿ-ների մասին օրենքով,  
• Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին 

ներկայացվող պահանջներ սանիտարական կանոններ և նորմեր 
• Նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 

երեխաների բուժսպասարկման կարգը  
• Պետության կողմից երաշխավորված անվճար արտահիվանդանոցային 

բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում ցուցաբերվող 
բուժօգնության ֆինանսավորման չափորոշիչ 

• Կրթական չափորոշիչներով, որտեղ սահմանված են, թե յուրաքանչյուր 
առարկայի բովանդակության ապահովման համար ինչ նյութատեխնիկական 
պայմաններ են անհրաժեշտ: 

ՀՀ դպրոցներում կադրերին ներկայացվող պահանջները կարգավորվում են 
հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքով: 

 

Մոնիտորինգի նպատակը, խնդիրները 
 

Մոնիտորինգի նպատակն է պարզել ՀՀ Տավուշի մարզի գյուղական բնակավայրերում 
կրթության իրավունքի իրացման հասանելիության և մատչելիության մակարդակը: 

Մոնիտորինգի հիմնական խնդիրներն են պարզել՝ 

− Դպրոցների ապահովվածությունը անհրաժեշտ մանկավարժական և օժանդակ 
կադրերով,  

− Դպրոցների ապահովվածությունը անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներով,  
− Դպրոցների ապահովվածությունը անհրաժեշտ կրթական նյութերով և 

պարագաներով՝ դասագիրք, գրականություն, ուսումնական ձեռնարկ, 
դիդակտիկ նյութեր, լաբորատոր նյութեր և սարքավորումներ,   

− Գյուղական դպրոցների բուժսպասարկման առկա վիճակը, 
− Դպրոցների ապահովվածությունը անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով՝ 

համակարգիչներ, գրադարան, համացանց, լաբորատորիաներ, բուժկետ, 
ճաշարան, դասասենյակներ, ուսուցչանոց, մարզադահլիճներ, 

− Դպրոցների ապահովվածությունը կոմունալ-կենցաղային, սանիտարահիգիենիկ 
պայմաններով՝ ջեռուցում, ջրամատակարարում, լուսավորություն, 
էլեկտրաէներգիա, մաքրություն:  

Մոնիտորինգի արդյունքում նախատեսվում է մշակել առաջարկություններ՝ ուղղված 
գյուղական դպրոցներում իրականացվող կրթության հասանելիության և մատչելության 
ապահովմանը:  
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Տեղեկատվության ստացման մեթոդները 
 

Տեղեկատվության ստացման մեթոդների ընտրությունը պայմանավորված է խնդիրների 
վերաբերյալ բազմակողմանի և համապարփակ տեղեկատվություն ստանալու 
նպատակադրումով, որի շրջանակներում կիրառվել են տեղեկատվության ստացման 
առաջնային և երկրորդային աղբյուրներ:  

Կիրառվել են տեղեկատվության ստացման հետևյալ երկրորդային աղբյուրները՝ 

• Փաստաթղթերի վերլուծություն  

Իրականացվել է նախկին հետազոտությունների, դպրոցների գործունեությանը 
առնչվող և կրթական գործընթացի կարգավորման վերաբերյալ իրավական 
փաստաթղթերի վերլուծություն: 

Կիրառվել են տեղեկատվության ստացման հետևյալ առաջնային աղբյուրները 

• Հարցման մեթոդ 

Խմբային քննարկումներ աշակերտների շրջանում՝ պարզելու համար, թե որքանով են 
նրանք գոհ դպրոցի պայմաններից: Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 12 խմբային 
քննարկում ուսումնասիրված բոլոր դպրոցներում, ընդ որում խմբային քննարկումների 
մասնակցել են յոթերորդ և բարձր դասարանների 124 աշակերտ, որից`67 աղջիկ, 57` 
տղա: Յոթերորդ և բարձր դասարանի աշակերտների ընտրությունը պայմանավորված է 
հետևյալ հանգամանքներով՝ 

• Այս տարիքի երեխաները՝ 12-13 տարեկան, կարող են ինքնուրույն 
պատասխանել քննարկման ուղեցույցում ամփոփոված հարցերին 

• Այս դասարանից սկսած են աշակերտները դպրոցներում անցնում առավել շատ 
քանակով առարկաներ: 

Անհատական հարցազրույց դպրոցի տնօրենի հետ՝ պարզելու համար՝ ինչ խնդիրներ 
ունի դպրոցը կրթության հասանելիության և մատչելիության ապահովման հետ 
կապված ինչ է քայլեր են ձեռնարկվում այդ խնդիրների վերացման ուղղությամբ: 
Իրականացվել է 12 անհատական հարցազրույց:  

Գործիքները ներկայացված են հավելվածում:  

• Դիտարկում  

Դպրոցների պայմանների անմիջական ուսումնասիրման նպատակով կիրառվել է 
ձևայնացված չընդգրկված դիտարկման մեթոդը համապատասխան դիտարկման 
քարտի միջոցով:  

Մոնիտորինգի ընտրանքը 

Դպրոցների ընտրանք 



9 

Ուսումնասիրությունը իրականացվել է ընդհանուր թվով 12 գյուղական դպրոցում՝ 3-
ական դպրոց Նոյեմբերյան, Դիլիջան, Բերդ, Իջևան շրջաններից: 

Դպրոցների ընտրության համար հիմք է հանդիսացել կենտրոնից (Նոյեմբերյան, 
Դիլիջան, Բերդ, Իջևան) հեռավորությունը՝ ընտրվել են կենտրոնին ամենամոտ, 
ամենահեռու և միջին հեռավորության գյուղեր: Հետազոտական վարկածը այն է, որ 
կենտրոնից հեռավորությունը ազդում է կրթության հասանելիության և մատչելիության 
վրա:  

Դպրոց Մոտակա  Միջին 
հեռավորություն  

Հեռավոր 

Նոյեմբերյան Կողբի 
Ջ.Ղարախանյ
ան անվ. թիվ 1 
միջնակարգ 
դպրոց 

Ջուջևանի 
միջնակարգ 
դպրոց 

Բագրատաշենի     
թիվ 2 հիմնական 
դպրոց 

Դիլիջան Թեղուտի 
միջնակարգ 
դպրոց 

Հովքի միջնակարգ 
դպրոց 

Աղավնավանքի 
միջն. դպրոց 

Բերդ Տավուշի 
միջնակարգ 
դպրոց 

Նորաշենի 
միջնակարգ 
դպրոց 

Պառավաքարի 
միջնակարգ 
դպրոց 

Իջևան Գետահովիտի 
միջնակարգ 
դպրոց 

Դիտավանի 
հիմնական դպրոց 

Կիրանցի 
Գ.Վարդանյանի 
անվ.հիմնական 
դպրոց 

Աղյուսակ 1.Մոնիտորինգին մասնակցած դպրոցները 

 

Արդյունքների ճշգրտում (վալիդացիա) 

Մարզային քննարկման շրջանակներում մոնիտորինգի արդյունքների նախնական 
վերլուծությունը ներկայացվել է մասնակից դպրոցների տնօրեններին և 
ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև ոլորտի մյուս շահագրգիռ կողմերին: Նախնական 
արդյունքները քննարկվել են մարզային հանդիպման շրջանակներում և համալրվել նոր 
տեղեկատվություններով և ինչպես նաև ճշգրտումներով:  

 

Արդյունքների վերլուծություն 
 

Մոնիտորինգը անդրադառնում է Տավուշի մարզի գյուղական դպրոցների 
ապահովվածությանը կադրերով և անհրաժեշտ շենքային պայմաններով: Առհասարակ, 
դպրոցների պայմանները Հայաստանում լուրջ բարելավման կարիք ունի: Դպրոցներում 
սանհանգույցների վիճակը, ճաշարանների, հանդիսությունների դահլիճի առկայությունը, 
մարզադահլիճների վիճակը առավել խնդրահարույց կետերն են: Տավուշի մարզպետարանի 
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ենթակայությամբ գործող 46 ուսումնական հաստատութունից 30-ի դեպքում սանհանգույցը 
գտնվում է հաստատությունից դուրս5: 

ՀՀ մարզերի 339 դպրոց կարիք ունի հիմնանորոգման, իսկ 219-ը՝ ընթացիկ 
նորոգման: Առավել մանրամասն ներկայացված է ստորև: 

 

Գծապատկեր 1. ՀՀ դպրոցների քանակը՝ ըստ շենքի վիճակի6 

Ինչպես տեսնում ենք, Տավուշի մարզում 82-ի դպրոցից ընդամենը 24 դպրոց կարիք ունի 
հիմնանորոգման, իսկ 15-ը՝ ընթացիկ նորոգման: Տավուշի մարզում 82-ից 63 դպրոց 
գյուղական է: 

Նշենք նաև, որ Տավուշի մարզում 2016/2017թթ ուսումնական տարում սովորել է 15815 
աշակերտ, աշխատել է 1958 ուսուցիչ: 

 

Դպրոցների ապահովվածությունը կադրերով 
 

Տավուշի մարզում 2016/2017 թթ. ուսումնական տարում աշխատել է 1958 ուսուցիչ, որից 856-ը 
50 և ավել տարիքի են` շուրջ 44 %: Ընդ որում 228 ուսուցիչ կենսաթոշակային տարիքի են, 
կամ 1-2 տարի է մնացել կենսաթոշակային տարիքի: 

                                                             
5ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույց, 
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/495c2378dca75472fe2a677d84f6794e
.pdf[29.07.2019թ.] 
6ՀՀ հանրակրթական դպրոցների նյութատեխնիկական պայմանների մշտադիտարկման 
հաշվետվություն, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ, Կրթական հետազոտությունների և 
խորհրդատվությունների կենտրոն, Թրանսփերենսի ինթերնեշընըլ 

http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/495c2378dca75472fe2a677d84f6794e.pdf
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/495c2378dca75472fe2a677d84f6794e.pdf
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Ուսումնասիրված դպրոցները հիմնականում ապահովված են մանկավարժական կադրերով, 
սակայն մի շարք առարկաներ դասավանդողների կարիք այնուամենայնիվ կա: Այդ 
առարկաներն են հիմնականում աշխարհագրությունը, ռուսաց լեզուն, անգերեն լեզուն, 
ֆիզկուլտուրան, տեխնոլոգիան, կերպարվեստը, երգ-երաժշտությունը, քիմիան, 
կենսաբանությունը: Ընդ որում, որոշ առարկաների դասավանդող ուսուցիչների ընտրության 
գործընթացը ևս արդյունավետ հնարավոր չի լինում կազմակերպել, քանի որ մրցույթին 
մասնակցում են մեկ կամ երկու հոգի և դպրոցները «ստիպված» ընտրում են որևէ մեկին: Նաև 
մարզային քննարկմանը դպրոցների տնօրենները բարձրաձայնեցին ընտրության 
գործընթացում առկա սահմանափակումների մասին, օրինակ, ընտրության գործընթացով 
սահմանված թեստային առաջադրանքը թույլ չի տալիս խորությամբ հասկանալ արդյոք 
թեկնածուն տիրապետում է մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների:  

Կադրերի պակասի հետ կապված խնդիրը ստացել է մի շարք մասնակի լուծումներ, այդ 
թվում ԵՊՀ Իջեւանի մասնաճյուղում բացվել է ռուսաց լեզվի բաժին, սակայն ընդունելության 
ցուցանիշը այս բաժնում եղել է բավականին ցածր:  

Կադրերի խնդիրը լուծվում է մասամբ «Դասավանդիր Հայաստան» ծրագրով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կադրերի հետ կապված մյուս խնդիրը վերաբերում է կադրերի պատրաստման և 
վերապատրաստման որակին, որը պետք է բարձրացնել, ընդ որում ինչպես մեթոդական, 
այնպես էլ մասնագիտական: Եվ աշակերտները, և տնօրենները փաստեցին, որ ուուցիչների 
հիմնական մասը չի տիրապետում նոր տեխնոլոգիաներին, չի կիրառում նոր 
տեխնոլոգիաները դասապրոցեսը առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով:  

 

 

 

 

Դպրոցի տնօրենները ընդգծեցին վերապատրաստումների ավարտին մասնագիտական 
քննությունների անհրաժեշտությունը, որի արդյունքում վերապատրաստումը ձևական չի 
լինի, իսկ արդյունքում նաև աշխատավարձը տարբերակված կլինի: 

Դե բուհերում արդեն բուհական խնդիրներն է, որ հիմա ով ասես ընդունվում է, ով ասես 
ավարտում է  մանավանդ վարձ վճարելու  առումով բուհերին դա ձեռնտու է, կարծում եմ էտ 
հարցը ընդհանուր հարց է պետական ըտեղ մոտեցումները կփոխվեն: 

Մեր զինղեկը նաև ֆիզկուլտուրայի մասնագետ ա, բայց մի կերպ համոզել եմ, որ ինքը 
պարապի: Ահագին էլ գործեր բացվեց, որ ինչ ա ինքը պարապում, ծանրաբեռնված ա, զինղեկ 
ա, իրավունք չունի, բայց ուրիշ տարբերակ չկա: Դա դպրոցի շահերից ելնելով: Խախտում ենք 
արել՝ դպրոցի շահերից ելնելով: Բա էդքան ժամերն ինչ անեի: Երեխան բա որ ֆիզկուլտ 
չպարապի, ինչ անի: 

Դպրոցի տնօրեն  

 

Աջակցությունը կարևոր բան է, անընդհատ մեզ  մեթոդիստներ են պետք, որ օգնեն, 
աջակցեն մենակ չպահանջեն : 

Դպրոցի տնօրեն  
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Աշակերտների շրջանում իրականացված խմբային քննարկումները բավականին 
մտահոգությունների տեղիք են տալիս, քանի որ աշակերտները կիսվել են իրենց 
կարծիքներով ուսուցիչների վերաբերյալ:  

Դպրոցներում մանկավարժական կադրերի գործունեության, առհասարակ կրթության 
որակի, մատչելիության վրա ազդեցություն է թողնում բազմակոմպլեկտ դասարանները, 
որտեղ կրթության որակը էականորեն տուժում է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդ որում, դպրոցները կարիք ունեն նաև բազմակոմպլեկտ դասարանում աշխատանքի 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, չնայած հիմնականում առհասարակ դեմ էին 
բազմակոմլեկտ դասարանների մոտեցմանը: Մարզային քննարկման ժամանակ բոլոր 
մասնակիցները նշեցին, որ բազմակոմպլեկտ դասարաններում կրթության իրականացումը 
հակասում է երեխաների կրթության իրավունքին, քանի որ երեխաները չեն կարողանում 
ստանալ իրենց տարիքին համապատասխան որակյալ կրթություն: Մասնակիցները 
միանշանակ դեմ արտահայտվեցին ցածր դասարաններում բազմակոմպլեկտ դասարանների 
առկայությանը, քանի որ այս տարիքում երեխաները պատրաստ չեն նման պայմաններում 
ստանալ կրթություն: Նշենք, որ Տավուշի մարզում 2016-2017 թթ. ուսումնական տարում եղել է 
85 բազմակոմպլեկտ դասարան7: Տավուշի մարզում 2016-2017 թթ. ուսումնական տարում եղել 
է 931 դասարան, այսինքն, մոտ 9 տոկոսը բազմակոմլեկտ են: 

Այսպիսով, Տավուշի մարզի գյուղական դպրոցներում արդիական է կադրերի պակասի խնդիրը, 
հատկապես բնագիտական առարկաների (տեխնոլոգիան, աշխարհագրությունը, քիմիան, 
կենսաբանությունը), լեզուների (ռուսաց լեզու, անգերեն լեզուն), արվեստի (կերպարվեստ, երգ-
երաժշտություն), ինչպես նաև ֆիզկուլտուրայի մասով:  

                                                             
7Հաշվետվություն Տավուշի մարզի ուսումնական հաստատությունների 2015-2016 ուստարվա 

վերաբերյալ: 

Կոմպլեկտ դասարաններում ուսուցման որակը բավականին շատ ընկնում է, ուզեն թե չուզեն 
նչքան էլ ոուզումա ուսուցչուհին լավ մասնագետա լավա պարապում լավա բացատրում  

ամեն դեպքում էտ դդասաժամը կարելիա էսպես ասել որ ոնցոր կիսվումա էլի 45 րոպեն 22 
ոպեուկես էն  դասարանում դա բավականին շատ ազդումա կրթության որակի վրա: 

 
Մենք փայլուն երեխաներ ունենք, ուսուցիչներին խնդրել ենք, որ դասերից հետո զբաղվեն 
նրանց հետ և բազմակոպլեկտների բացը լրացնեն: Դա է կարևոր, թե չէ ներառական 1-2 
երեխա կա, ինչ էլ հնարավոր է, սովորեցնում են: Չեմ էլ ուզում շեշտը դնենք դրա վրա: 
Բազմակոմպլեկտ դասարանները աբսուրդ են, շատերը փաստարկ են բերում, որ նրանք քիչ 
են` 1-2 հոգի, հասկացանք, բայց երեխա են չէ՞: Դասվարներ ունենք, որ փայլուն 
մասնագետներ են, ավարտել են Խ.Աբովյանի անվան Մանկավարժական ինստիտուտը, 30 
տարվա փորձ ունեն, անգամ իրենք են խնդիրներ ունենում. ինչ ուզում ես արա, այս 

            
         

   

 

...խոսում ենք, գալիս վիրավորում, օրինակ ասումա՝ անասուն ու տենց էլի, ես ել ասում 
եմ հանգիստ խոսա, ասումա տենց կգնաս տանը կխոսաս: 

....հարց ես տալիս ասումա գիրքը կարդա կիմանաս: 
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Դպրոցներում բավականին ցածր է նաև եղած կադրերի մասնագիտական գիտելիքները և 
որակները, ինչպես նաև մանկավարժական կադրերի պատրաստաման, վերապատրաստման և 
ընտրության գործընթացները հնարավորություն չեն տալիս ձեռք բերել, զարգացնել և 
ցուցադրել մանկավարժական որակները:  

 

Դպրոցների ապահովվածությունը անհրաժեշտ ֆինանսական 
ռեսուրսներով 
 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների8 ֆինանսավորումը հիմնականում 
կատարվում է ՀՀ պետական բյուջեից՝ ըստ իրականացվող ծրագրերի, հանրակրթության 
համար նախատեսված միջոցներից: Ֆինանսական միջոցների բաշխումը դպրոցներին 
կատարվում է ամբողջական գումարով ըստ սովորողների թվի բանաձևի, որի գործակիցները 
յուրաքանյուր տարի հաստատվում են ՀՀ ֆինանսաների նախարարի ու ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի համատեղ հրամանի հիման վրա:  Յուրաքանչյուր տարի դրանք 
հաշվարկվում են ՀՀ ՖՆ կողմից՝ հիմք ընդունելով ՀՀ պետական բյուջեում հանրակրթության 
բնագավառի համար նախատեսված ընդհանուր գումարի չափը, դպրոցների սովորողների 
թվի միջին հանրապետական ցուցանիշները և օրենսդրությամբ նախատեսված ծախսային 
նորմատիվները: 

Ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման բանաձևի  տեսքը հետևյալն է ՝Ըգ = Սթ x Սգ + Պգ + 
ՏՍթ x ԱՕք x ՍՆգ + ՀՈՒՀՍթ x 0.1 x ՍԱդգ: Սգ` մեկ սովորողին ընկնող տարեկան գումարը` 
124000 դրամ, Պգ` հաստատության պահպանման ծախսերի նվազագույն գումարը` մինչև 100 
աշակերտ ունեցող պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 
համար` 19000.0 հազ. դրամ (ներառյալ ոչ ուսուցչական անձնակազմի աշխատավարձի 
տարեկան ֆոնդը), 101-ից մինչև 300 աշակերտ ու 301 և ավելի աշակերտ ունեցող պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համար հաստատության 
պահպանման ծախսերի նվազագույն գումարը բաղկացած է 2 մասից` հաստատության 
պահպանման ծախսերից` 2844.0 հազ. դրամ, և ոչ ուսուցչական անձնակազմի 
աշխատավարձի տարեկան ֆոնդից, որը հաշվարկվում է, հիմք ընդունելով հրամանի 2-րդ 
կետում նշված` ոչ ուսուցչական անձնակազմի նվազագույն հաստիքների թվաքանակը, ԱՕք` 
աշխատանքային օրերի քանակը` 168 օր (ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության 
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համար` 80 օր), ՍՆգ` 
տարրական դասարանների և նախակրթարանների երեխաներին սննդով ապահովման մեկ 
օրվա գումարը` 140 դրամ, ՍԱդգ` սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների 
դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցվող գումարը` միջին մակարդակում սովորողների 
մասով` 5555.6 դրամ, ավագ մակարդակում սովորողների մասով` 6326.7 դրամ9:   

                                                             
8Համաձայն «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 8-ի 5-րդ կետի. ուսումնական հաստատությունը, ըստ 
իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի, լինում է` 

1) տարրական դպրոց (1-4-րդ դասարաններ). 
2) միջին դպրոց (5-9-րդ դասարաններ). 
3) հիմնական դպրոց (1-9-րդ դասարաններ). 
4) ավագ դպրոց (10-12-րդ դասարաններ). 
5) վարժարան (5-12-րդ դասարաններ). 
6) միջնակարգ դպրոց (1-12-րդ դասարաններ): 

9http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=93538[25.07.2019թ.] 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=93538
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Ներկայումս գործող բանաձևը հաշվի է առնում դպրոցների որոշ առանձնահատկությունները 
և կարիքները: Մասնավորապես, այն հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն 
տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել դպրոցներին` ելնելով հետևյալ գործոններից. 

- հաստատության գտնվելու վայրից և աշխարհագրական դիրքից (լեռնային, 
բարձրլեռնային և բնակավայրի միակ, մինչև 400 աշակերտ ունեցող դպրոց), 

- հաստատության չափից (շատ փոքր դպրոցներ՝ 100 աշակերտ ունեցող, փոքր 
դպրոցներ՝ 101-ից 300 աշակերտ ունեցող, միջին և մեծ դպրոցներ՝ 301  
աշակերտ ունեցող), 

- հաստատության կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանից 
(տարրական, հիմնական, ավագ) և հաստատության տիպից (միայն ավագ 
դպրոցների պարագայում), 

- հաստատության սովորողների որոշ սոցիալական կարիքներից (անվճար 
դասագրքեր սոցիալապես անապահով ընտանիքներից երեխաների համար և 
սնունդ նախադպրոցական և տարրական դասարանների երեխաների համար): 

 
2014 թ. ՀՀ կառավարության 16 հունվարի N 16-Ն որոշմամբ10 վերանայվեց ոչ միայն դպրոցի 
պահպանման ծախսերի նվազագույն գումարի չափը, այլ նաև հաշվարկման սկզբունքը: Այն 
կախման մեջ դրվեց դպրոցի սովորողների թվից և ոչ ուսուցչական անձնակազմի տարեկան 
աշխատավարձային ֆոնդից: Դպրոցի պահպանման ծախսերի գումարը (Պգ-ն) սովորողների 
թվից և ոչ ուսուցչական անձնակազմի տարեկան աշխատավարձային ֆոնդից կախման մեջ 
դնելը միայն մասամբ լուծեց այն խնդիրը, որ մինչև 300 աշակերտ ունեցող դպրոցներում մեկ 
սովորողին ընկնող իրական գումարի չափն անհամեմատ ավելի մեծ էր, քան մեծ 
դպրոցներում: Մասնավորապես, խնդիրը լուծվեց փոքր դպրոցներից միայն 101-ից 300 
աշակերտ ունեցողների համար: Արդյունքում, 100-ից ավել աշակերտ ունեցող դպրոցների 
պարագայում մեկ սովորողին ընկնող իրական գումարը սկսեց նվազել սովորողների թվի 
աճին գրեթե համաչափ: Սակայն այդ խնդիրը մնաց չկարգավորված մինչև 100 աշակերտ 
ունեցող դպրոցների համար: 1-ից 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներում մեկ սովորողին 
ընկնող իրական գումարի միջինացված չափը կազմում է մոտ 3 336 500 դրամ՝ 20 անգամ ավել 
քան 100-ից ավել աշակերտ ունեցող դպրոցներում11:  
 
Այսպիսով, դպրոցների ֆինանսավորման ներկա մեխանիզմների դեպքում փոքր դպրոցները 
չեն կարողանում լիարժեքորեն ապահովել դպրոցը անհրաժեշտ պայմաններով, քանի որ եղած 
բյուջեն, որը հաշվարկվում է աշակերտ թվով, փոքրաթիվ դպրոցների դեպքում հիմնականում 
բավարարում է միայն աշխատավարձերին:  

                                                             
10 ՀՀ կառավարության 16.01.2014թ. N16-Ն որոշումը «ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N1262-Ն 
որոշման մեջ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
11ՀՀ հանրակրթության ոլորտի ֆինանսավորման հիմնախնդիրները սոցիալական արդարության 
ապահովման տեսանկյունից, Նունե Դավթյան, Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնություն 
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Գյուղական դպրոցների բուժսպասարկման առկա վիճակը 
 

Գյուղական դպրոցներում կցված է բուժաշխատող, որ կամ, կախված աշակերտների թվից, 
կես դրույքով է աշխատում դպրոցում, կամ աշակերտների քիչ թվի դեպքում հաճախում է 
դպրոց շաբաթը մեկ կամ ավելի հազվադեպ: Ուսումնասիրված դպրոցներում բուժկետը 
առհասարակ բացակայում է, բացի Թեղուտի դպրոցից:  

Եվ աշակերտները, և դպրոցի տնօրենները փաստեցին, որ կարիք ունեն բուժաշխատողի 
ներկայության ողջ օրը դպրոցում: Բուժաշխատողի բացակայության պարագայում,  
անհրաժեշտության դեպքում բժշկական ծառայություն աշակերտները կամ չեն ստանում, 
կամ ստանում են դպրոցի անձնակազմի կողմից, կամ ծայրահեղ դեպքերում մոտակա 
հիվանդանոցում: 

 

 

 

 
 

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ դպրոցներում պատշաճ ձևով բուժսպասարկում չի 
իրականացվում, դպրոցներում աշակերտների թվով պայմանավորված բուժաշխատողների ոչ 
բավարար ծանրաբեռնվածության պատճառով: 

 

Դպրոցների ապահովվածությունը անհրաժեշտ 
ենթակառուցվածքներով 
 

Ուսումնասիրության շրջանակներում առաջ էինք քաշել վարկած, որքան մոտ է դպրոցը 
կենտրոնին՝ Դիլիջան, Իջևան, Բերդ, Նոյեմբերյան, այնքան ավելի լավ պայմաններ ունի:  

Դպրոցների մի մասը վերջերս է վերանորոգվել՝  

1. 2015թ.՝ Կողբի թիվ 1 միջն. դպրոց 
2. 2016թ.՝Թեղուտի  դպրոցի   

Դպրոցների ամենախնդրահարույց պայմանները սանհանգույցների վիճակն է, 
հանդիսությունների դահլիճի, մարզադահլիճների բացակայությունը կամ անմխիթար 
վիճակը, լաբորատորիաների բացակայությունը կամ ոչ լիարժեք կահավորումը, ինչպես նաև 
լաբորատոր նյութերի բացակայությունը: 

..ես ուզում եմ, որ մենք ունենք բուժաշխատող, որ առավոտյան ժամը 9-ից մեզ 
հետ աշխատանքի գա, ճիշտ ա ասում են, որ համայնքային բույժքույրը ինչ-որ 0.3 
տոկոսով….բայց բուժքույրը գալիս է պատվաստումների կամ մեկ-մեկ 
ստուգումների, ես այդպես չեմ ուզում, որ դպրոցն անպայման ունենա բուժքույր, 
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Նկարներ ուսումնասիրված դպրոցներից, սանհանգույցներ  

Ինչպես տեսնում ենք ներկայացված նկարներում, դպրոցների նյութատեխնիկական 
պայմանները որոշ դպրոցներում հատկապես սանհանգույցերում անմխիթար են և հակասում 
են դպրոցների սանիտարական նորմերի պահանջներին:  

Ուսումնասիրված դպրոցներում բարելավման կարիք ունեն գրադարանները, բուժկետերը, 
բուֆետ, ինչպես նաև որոշ դպրոցներում չի գործում ընթերցասրահ:  

Որոշ դպրոցներում դասարանները լուսավորված չեն, այդ մասին են վկայում և դիտարկումը 
և աշակերտները: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ամենակարեւորը, որ դահլիճ չունենք, եթե անձրևա, դասարանում ուղղակի նստում ենք, եթե 
եղանակը լավնա դրսում: 

...մի անգամ մարզադահլիճի պատալոկը փլվելա: 

Այո ունենք մարզագույք կիսատ պռատ, լուսավորությունից շատ դժգոհ ենք, դասասենյակի 
լամպերը մենք ենք առնում, սրբիչները մենք ենք առնում, բարձիկները: 

... գյուղի բնակիչը իրա էրեխուն տանում ա քաղաք սովորելու: 
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Նկարներ ուսումնասիրված դպրոցներից, մարզադահլիճ 

 

Ինչպես տեսնում ենք նկարներում, հաճախ դպրոցներում նյութատեխնիկական պայմանները 
նշանակալի տարբեր են իրարից, ինչը ոչ միայն չի համապատասխանում դպրոցների 
սանիտարական նորմերի պահանջներին, նաև հակասում է սոցիալական արդարության, 
համաչափ զարգացման սկզբունքներին:  

Ինչպես տեսնում ենք, ուսումնասիրված դպրոցներում առկա չէ բուժկետ, ինչպես նաև ըստ 
դիտարկման արդյունքների վատ է լաբորատորիաների ընդհանուր վիճակը12:  

 

 Դպրոցը Դասար. Բուֆետ  Լաբ. Գրադար. Մարզ. Բուժկետ 

Մ
ոտ

ա
կա

 

Կողբի 
Ջ.Ղարախանյան 
անվ. թիվ 1 
միջնակարգ դպրոց 

Լավ  Լավ Վատ  Լավ  Լավ  Չունի  

Թեղուտի 
միջնակարգ դպրոց 

Լավ  Չունի  Վատ  Լավ  Լավ  Լավ  

Տավուշի միջնակարգ 
դպրոց 

Լավ  Չունի  Վատ  Լավ  Լավ  Չունի  

Գետահովիտի 
միջնակարգ դպրոց 

Վատ  Լավ  Վատ  Լավ  Լավ  Չունի  

Մ
իջ

ին
 

հե
ռա

վո
րո

ւթ
յա

ն 
 

Ջուջևանի 
միջնակարգ դպրոց 

Վատ  Չունի  Վատ  Վատ  Լավ  Չունի  

Հովքի միջնակարգ 
դպրոց 

Լավ/վատ  Չունի  Չունի  Վատ  Շատ 
վատ  

Չունի  

Նորաշենի 
միջնակարգ դպրոց 

Լավ/վատ  Չունի  Վատ  Վատ  Լավ  Չունի  

Դիտավանի 
հիմնական դպրոց 

Լավ  Չունի  Վատ  Լավ  Լավ  Չունի  

Հե
ռա

վո
ր 

Բագրատաշենի     
թիվ 2 հիմնական 
դպրոց 

Լավ/վատ  Չունի  Չունի  Լավ  Վատ  Չունի  

Աղավնավանքի միջն. 
դպրոց 

Լավ/վատ  Չունի  Վատ  Լավ  Շատ 
վատ  

Չունի  

Պառավաքարի 
միջնակարգ դպրոց 

Լավ  Չունի  Վատ  Լավ  Լավ  Չունի  

                                                             
12 Համաձայն մոնիտորինգի մեթոդաբանության, դպրոցների նյութատեխնիկական պայմանները 
գնահատվել են հետևյալ գնահատականներով «շատ լավ», «լավ», «վատ», «շատ վատ», որը 
պարունակում է սուբյեկտիվ բաղադրիչ: Դպրոցների պայմանների գնահատման օբյեկտիվ, հստակ 
չափանիշներ սահմանված չէ ՀՀ օրենսդրությամբ: Հետազոտական թիմը «շատ լավ», «լավ», «վատ», 
«շատ վատ», գնահատականները սահմանել է հետևյալ տրամաբանությամբ համապատասխանաբար՝ 
եթե դպրոցի դիտարկվող պայմանը ամբողջութամբ համապատասխանում էր սանիտարական 
նորմերին, գնահատվել է «շատ լավ», եթե որևէ կետով չի համապատասխանել նորմերին՝ «լավ»,  եթե 
հիմնականում չի համապատասխանել՝«վատ», եթե դիտարկվող պայմանը առհասարակ չի 
համապատասխանել նորմերին, գնահատվել է «շատ վատ»: (Ծանոթությունը՝ հեղինակինն է): 
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Կիրանցի 
Գ.Վարդանյանի 
անվ.հիմնական 
դպրոց 

Վատ  Չունի  Շատ 
վատ  

Շատ 
վատ  

Չունի  Չունի  

Աղյուսակ 2. Դպրոցների ենթակառուցվածքների ընդհանուր վիճակը.  դիտարկում 

 

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ մշտադիտարկման արդյունքների համաձայն` դպրոցների 
միայն մի մասն է ապահովված անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով, իհարկե ուսումնասիրված 
դպրոցների քանակը փոքր է, սակայն կարելի է ենթադրել, որ կենտրոնից հեռու գտնվող դպրոցների 
շենքային և նյութատեխնիկական պայմանները ավելի վատ վիճակում են, քան առավել մոտիկ 
գտնվողները: 

 

Դպրոցների ապահովվածությունը կոմունալ-կենցաղային, 
սանիտարահիգիենի կպայմաններով 

 

Տավուշի մարզի գյուղական դպրոցներում բարելավման կարիք ունի գազամատակարարումը, 
ինչպես նաև ջրամատակարարումը: 

 

Գծապատկեր 2. Տավուշի մարզի դպրոցների գազամատակարարումը, քանակ 

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերում, Տավուշի մարզի դպրոցներում բարելավման կարիք 
ունի նաև գազամատակարարումը: 

Հաջորդ խնդրահարույց ոլորտը Տավուշի մարզի դպրոցներում տաք ջրամատակարարումն է՝ 
82 դպրոցից 77-ում բացակայում է տաք ջրամատակարարումը: 

 

 

 
 

Որոշ գյուղական դպրոցներում ինտերնետային կապը թույլ է կամ առհասարակ բացակայում 
է: 

Դպրոցում խմելու ջուր չկա, դրսում կա խմելու չի պղտոր ջուր է, դպրոցի ներսում ջուր մենակ 
ճաշարանում կա օգտվում ենք հազարից մեկ: 

Աշակերտների հետ խմբային քննարկումից  
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Դպրոցներում խնդրահարույց է նաև մաքրության վիճակը, որոշ դպրոցներում սանհանգույցը 
առհասարակ հակասում է բոլոր նորմատիվ ակտերին:  

Դպրոցների մի փոքր մասն ունի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ, հիմնականում 
հեղուկ վառելիքով վառարաններ են կիրառվում կամ փայտե վառարաններ, որոնց դեպքում 
ըստ աշակերտների արձագանքի, դասարաններում ջեռուցումը բավարար չէ: 

Այսպիսով, կարող ենք ընդհանրացնել, որ Տավուշի մարզի ուսումնասիրված դպրոցներում 
գազամատակարարումը, ջրամատակարարումը բավականին տարածված խնդիր է, 
հատկապես այն համայնքներում, որտեղ գազաֆիկացումը բացակայում է: Որոշ դեպքերում, 
գազաֆիկացումը ևս երաշխիք չէ դպրոցում բավարար ջերմության ապահովման համար: Որոշ 
դպրոցներում խնդրահարույց է մաքրության հարցը՝ բավարար ծանրաբեռնվածությամբ 
հավաքարար չունենալու, կամ մաքրման աշխատանքները պատշաճ չկազմակերպելով 
պայմանավորված:  
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Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

 

Մոնիտորինգի արդյունքների համադրումը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ 
եզրահանգումները և առաջարկությունները՝ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Տավուշի մարզի գյուղական դպրոցներում անհրաժեշտ են 
մանկավարժական կադրեր հետևյալ ուղղություններով՝ բնագիտական առարկաներ 
(տեխնոլոգիան, աշխարհագրությունը, քիմիան, կենսաբանությունը), լեզուներ (ռուսաց լեզու, 
անգերեն լեզուն), արվեստ (կերպարվեստ, երգ-երաժշտություն), ինչպես նաև ֆիզկուլտուրայի 
մասով:  

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. Դպրոցներում մանկավարժական կադրերի պակասը լրացնելու 
նպատակով, անհրաժեշտ է որդեգրել բազմամակարդակ, բազմակողմանի 
համագործակցության ռազմավարություն՝ համայնքների և ԲՈՒՀ-երիր միջև նպատակային 
համագործակցություն հանուն կադրերի պատրաստման, նորավարտ մանկավարժների 
գործուղում կադրերի պահանջարկ ունեցող գյուղական համայնքներ առավել 
նպատակահարմար պայմաններով («Դասավանդիր Հայաստան» մոտեցման օրինակով):   

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Ըստ տարբեր շահագրգիռ կողմերի գնահատականի՝ աշակերտներ, 
տնօրեններ, դպրոցներում բավականին ցածր է նաև եղած կադրերի մասնագիտական 
գիտելիքները և որակները:  

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. Մանկավարժական կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և 
ընտրության մեխանիզմները ենթարկել բովանդակային և կազմակերպական 
փոփոխությունների՝ մասնակցային և փաստարկված եղանակով: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Մանկավարժական կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և 
ընտրության գործընթացները հնարավորություն չեն տալիս ձեռք բերել, զարգացնել և 
ցուցադրել մանկավարժական որակները, որոնց կարիքը կա դպրոցներում: 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. Անհրաժեշտ է մանկավարժական կրթության բովանդակությունը  
փոփոխել, ընդ որում ընդունելության չափանիշները խստացնել և համալրել 
մանկավարժական կրթությունը երկարաժամկետ պրակտիկայով և մասնագիտական 
ուղղորդմամբ (մենթորություն): Ընդ որում անհրաժեշտ է նաև փոփոխել մանկավարժական 
կադրերի ընտրության և ընդունելության մեխանիզմները, այդ թվում չափանիշները: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Դպրոցների ֆինանսավորման ներկա մեխանիզմների դեպքում փոքր 
դպրոցները չեն կարողանում լիարժեքորեն ապահովել դպրոցը անհրաժեշտ պայմաններով, 
քանի որ եղած բյուջեն, որը հաշվարկվում է աշակերտ թվով, փոքրաթիվ դպրոցների դեպքում 
հիմնականում բավարարում է միայն աշխատավարձերին: Խնդիրը հատկապես սուր է այն 
դպրոցներում, որտեղ ֆինանսավորման չափով պայմանավորված ուսուցումը 
իրականացվում է բազմակոմպլեկտ դասարաններում, ինչը չի ապահովում որակյալ 
կրթություն:  

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. Դպրոցների ֆինանսավորման նոր բանաձևում ներառել փոքրաթիվ 
աշակերտներով դպրոցների համար հատուկ բանաձև, որը հնարավորություն կտա փոքր 
դպրոցներում իրականացնել ուսուցումը՝ առանց դիմելու բազմակոմպլեկտ դասարանների 
ձևաչափին:  



21 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Ուսումնասիրված դպրոցներում պատշաճ ձևով բուժսպասարկում չի 
իրականացվում, դպրոցներում աշակերտների թվով պայմանավորված բուժաշխատողների ոչ 
բավարար ծանրաբեռնվածության պատճառով: 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. Դպրոցներում բուժսպասարկման ծառայությունների իրականացման 
գործընթացը իրականացնել՝ անկախ աշակերտների թվից և մշակել բուժսպասարկման 
ծառայությունների որակի վերահսկման մեխանիզմներ: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Որոշ դպրոցներում խնդրահարույց է մաքրության հարցը՝ բավարար 
ծանրաբեռնվածությամբ հավաքարար չունենալու, կամ մաքրման աշխատանքները պատշաճ 
չկազմակերպելով պայմանավորված:  

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. Դպրոցների մաքրության պահպանման վերահսկման մեխանիզմ 
մշակել և կիրառել:  

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Ուսումնասիրված դպրոցներում գազամատակարարումը, 
ջրամատակարարումը բավականին տարածված խնդիր է, հատկապես այն համայնքներում, 
որտեղ գազաֆիկացումը բացակայում է: Որոշ դեպքերում, գազաֆիկացումը ևս երաշխիք չէ 
դպրոցում բավարար ջերմության ապահովման համար: Դպրոցների միայն մի մասն է 
ապահովված անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով, իհարկե ուսումնասիրված դպրոցների 
քանակը փոքր է, սակայն կարելի է ենթադրել, որ կենտրոնից հեռու գտնվող դպրոցների 
շենքային և նյութատեխնիկական պայմանները ավելի վատ վիճակում են, քան առավել 
մոտիկ գտնվողները: 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. Վերանորոգվող և հիմնանորոգվող դպրոցների ցանկերի սահմանման 
թափանցիկ և փաստարկված մեխանիզմ մշակել և կիրառել, ըստ որոնց մոտակա տարիներին 
հանրապետությունում կբացառվեն առանց անհրաժեշտ ենթակառուցվածներով դպրոցների 
առկայությունը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Գրականության ցանկ  
 

1. Դպրոցական Կրթության Հասանելիությունը Հայաստանում, Հետազոտական 
ուսումնասիրություն https://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/Acccess-to-School-
Education-Report_Armenian.pdf  

2. Կրթության իրավունքի հասանելիության և հավասարության հիմնախնդիները ՀՀ 
հանրակրթության ոլորտում http://www.osf.am/wp-
content/uploads/2017/09/Educ_Equity_MainData_PPT.pdf [29.07.2019թ] 

3. Հաշվետվություն Տավուշի մարզի ուսումնական հաստատությունների 2015-2016 
ուստարվա վերաբերյալ   

4. ՀՀ հանրակրթական դպրոցների նյութատեխնիկական պայմանների 
մշտադիտարկման հաշվետվություն, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ, 
Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն, 
Թրանսփերենսի ինթերնեշընըլ  

5. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույց, 
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/495c2378dca75472
fe2a677d84f6794e.pdf[29.07.2019թ.] 

6. Child friendly school, UNICEF, 
https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf 
[16.08.2019] 

 

  

https://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/Acccess-to-School-Education-Report_Armenian.pdf
https://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/Acccess-to-School-Education-Report_Armenian.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/09/Educ_Equity_MainData_PPT.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/09/Educ_Equity_MainData_PPT.pdf
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/495c2378dca75472fe2a677d84f6794e.pdf%5b29.07.2019%D5%A9
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/495c2378dca75472fe2a677d84f6794e.pdf%5b29.07.2019%D5%A9
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Հավելվածներ 
 

Դպրոցի տնօրենի հետ հարցազրույցի հարցաշար  

Հարցազրույցի նպատակն է պարզել, թե ինչպիսին է դպրոցի պայմանները, ինչպիսի 
խնդիրներ ունի դպրոցը՝ նյութական, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների 
տեսանկյունից: 

Թիրախ խումբ  

• գյուղական դպրոցների տնօրեններ 

• այն դեպքում, երբ տնօրենը իր լիազորությունները ստանձնել է մեկ տարուց պակաս 

ժամանակահատվածում, հարցազրույցը վարել նաև ուսումնական գծով փոխտնօրենի 

կամ հարցաշարի հարցերից տեղեկացված աշխատակցի մասնակցությամբ: 

 

Նշում հարցազրուցավարի համար ` ներկայացնել կազմակերպությունը, ներկայացնել 
պաշտոնականնամակ, հարցազրույցի նպատակը, խնդրել հարցազրույցը ձայնագրելու 
թույլտվություն, ընդգծել, որ դա արվում է միայն տեղեկատվությունը չկորցնելու և 
վերլուծական աշխատանքների արդյունավետության համար:  
 

Հնարավորության դեպքում հարցազրույցը իրականացնել այնպիսի ժամի, երբ տնօրենը 

զբաղված չէ, հարցազրույցի հնարավոր ընդհատումներից խուսափելու համար: 

Ներածական հարցեր  

1. Խնդրում եմ ներկայանալ՝մասնագիտություն, մանկավարժական ստաժ, փորձ: 

2. Մինչ դպրոցի տնօրեն ի՞նչ զբաղվածություն եք ունեցել: 

Կրթության հիմնախնդիրները  

3. Վերջին տարիներին Հայաստանում մի շարք փոփոխություններ տեղի ունեցան 

հանրակրթական համակարգում: Ո՞ր փոփոխությունները, բարեփոխումները կնշեք, 

որոնց ազդեցությունը դրական եք գնահատում: Խնդրում եմ բերել օրինակներ: 

4. Սակայն դեռևս շատ խնդիրներ ենք հանդիպում հանրակրթության համակարգում: 

Ինչպիսի՞ խնդիրներ կառանձնացնենք:  

Գյուղական դպրոցների հիմնախնդիրներ 

5. Ինչպիսի՞ փոփոխություններ, քայլեր, միջոցառումներ են իրականացվել վերջին երեք 

տարիների ընթացքում՝ ուղղված գյուղական դպրոցների կրթության որակի 

բարելավմանը: Խնդրում եմ մանրամասնել: 

6. Ինչպե՞ս կգնահատեք այդ քայլերի արդյունավետությունը: Ի՞նչ նոր քայլեր, 

փոփոխություններ պետք է արվի դեռևս: Կա՞ն հատուկ քայլեր, որ պետք է արվի 

Տավուշի մարզում: Եթե այո, խնդրում եմ մանրամասնել և հիմնավորել: Կա՞ն քայլեր, 
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որ պետք է արվի գյուղական դպրոցների կրթության որակի բարձրացման համար: 

Եթե այո, խնդրում եմ մանրամասնել: 

 

Դպրոցի պայմանները և խնդիրները  

7. Դպրոցն ապահովվա՞ծ է անհրաժեշտ մանկավարժական կադրերով: Եթե ոչ, խնդրում 

եմ նշել, թե ինչպիսի կադրերի կարիք ունի: Ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկել կամ 

ձեռնարկում կադրերի պակասը լրացնելու համար: 

8. Ինչպե՞ս կգնահատեք դպրոցի մանկավարժական կադրերի որակը՝մասնագիտական 

գիտելիքներ, մեթոդներ, համագործակցություն գործընկերների հետ, մասնագիտական 

որակների զարգացում, վերապատրաստումների մասնակցություն: 

9. Դպրոցի մանկավարժների մասնագիտական կրթությունը համապատասխանու՞մ է 

իրենց դասավանդած առարկային: Եթե ոչ, ո՞ր առարկաների մասով կա 

անհամապատասխանություն:  

10. Դպրոցի մանկավարժները որքա՞ն հաճախ են մասնակցում վերապատրաստումների: 

Ինչպես կգնահատեք այդ վերապատրաստումների արդյունավետությունը՝կրթության 

որակի վրա ազդեցության տեսանկյունից: 

11. Ինչպիսի՞վերապատրաստումների կարիք ունեն դպրոցի մանկավարժական կադրերը: 

12. Դպրոցի ֆինանսական ռեսուրսները բավարա՞ր են կրթության ապահովման համար: 

Եթե ոչ, խնդրում եմ մանրամասնել: 

13. Դպրոցն ու՞նի անհրաժեշտ կրթական նյութեր և պարագաներ՝ դասագրքեր, 

լաբորատոր նյութեր, դիտակտիկ նյութեր: Եթե ոչ, ինչպիսի՞ պակաս կա: Ի՞նչ քայլեր 

եք ձեռնարկում այդ պակասը լրացնելու համար: Որո՞նք են այդ պակասի 

պատճառները:  

14. Դպրոցն ու՞նի բուժաշխատող: Ինչպե՞ս կգնահատեք դպրոցում տրամադրվող 

բուժսպասարկման որակը: Խնդրում եմ մանրամասնել:  

15. Դպրոցն ու՞նի անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները՝ դասասենյակներ, 

լաբորատորիաներ, գրադարան, բուժկետ, ճաշարան, մարզադահլիճ, 

սանհանգույցներ: Խնդրում եմ նշել, թե որտեղ է առկա խնդիր: Ո՞րն է այդ խնդրի 

պատճառը: Ի՞նչ քայլեր եք կատարել խնդիրների լուծման համար: 

16. Ինչպիսի՞ն է դպրոցի կոմունալ կենցաղային, սանիտարահիգիենիկ պայմաններ՝ 

ջեռուցում, ջրամատակարարում, լուսավորություն, էլեկտրաէներգիա, մաքրություն: 

Խնդրում եմ նշել, թե որտեղ է առկա խնդիր: Ո՞րն է այդ խնդրի պատճառը: Ի՞նչ քայլեր 

եք կատարել խնդիրների լուծման համար: 
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Զարգացման հեռանկարներ  

17. Որո՞նք են Ձեր դպրոցի ձեռքբերումները, հաջողությունները վերջին երեք տարիների 

ընթացքում:  

18. Ինչպիսի՞ն է դպրոցի համագործակցությունը պետական, մասնավոր և 

հասարակական կառույցների հետ: Խնդրում եմ բերել օրինակներ: 

19. Ըստ Ձեզ, որո՞նք են այն շահագրգիռ կազմակերպությունները, խմբերը, որոնք կարող 

են կամ պետք է աջակցեն դպրոցի խնդիրների լուծմանը: 

 

Շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար 
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Գյուղական դպրոցների աշակերտների հետ խմբային քննարկումների ուղեցույց  

Խմբային քննարկումների նպատակն է պարզել, թե ինչպես են գնահատում աշակերտները 
դպրոցի պայմանները: 

Թիրախ խումբ  

• գյուղական դպրոցների 7-րդ դասարանի և ավելի բարձր դասարանի աշակերտների 

հետ 

• ապահովել սեռատարիքային բաշխվածությունը  

• խրախուսել, որ աշակերտները կամավորական հիմունքներով մասնակցեն 

քննարկումներին  

• ապահովել առնվազն  8 մասնակից յուրաքանչյուր խմբում, առավելագույնը 15 

մասնակից: 
 

Նշում մոդերատորի համար ` ներկայացնել կազմակերպությունը, քննարկման նպատակը, 
խնդրել քննարկումը ձայնագրելու թույլտվություն, ընդգծել, որ դա արվում է միայն 
տեղեկատվությունը չկորցնելու և վերլուծական աշխատանքների արդյունավետության 
համար: Խնդրել մասնակիցներին գրանցվել մասնակիցների թերթիկում (թերթիկի ձևաչափը 
ներկայացված է հավելվածում): 
 

Հնարավորության դեպքում քննարկումը իրականացնել դպրոցի տարածքից դուրս՝ 

աշակերտների համար ապահով և անվտանգ վայրում:  

  

Ներածական հարցեր  

1. Խնդրում եմ ներկայանալ՝ դասարան, ինչ հետաքրքրություններ ունեք: 

2. Հաճույքո՞վ եք գնում դպրոց: Որքա՞ն հաճախ եք բացակայում դպրոցից: Ինչու՞:  

3. Դպրոցը մո՞տ է ձեր տանը: Եթե այո, ինչպե՞ս եք հասնում դպրոց: 

Դպրոցի ապահովվածությունը անհրաժեշտ պայմաններով 

4. Գո՞հ եք դպրոցի շենքային պայմաններից: Եթե ոչ, ինչու, մանրամասնեք: Ի՞նչը 

կուզեիք փոխել դպրոցի ընդհանուր պայմաններում: 

5. Գո՞հ եք դպրոցի ուսուցիչներից: Եթե այո, ինչն եք հավանում ամենաշատը: Եթե ոչ, 

ինչից եք ամենաշատը դժգոհ: [Ընդգծել, որ առանձին ուսուցիչների անուններ տալ 

ՊԵՏՔ ՉԻ] 

6. Դասերի ընթացքում կիրառում եք անհրաժեշտ նյութեր՝լաբորատոր նյութեր, 

դիտակտիկ նյութեր և այլն: Եթե այո, խնդրում եմ ներկայացնել նյութերը:  

7. Եղել են դեպքեր, երբ դուք կամ ձեր դասընկերը իրեն վատ է զգացել: Ինչպե՞ս եք 

վարվել, ու՞մ եք դիմել: Եթե դիմել եք բուժաշխատողին, ինչպե՞ս կգնահատեք 
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դպրոցում տրամադրվող բուժսպասարկման որակը: Խնդրում եմ մանրամասնել: 

Եթե չեք դիմել բուժաշխատողին, խնդրում եմ նշել, թե ինչու: 

8. Դպրոցն ու՞նի անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները՝ դասասենյակներ, 

լաբորատորիաներ, գրադարան, բուժկետ, ճաշարան, մարզադահլիճ, 

սանհանգույցներ: Խնդրում եմ նշել, թե որտեղ է առկա խնդիր:  

9. Ինչպիսի՞ն է դպրոցի կոմունալ կենցաղային, սանիտարահիգիենիկ պայմաններ՝ 

ջեռուցում, ջրամատակարարում, լուսավորություն, էլեկտրաէներգիա, 

մաքրություն: Խնդրում եմ նշել, թե որտեղ է առկա խնդիր:  

 

Պայմանների բարելավում  

10. Ի՞նչը կուզեիք, որ փոխվեր դպրոցում՝ պայմանների հետ կապված: Ինչպես 

կուզեիք, որ փոխվեր:  

11. Ի՞նչը կարող էր օգներ ձեզ, որ ավելի լավ ու սիրով սովորեիք դպրոցում:  

12. Ի՞նչ կուզեիք ավելացնել, որի մասին կիսատ կամ ոչ լիարժեք քննարկեցինք:  

 

Շնորհակալություն հայտնել մասնակցության համար 
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ՀՀ Տավուշի մարզի գյուղական դպրոցներում կրթության մատչելիության և հասանելիության 
ապահովման մոնիթորինգի շրջանակներում 

Խմբային քննարկման մասնակիցների ցանկ 

 

Խումբը ________________   Ամսաթիվ ___ ____2019թ.                              Վայր 
__________________ 

# Անուն ազգանուն Դասարան Հետաքրքրություններ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

Քննարկման վարող՝ ________________ ___________________________ 
_______________________ 

ԱԱ      ստորագրություն 
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