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Ու սու մնասիրու թյ ան

բովանդակու թյ ան

համար

պատասխանատվու թյ ու նը կրու մ են բացառապես «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռու պցիոն կենտրոն» և

«Հանրայ ին քաղաքականու թյ ան ինստիտու տ» հասարակական կազմակերպու թյ ու նները, և պարտադիր չ է, որ այ ն
արտացոլ ի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարու թյ ան կարծիքը:
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Հապավումներ

ԱՄՆ ՄԶԳ

Ամերիկայ ի Միացյ ալ Նահանգների Միջազգայ ին զարգացման գործակալ ու թյ ու ն

ԴՇՀ

Դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամ

ԹԻՀԿ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռու պցիոն կենտրոն

ԿԱԻ

Կրթու թյ ան ազգայ ին ինստիտու տ

ԿԱՊԿՈՒ

Կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող

ՀԿ

Հասարակական կազմակերպու թյ ու ն

ՀՀ

Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու ն

ԿԳՆ

Կրթու թյ ան և գիտու թյ ան նախարարու թյ ու ն

ՀՔԻ

Հանրայ ին քաղաքականու թյ ան ինստիտու տ

ՔԵԿ

Քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոն
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Համառոտագիր
«Կոռու պցիոն ռիսկերի գնահատու մ հանրակրթու թյ ան ոլ որտու մ» հետազոտու թյ ու նն իրականացվել է
ԱՄՆ Միջազգայ ին զարգացման գործակալ ու թյ ան (ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցու թյ ամբ իրականացվող «Պահանջատեր
հանու ն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներու մ «Թրանսփարենսի

հասարակու թյ ու ն՝
Ինթերնեշնլ

հակակոռու պցիոն

կենտրոն»

(այ սու հետ՝

ԹԻՀԿ)

և «Հանրայ ին

քաղաքականու թյ ան

ինստիտու տ» (այ սու հետ՝ ՀՔԻ) հասարակական կազմակերպու թյ ու նների կողմից: Կոռու պցիոն ռիսկերի
գնահատու մն իրականացվել է 2016թ. ընթացքու մ:
Սու յ ն հետազոտու թյ ան նպատակն էր բացահայ տել հանրակրթու թյ անը վերաբերող երեք ոլ որտներու մ՝
վճարովի պարապմու նքներին, ներառական կրթու թյ անը և դասագրքերի հրատարկմանը վերաբերող հիմնական
խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնել կոռու պցիոն ռիսկեր, և առաջարկել դրանց չ եզոքացմանն ու ղղված
հնարավոր լ ու ծու մներ:
Հետազոտու թյ ու նը

որակական

է.

տվյ ալ ների

հավաքագրու մն

իրականացվել

է

փաստաթղթերի

վերլ ու ծու թյ ան, ֆոկու ս խմբայ ին քննարկու մների և անհատական հարցազրու յ ցների միջոցով, որոնք
անցկացվել են դպրոցի ու սու մնառու թյ ան գործընթացու մ ներգրավված անձանց, կրթու թյ ան կազմակերպման
և ֆինանսավորման գործընթացի համար պատասխանատու կառու յ ցների ներկայ ացու ցիչ ների, դպրոցների
դասագրքերի մշակման, տպագրու թյ ան և ընտրու թյ ան գործընթացի պատասխանատու ների հետ, ինչ պես նաև
կրթու թյ ան ոլ որտի փորձագետների հետ:
Ու սու մնասիրու թյ ու նը

ցու յ ց

տվեց,

որ

չ նայ ած

հանրակրթու թյ ան

ոլ որտու մ

շարու նակվող

բարեփոխու մներին և համապատասխան օրենսդրական դաշտի կատարել ագործմանը, մինչ օրս առկա են
բազմաթիվ չ լ ու ծված համակարգայ ին խնդիրներ, որոնք նպաստու մ են կոռու պցիոն ռիսկերի առաջացմանը:
Դրանց շարքու մ են.
 Հանրակրթական դպրոցներու մ վճարովի պարապմու նքների պրակտիկայ ի տարածու մը շահերի բախման և
դրակարգավորման բացակայ ու թյ ան, ընդհանու ր կրթու թյ ան ցածր որակի և դրանկատմամբ անբավարար
հսկողու թյ ան արդյ ու նքու մ:
 Կրթու թյ ան

առանձնահատու կ

պայ մանների

կարիքի

գնահատման

ընթացակարգերի,

ներառական

կրթու թյ ան ծախսերի արդյ ու նավետու թյ ան, ինչ պես նաև ոլ որտի նկատմամբ վերահսկողու թյ ան
թերու թյ ու նները:
 Դասագրքերի հրատարակման բնագավառու մ առկա շահերի բախման իրավիճակները, հովանավորչ ական
դրսևորու մները, հայ տերի ներկայ ացման գործընթացու մ առկա ու ղղորդու մները և այ լ ն:
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Վերհանված խնդիրների լ ու ծման համար առաջարկվու մ է փոփոխու թյ ու ններ կատարել գործող իրավական
ակտերու մ կամ ընդու նել նորերը, իսկ առկա և բավարար օրենսդրական կարգավորու մների դեպքու մ
ու ժեղացնել վերահսկողու թյ ու նը դրանց կատարման նկատմամբ: Մասնավորապես առաջարկվու մ է.
 մշակել և ներդնել էթիկայ ի կանոններ, այ դ թվու մ՝ շահերի բախու մը կանխարգել ող և նման
իրավիճակները կառավարող իրավակարգավորու մներ (դպրոցների տնօրենների, ու սու ցիչ ների,
դասագրքեր և չ ափորոշիչ ներ մշակող մասնագետների, մրցու թայ ին հանձնաժողովների անդամների
համար),
 սահմանել

տարբեր մասնագետների աշխատանքի ընդու նման և ազատման հստակ չ ափանիշներ

(ու սու ցիչ ներ, մանկավարժահոգեբանական աջակցու թյ ան և գնահատման կենտրոնների մասնագետներ և
այ լ ն),
 բարձրացնել ոլ որտի պատասխանատու ների մասնագիտական պատրաստվածու թյ ու նը,
 սահմանել և կիրառել պատասխանատվու թյ ան միջոցներ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները
խախտել ու համար,
 մշակել վերահսկողու թյ ան հստակ մեխանիզմներ ինչ պես կրթու թյ ան որակի, այ նպես էլ կրթու թյ ան
համար հատկացվող բյ ու ջետայ ին և արտաբյ ու ջետայ ին միջոցների ծախսման արդյ ու նավետու թյ ան
նկատմամբ,
 մշակել

ոլ որտի նկատմամբ հանրայ ին վերահսկողու թյ ան մեխանիզմներ, բարձրացնել

ոլ որտի

գործու նեու թյ ան թափանցիկու թյ ու նը և հաշվետվողականու թյ ու նը:
Ակնկալ վու մ է, որ ու սու մնասիրված կոռու պցիոն ռիսկեր առաջացնող հիմնախնդիրները և դրանց
լ ու ծմանն ու ղղված առաջարկու թյ ու ններն արձագանք կստանան ՀՀ Կրթու թյ ան և գիտու թյ ան նախարարու թյ ան
և այ լ շահագրգիռ պետական մարմինների կողմից, ինչ պես նաև դրանք կներառվեն 2015-2018թթ.
հակակոռու պցիոն ռազմավարու թյ ու նից բխող ՀՀ կրթու թյ ան ոլ որտի հակակոռու պցիոն միջոցառու մների
ծրագրու մ:

8

Ներածությ ուն
Սու յ ն հետազոտու թյ ու նն իրականացվել է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցու թյ ամբ իրականացվող «Պահանջատեր
հասարակու թյ ու ն՝
Ինթերնեշնլ

հանու ն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներու մ «Թրանսփարենսի

հակակոռու պցիոն

կենտրոն»

(այ սու հետ՝

ԹԻՀԿ)

և «Հանրայ ին

քաղաքականու թյ ան

ինստիտու տ» (այ սու հետ՝ ՀՔԻ) հասարակական կազմակերպու թյ ու նների կողմից: Հետազոտու թյ ան նպատակն
է վերհանել

և գնահատել

հանրակրթու թյ ան ոլ որտի, մասնավորապես՝

մասնավոր պարապմու նքների,

ներառական կրթու թյ ան, ինչ պես նաև դասագրքաստեղծման բնագավառներու մ առկա կոռու պցիոն ռիսկերը:
Չնայ ած կրթու թյ ան ոլ որտու մ տարիներ շարու նակվող բարեփոխու մներին` ոլ որտու մ դեռևս առկա են
բազմաթիվ չ լ ու ծված խնդիրներ, այ դ թվու մ՝ հանրակրթու թյ ան բնագավառու մ կոռու պցիոն ռիսկեր, որոնց
մասին

վկայ ու մ

են

ինչ պես

տարբեր

կազմակերպու թյ ու նների

կողմից

իրականացված

ու սու մնասիրու թյ ու նները, այ նպես էլ ՝ մի շարք ռազմավարական իրավական փաստաթղթեր1:
Հետազոտու թյ ու նը ցու յ ց տվեց, որ կրթու թյ ան ոլ որտու մ հնարավոր կոռու պցիոն խնդիրներն, անշու շտ,
ավել ի լ այ ն ընդգրկու մ ու նեն և չ են սահմանափակվու մ միայ ն վերը նշված ու ղղու թյ ու ններով:
Հետազոտական ռեսու րսների ու ջանքերի կենտրոնացու մը կոնկրետ բնագավառների վրա թու յ լ է տալ իս
ստանալ առկա խնդիրների առավել խորքայ ին պատկերը:
Հիմնվել ով մինչ այ ս պահն իրականացված հետազոտու թյ ու նների արդյ ու նքների, ինչ պես նաև մամու լ ի
հրապարակու մների ու փորձագիտական կարծիքների վրա՝ սու յ ն հետազոտու թյ ան համար ընտրվել են 3
առաջնահերթ ու ղղու թյ ու ններ.
 վճարովի պարապմու նքները հանրակրթական դպրոցներու մ, որտեղ խնդրահարու յ ց է համարվու մ
ու սու ցչ ի կողմից իր աշակերտներին տրամադրվող լ րացու ցիչ վճարովի կրթական ծառայ ու թյ ու նը:
Խնդիրը դիտարկվու մ է շահերի բախման և կոռու պցիոն բնու յ թի այ լ չ արաշահու մների (սովորողների
և նրանց ծնողների հնարավոր ու ղղորդու մ, թվանշանի անհիմն ցածրացու մ, և այ լ ն) տեսանկյ ու նից:
 Ներառական

կրթու թյ ու նը՝

մասնավորապես

դրա

ֆինանսավորմանն

առնչ վող

խնդիրների

համատեքստու մ: Այ ս հատվածու մ անդրադարձ է կատարվու մ ներառական կրթու թյ ան գործընթացների
թափանցիկու թյ ան, սովորողի՝

կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանի գնահատման, ներառական

կրթու թյ անն ու ղղված ծախսերի արդյ ու նավետու թյ ան (հատկապես՝ տրանսպորտի, սննդի) և դրա
վերահսկողու թյ անն առնչ վող խնդիրներին:

1

ՀՀ կառավարու թյ ան 27.03.2014թ թիվ 442-Ն որոշմամբ հաստատված Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան 2014-2025 թթ. հեռանկարայ ին
զարգացման ռազմավարական ծրագիր, կետ 461, ՀՀ կառավարու թյ ան 25.09.2015թ. թիվ 1141-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ
հակակոռու պցիոն ռազմավարու թյ ու ն և դրա իրականացման 2015-2018 թվականների միջոցառու մների ծրագիր, ՀՀ կառավարու թյ ան
18.10.2016թ թիվ 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարու թյ ան ծրագիր, և այ լ ն:

9

 Հանրակրթական դպրոցների դասագրքաստեղծման գործընթացը, որտեղ խնդրահարու յ ց են դասագրքերի
մշակման, հրատարակման, ընտրու թյ ան, դպրոցներու մ դասագրքերի հայ տերի ձևավորման հետ կապված
հարցերը: Հատկապես անդրադարձ է կատարվու մ մրցու թայ ին հանձնաժողովների ձևավորման և շահերի
բախման հետ կապված

խնդիրներին,

հրատարակչ ու թյ ու նների

համար

ստեղծված

անհավասար

պայ մաններին, ստվերայ ին համաձայ նու թյ ու ններին և այ լ ն:

բնագավառներից յ ու րաքանչ յ ու րին նվիրված է առանձին գլ ու խ: Հետազոտու թյ ու նն

Վերոնշյ ալ
ամփոփվու մ

է

առաջարկու թյ ու ններով:

Հետազոտու թյ ան

բաղկացու ցիչ

մասն

են

կազմու մ

նաև

ու սու մնասիրված իրավական ակտերը, այ լ հետազոտու թյ ու ններ, ինչ պես նաև տիպայ ին հարցաշարերը2,
որոնք ներկայ ացված են հավել վածների տեսքով:

Կոռուպցիան հանրակրթությ ան ոլ որտում.
պետական քաղաքականությ ուն և հանրայ ին ընկալ ում

Հակակոռու պցիոն պայ քարը Հայ աստանի Հանրապետու թյ ու նու մ (այ սու հետ՝ ՀՀ) ֆորմալ առու մով սկիզբ
է

առել

2003թ.,

ռազմավարու թյ ու նը՝

երբ

ՀՀ կառավարու թյ ան

դրա իրականացման

որոշմամբ

միջոցառու մների

հաստատվեց

առաջին

2003-2007թթ.

հակակոռու պցիոն
ծրագրով3:

Այ դ

ռազմավարու թյ ան նպատակն էր կոռու պցիայ ի հաղթահարու մը, այ ն ծնող և խթանող պատճառների ու
պայ մանների վերացու մը: 2009թ. ՀՀ կառավարու թյ ան որոշմամբ հաստատվեց հակակոռու պցիոն երկրորդ
ռազմավարու թյ ու նը՝ դրա իրականացման 2009-2012թթ. միջոցառու մների ծրագրով4, որի նպատակն էր
էականորեն կրճատել

կոռու պցիայ ի ընդհանու ր մակարդակը, իսկ ակնկալ վող արդյ ու նքներն էին

կոռու պցիայ ի համակարգայ ին բնու յ թի վերացու մը, կոռու պցիայ ի տարածվածու թյ ան աստիճանի նշանակալ ի
կրճատու մը, քաղաքացիներին մատու ցվող հանրայ ին ծառայ ու թյ ու նների որակի բարել ավու մը, սոցիալ ական
արդարու թյ ան ընկալ ման բարել ավու մը և այ լ ն: Կրթու թյ ան բնագավառը, ի թիվս այ լ ոլ որտների, ներառված
էր վերոհիշյ ալ հակակոռու պցիոն ռազմավարու թյ ու նների հիմնական թիրախների շարքու մ:
2014թ. ՀՀ կառավարու թյ ու նը հաստատեց հանրայ ին կառավարման համակարգու մ կոռու պցիայ ի դեմ
պայ քարի հայ եցակարգը5: Նշված հայ եցակարգից բխող հակակոռու պցիոն ռազմավարու թյ ու նը (այ սու հետ՝
Ռազմավարու թյ ու ն)՝

դրա իրականացման 2015-2018

2

Հետազոտու թյ ան հիմնական, առանցքայ ին հարցադրու մները:

3

ՀՀ կառավարու թյ ան 06.11.2003թ. թիվ 1522-Ն որոշու մ:

4

ՀՀ կառավարու թյ ան 08.10.2009թ. թիվ 1272-Ն որոշու մ:

5

ՀՀ կառավարու թյ ան 10.04.2014թ. թիվ 14 արձանագրայ ին որոշու մ:

թվականների միջոցառու մների ծրագրով,
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հաստատվեց ՀՀ կառավարու թյ ան կողմից 2015թ. սեպտեմբերին6: Ռազմավարու թյ ամբ առանձնացված են
կոռու պցիայ ի դեմ պայ քարի իրականացման առաջնահերթ 4 ոլ որտներ, որոնց շարքու մ տեղ է գտել նաև
կրթու թյ ան համակարգը:
Սակայ ն թե՛ վերոհիշյ ալ հայ եցակարգու մ և թե՛ Ռազմավարու թյ ան մեջ բացակայ ու մ են կրթու թյ ան
ոլ որտու մ կոռու պցիոն ռիսկերի գնահատման քանակական և որակական ցու ցանիշները: Մինչ օրս առկա է
միայ ն կրթու թյ ան ոլ որտու մ կոռու պցիայ ի դեմ պայ քարի որոշ միջոցառու մների համառոտ նկարագիրը,
որու մ բացակայ ու մ են թե՛

կոռու պցիոն ռիսկերի նկարագրու թյ ու նը, թե՛

կոռու պցիոն խնդիրների

արդիականու թյ ան ու տարածվածու թյ ան պատկերը:
2015-2018թթ. հակակոռու պցիոն միջոցառու մների ծրագրի կրթու թյ ան ոլ որտի հատվածու մ առկա է
միայ ն

մեկ

միջոցառու մ

ու սու մնասիրու թյ ու ն»

«Կրթու թյ ան

ընդգրկու ն

ոլ որտու մ

ձևակերպմամբ:

Այ ս

կոռու պցիոն
միջոցառու մը

ռիսկերի
պետք

է

համապարփակ
իրականացվեր

Ռազմավարու թյ ան գործողու թյ ան առաջին տարու մ՝ 2015թ. ընթացքու մ, իսկ 2016-2018թթ. համար
նախատեսված

է

կոռու պցիոն

ռիսկերի

ու սու մնասիրու թյ ան

հիման

վրա կրթու թյ ան

ոլ որտու մ

հակակոռու պցիոն ծրագրի մշակու մ և իրականացու մ: Հարկ է նշել , որ թեպետ Կրթու թյ ան և գիտու թյ ան
նախարարու թյ ան (այ սու հետ՝ ԿԳՆ) կողմից 2016թ. ընթացքու մ մշակվեց, շրջանառվեց և քննարկվեց
կրթու թյ ան ոլ որտու մ հակակոռու պցիոն միջոցառու մների ծրագրի նախագիծը, սակայ ն այ ն մինչ օրս չ ի
ընդու նվել :
Չնայ ած վերը նշված ռազմավարական փաստաթղթերի առկայ ու թյ անը՝ կոռու պցիայ ի մակարդակի ընկալ ման
առու մով էական դրական առաջընթաց այ դպես էլ չ ի նկատվու մ: Այ ս փաստը կասկածի տակ է դնու մ վերջին
տարիներին

կրթու թյ ան

ոլ որտու մ

իրականացված

հակակոռու պցիոն

միջոցառու մների

արդյ ու նավետու թյ ու նը:
Այ սպես, ըստ 2013թ. Կոռու պցիայ ի համաշխարհայ ին բարոմետրի (ԿՀԲ), Հայ աստանու մ հարցման
ենթարկվածներ 1,068 անձանց 58%-ը կրթական համակարգը համարու մ էր ամենակոռու մպացված
ոլ որտներից մեկը: 2010թ. կրթու թյ ու նն ամենակոռու մպացված երեք ինստիտու տներից մեկն է համարվել
Հայ աստանու մ՝

համաձայ ն Հետազոտական ռեսու րսների կովկասյ ան կենտրոնի իրականացրած տնայ ին

տնտեսու թյ ու նների հետազոտու թյ ան7:
«Այ Փի Էս Սի» կազմակերպու թյ ան՝ 2011 և 2013 թվականներին իրականացրած սոցիոլ ոգիական
հետազոտու թյ ան արդյ ու նքների համաձայ ն՝ 2013թ. մարտ և հու նիս ամիսներին հարցվածների միայ ն
4.3% և 4.4%-ն է որպես ձեռքբերու մ նշել կաշառակերու թյ ան նվազու մը կրթու թյ ան և գիտու թյ ան
ոլ որտու մ:

Եթե

հաշվի

առնենք

այ ն

փաստը,

որ

2011թ.

հետազոտու թյ ան

արդյ ու նքներով

6

ՀՀ կառավարու թյ ան 25.09.2015թ. թիվ 1141-Ն որոշու մ:

7

Ու իքբերգ Ս., Հոկտանյ ան Վ., Կոռու պցիան և հակակոռու պցիոն պայ քարը Հայ աստանու մ. ընդհանու ր իրավիճակի նկարագիր, 2013, էջ 8-9:
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կաշառակերու թյ ան վերացման մասին նշել է հարցվածների 7.6%-ը, ապա այ ս ու ղղու թյ ամբ որոշակի
հետընթաց է նկատվել :
2015թ. կրթու թյ ան ոլ որտու մ կոռու պցիոն ռիսկերի բացահայ տմանն ու ղղված հետազոտու թյ ան
արդյ ու նքու մ առանձնացվել են հանրակրթու թյ ան բնագավառի հետևյ ալ առաջնահերթ հիմնախնդիրները.
1. Դպրոցի ու սու ցիչ ների կողմից մասնավոր հիմու նքներով լ րացու ցիչ պարապմու նքների անցկացու մը
2. Միջնակարգ կրթու թյ ան ոլ որտի քաղաքականացու մը
3. Ու սու ցչ ական կազմի նշանակման և աշխատանքից ազատման ընթացակարգի խախտու մը
4. Ու սու մնական առաջադիմու թյ ան սխալ գնահատու մը8:
2015թ. իրականացված հետազոտու թյ ու ններից մեկն էլ անդրադառնու մ է կրթական կոռու պցիայ ի
համակարգայ ին բնու յ թին. «Կոռու պցիոն վարքը հանդես է գալ իս որպես խնդիրների լ ու ծման առավել
օպտիմալ , փորձված, արդյ ու նավետ միջոց: Վտանգն այ ն է, որ կոռու պցիան ռացիոնալ է ոչ միայ ն առանձին
անհատների, այ լ ՝ երբեմն նաև համակարգի շահերի տեսանկյ ու նից: Ոչ միայ ն անհատն է կոռու պցիոն
եղանակով ռացիոնալ լ ու ծու մ տալ իս իր խնդիրներին, այ լ և՝ համակարգը: Այ դ մշակու յ թը նաև բարոյ ական
արդարացու մ է ապահովու մ կոռու պցիոն գործարքի մեջ ներգրավված անձանց համար, և հասարակու թյ ան մեջ
կոռու պցիայ ի նկատմամբ հանդու րժողական վերաբերմու նք է ձևավորու մ: Կոռու պցիան դիտարկվու մ է որպես
սոցիալ ական արդարու թյ ան վերականգնման միջոց, յ ու րահատու կ փոխհատու ցման մեխանիզմ: Այ ն նաև
բարոյ ական փոխհատու ցման մեխանիզմ է՝

դասախոսի/ու սու ցչ ի ցածր սոցիալ ական կարգավիճակն ու

խաթարված հեղինակու թյ ու նը հավասարակշռող»9:
Այ սպիսով, տարբեր տարիներին կատարված հետազոտու թյ ու նների արդյ ու նքները ցու յ ց են տալ իս, որ
կոռու պցիան ՀՀ կրթական համակարգու մ շարու նակու մ է մնալ արդիական խնդիր: Իսկ մինչ այ ժմ
բացահայ տված կոռու պցիայ ի առանձին դեպքերը, որոնք հիմնականու մ առնչ վու մ են կաշառակերու թյ անը,
այ դպես էլ չ են ներգծվու մ հակակոռու պցիոն պայ քարի ամբողջական պատկերի մեջ:

8

Միլ ովանովիչ Մ., համահեղինակներ Սեներիկ Ի., Ավետիսյ ան Մ., Խավանսկա Տ., Կոռու պցիայ ի դեմ պայ քարը և բարեվարքու թյ ան արմատավորու մը

Հայ աստանի կրթական ոլ որտու մ, 2015:
9

Մեջլ ու մյ ան Ա., Հակակոռու պցիոն քաղաքականու թյ ու նը ՀՀ կրթու թյ ան ոլ որտու մ, Հանրայ ին քաղաքականու թյ ան ինստիտու տ, 2015, էջ 47:
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Մեթոդաբանությ ուն
Հետազոտու թյ ան նպատակն է հանրակրթու թյ ան ոլ որտի առանձին բնագավառներու մ, մասնավորապես,
մասնավոր

պարապմու նքների,

ներառական

կրթու թյ ան,

ինչ պես

նաև դասագրքերի

հրատարակման

բնագավառներու մ առկա կոռու պցիոն ռիսկեր վերհանել ն ու գնահատել ը և դրանց հիման վրա ներկայ ացնել
առաջարկու թյ ու ններ անհրաժեշտ փոփոխու թյ ու նների վերաբերյ ալ :
Առաջադրված նպատակի իրագործման համար կիրառվել է Բազել ի կառավարման ինստիտու տի մոտեցու մը,
որը հիմնված է որակական մեթոդաբանու թյ ան վրա, ինչ ն, իր հերթին, հիմնված է այ ն գաղափարի վրա, որ
համակարգերը ճիշտ գնահատել ու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ ոչ միայ ն ֆորմալ ինստիտու տների
գործառու յ թներին, այ լ և ներգրավված առանցքայ ին շահագրգիռ կողմերի վարքը պայ մանավորող ֆորմալ և
ոչ ֆորմալ ասպեկտներին: Այ դ նպատակով ու սու մնասիրու թյ ան սկզբու մ իրականացվել է շահագրգիռ
կողմերի քարտեզագրու մ, որի արդյ ու նքու մ ընտրվել են հիմնական տեղեկատու ները:
Այ սպիսով, ու սու մնասիրու թյ ան շրջանակներու մ համադրվել են որակական հետազոտու թյ ան մի շարք
մեթոդներ: Դրանք են.
Կիսաձևայ նացված, անհատական հարցազրույ ցներ
1. Հանրակրթական

դպրոցներու մ

ու սու մնառու թյ ան

գործընթացու մ

ներգրավված

անձանց

և

պատասխանատու կառու յ ցների ներկայ ացու ցիչ ների հետ.
 ԿԳՆ և Կրթու թյ ան ազգայ ին ինստիտու տի ներկայ ացու ցիչ ներ,
 մարզպետարանների հանրակրթու թյ ան վարչ ու թյ ան ներկայ ացու ցիչ ներ,
 դպրոցների տնօրեններ և փոխտնօրեններ,
 ու սու ցիչ ներ,
 հանրակրթական դպրոցների աշակերտների ծնողներ:
2. Ներառական կրթու թյ ան կազմակերպման և, մասնավորապես, ներառական կրթու թյ ան ֆինանսավորման
գործընթացի պատասխանատու ների հետ.
 ԿԳՆ ներկայ ացու ցիչ ներ,
 դպրոցների տնօրեններ և հաշվապահներ,
 մարզպետարանների հանրակրթու թյ ան և ֆինանսական վարչ ու թյ ու նների ներկայ ացու ցիչ ներ,
 Երևանի

քաղաքապետարանի

հանրակրթու թյ ան

և

ֆինանսական

վարչ ու թյ ու նների

ներկայ ացու ցիչ ներ,
 հասարակական կազմակերպու թյ ու նների ներկայ ացու ցիչ ներ:
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3. Հանրակրթական դպրոցների դասագրքերի մշակման, տպագրու թյ ան և ընտրու թյ ան գործընթացի
պատասխանատու ների հետ.
 դասագրքերի տպագրու թյ ան և ընտրու թյ ան գործընթացու մ ներգրավված ԿԳՆ ներկայ ացու ցիչ ներ,
 դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամի ներկայ ացու ցիչ ներ (այ դ թվու մ՝ մարզայ ին),
 դասագրքերի քննարկու մն ապահովող հանձնաժողովների անդամներ և անկախ փորձագետներ,
 դասագրքերի հեղինակներ,
 հրատարակչ ու թյ ու նների տնօրեններ,
 դպրոցների տնօրեններ:

4. Կրթու թյ ան ոլ որտի փորձագետների հետ:
Մամու լ ի հրապարակու մների, հետազոտական զեկու յ ցների, այ լ փաստաթղթերի ու սու մնասիրու թյ ան
արդյ ու նքու մ նախապես կազմվել է փորձագետների ցանկ: Այ ս ցանկից փորձագետների ընտրու թյ ու նը
կատարվել

է ըստ ու սու մնասիրվող խնդիրների վերաբերյ ալ հրապարակու մների և մամու լ ին տված

հարցազրու յ ցների քանակի, հաշվի է առնվել

նաև փորձագետների մասնագիտական փորձառու թյ ու նը:

Ցու ցակը համալ րվել է նաև ձնակու յ տի մեթոդի միջոցով. իրենք՝ հարցման մասնակից փորձագետներն
առաջարկել են նոր փորձագետների:

Ֆոկուս խումբ՝ ծնողների մասնակցությ ամբ.
Ֆոկու ս խմբին մասնակցել են Երևանի դպրոցներու մ սովորող աշակերտների 11 ծնող: Ծնողների հետ
քննարկվել են հետազոտու թյ ան թեմատիկ 3 ու ղղու թյ ու ններին առնչ վող խնդիրները: Քանի որ այ ս խմբու մ
ներկայ ացված չ էին կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող (այ սու հետ՝ ԿԱՊԿՈՒ)
աշակերտների ծնողներ, ներառական կրթու թյ ան խնդիրներին անդրադարձ է կատարվել անու ղղակի կերպով:
Մասնակիցները ներկայ ացրել են ներառական կրթու թյ ան հիմնախնդիրների անհատական ընկալ ու մները՝
հիմնվել ով իրենց երեխաների դասարաններու մ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների առկայ ու թյ ան կամ այ դ համակարգի
հետ առնչ ված իրենց մերձավորների փորձառու թյ ան վրա: Քննարկման հիմնական թեմաներն են եղել
մասնավոր պարապմու նքները դպրոցներու մ և դասագրքերի որակը:
Փաստաթղթերի որակական վերլ ուծությ ուն
Վերլ ու ծու թյ ան են ենթարկվել հետևյ ալ փաստաթղթերը.


կրթու թյ ան ոլ որտը կարգավորող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերը,
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«Գնու մների մասին» ՀՀ օրենքը և հանրակրթու թյ ան ոլ որտու մ գնու մների վերաբերյ ալ ՀՀ
կառավարու թյ ան որոշու մները,



հակակոռու պցիոն ռազմավարու թյ ու նն ու միջոցառու մների ծրագիրը,



ներառական կրթու թյ ան և դրա ֆինանսավորման կարգու մ փոփոխու թյ ու ններ նախատեսող իրավական
ակտերի նախագծեր,



թեմայ ի վերաբերյ ալ տարբեր հետազոտու թյ ու նների ու մշտադիտարկու մների արդյ ու նքները,



համացանցայ ին մամու լ ի հրապարակու մները (այ դ թվու մ՝ լ րագրողական հետաքննու թյ ու ններ,
հարցազրու յ ցներ և այ լ ն):

Ընտրանքի հիմնավորում
Որակական

հետազոտու թյ ան

շրջանակներու մ

առաջնահերթ

է

եղել

դպրոցների

տիպայ ին

ներկայ ացու ցչ ականու թյ ան ապահովու մը: Դպրոցների ընտրու թյ ու նը հիմնականու մ իրականացվել
ներառական

կրթու թյ անն

առնչ վող

բնու թագրիչ ների

(ներառական

կրթու թյ ան

է

իրականացման

փորձառու թյ ու ն, ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների թիվ) հիման վրա, քանի որ մասնավոր պարապմու նքների և
դասագրքերի թեմաների ու սու մնասիրու թյ ան

համար ընտրանքի

առանձնահատկու թյ ու ններն

էական

նշանակու թյ ու ն չ ու նեն: Ընտրված դպրոցներու մ իրականացվել է տեղեկատվու թյ ան հավաքու մ ոչ միայ ն
ներառական կրթու թյ ան, այ լ և հետազոտու թյ ան մյ ու ս խնդիրների (դասագրքերի որակ և ընտրու թյ ու ն,
մասնավոր պարապմու նքներ) վերաբերյ ալ :
Տիպայ ին ներկայ ացու ցչ ականու թյ ան ապահովման համար հաշվի է առնվել նաև դպրոցի տեղակայ ման
վայ րը (մայ րաքաղաք-մարզ), տեսակը (հիմնական կամ ավագ):

Համաձայ ն ԿԳՆ պաշտոնական կայ քի «Հատու կ կրթու թյ ու ն» բաժնու մ առկատեղեկատվու թյ ան10, ՀՀ-ու մ
ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող դպրոցների ցանկը, ըստ ներառական կրթու թյ ան համակարգում
դպրոցի ընդգրկման տարեթվի, հետևյ ալ ն է.

Աղյ ուսակ 1. ՀՀ-ու մ ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող դպրոցների քանակն ըստ համակարգու մ
ընդգրկման տարեթվի

Մարզ

10

2014-

2012-

2010-

Մինչ և 2009թ.

2015թթ.

2013թթ.

2011թթ.

ներառյ ալ

Ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող դպրոցների ցանկ, ՀՀ ԿԳՆ պաշտոնական կայ քէջ:
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Երևան

10

13

12

40

Տավու շ

0

0

11

4

Լոռի

8

5

3

4

Սյ ու նիք

5

4

0

4

Շիրակ

8

5

5

0

Գեղարքու նիք

0

4

1

1

Արարատ

0

1

0

2

Վայ ոց Ձոր

4

1

1

1

Արագածոտն

4

0

0

1

Արմավիր

21

2

0

1

Կոտայ ք

5

0

0

1

Դպրոցի՝ ներառական կրթու թյ ան համակարգու մ ընդգրկման տարեթիվը հաշվի առնել ը կարևոր է այ ն
առու մով, որ ներառական կրթու թյ ան իրականացման ոչ հարու ստ փորձառու թյ ու ն ու նեցող դպրոցներու մ
առկա խնդիրների վերաբերյ ալ բավարար տեղեկատվու թյ ու ն կու տակված չ է:
Այ սպիսով, ընտրանքի առաջին աստիճանու մ ընտրու թյ ան նախապատվու թյ ու ն է տրվել

ներառական

կրթու թյ ան համակարգու մ առավել վաղ ընդգրկված, հետևաբար, առավել հարու ստ փորձառու թյ ու ն ու նեցող
դպրոցներին:
Տավու շի մարզը, օրինակ, թեև ու նի ներառական կրթու թյ ան հարու ստ և երկարատև փորձառու թյ ու ն,
սակայ ն բավականաչ ափու սու մնասիրված է և հնարավոր էին կրկնու թյ ու ններ նախորդ հետազոտու թյ ու նների
եզրահանգու մների հետ:
Ընտրանքի հաջորդ մակարդակու մ, աշխարհագրական բազմազանու թյ ան ապահովման համար, ներառական
կրթու թյ ու ն իրականացնող դպրոցներ են ներառվել մայ րաքաղաքից, ինչ պես նաև մայ րաքաղաքից միջին
հեռավորու թյ ան վրա գտնվող և հեռավոր մեկական մարզից:
Համեմատել ով մարզերի՝ աղյ ու սակու մ ներկայ ացված տվյ ալ ները, հաշվի առնել ով վերը շարադրված և
այ լ գործոններ, նպատակահարմար է համարվել Շիրակի մարզի ընտրու թյ ու նը՝ որպես մայ րաքաղաքից միջին
հեռավորու թյ ան վրա գտնվող մարզ, և Սյ ու նիքի մարզը՝ որպես հեռավոր և 2016թ. սեպտեմբերից
համընդհանու ր ներառականու թյ ան անցնող մարզ:

Դպրոցների ընտրու թյ ան հաջորդ չ ափանիշը եղել է դպրոցի տեսակը՝ հիմնական և ավագ. ապահովվել է
երկու տեսակի դպրոցների ընտրու թյ ու նը:
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Աղյ ուսակ 2. ՀՀ-ու մ ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող դպրոցների ցանկն ըստ դպրոցի տեսակի
Մարզ

Հիմնական դպրոցներ

Ավագ դպրոցներ

Ընդհանուր

Երևան

53

12

65

Տավու շ

15

0

15

Լոռի

16

4

20

Սյ ու նիք

12

1

13

Շիրակ

15

3

18

Գեղարքու նիք

6

0

6

Արարատ

3

0

3

Վայ ոց Ձոր

5

2

7

Արագածոտն

4

1

5

Արմավիր

24

0

24

Կոտայ ք

5

1

6

Հաշվի առնել ով նշված գործոնները՝ ընտրանքու մ ներառվել են.
 Երևանի ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող դպրոցներից 4-ը (որոնցից 2-ը՝ ավագ դպրոց),
 Շիրակի մարզի ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող հիմնական դպրոցներից մեկը,
 Սյ ու նիքի մարզի ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող դպրոցներից 3-ը (որոնցից մեկը՝ ավագ
դպրոց):
Ընտրանքի հաջորդ մակարդակներու մ դպրոցների ընտրու թյ ան համար օգտագործվել են ԿԳՆ-ից հարցման
արդյ ու նքու մ ստացված տվյ ալ ները՝ դպրոցի ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների թվի վերաբերյ ալ : Ըստ այ դմ, ընտրվել
են այ ն դպրոցները, որտեղ, մարզի այ լ դպրոցների համեմատ, առկա է ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների առավել մեծ
թվաքանակ:
Ուսումնասիրությ ան սահմանափակումներ
Ու սու մնասիրու թյ ան հիմնական սահմանափակու մներից է այ ն, որ հետազոտու թյ ան ընթացքու մ չ են
ու սու մնասիրվել դպրոցների բյ ու ջեները: Բացի այ դ.


Վճարովի պարապմու նքների խնդիրը դիտարկվել
կոռու պցիոն

ռիսկերի

տեսանկյ ու նից:

է հիմնականու մ շահերի բախման և այ լ

Հետևաբար՝

լ րացու ցիչ

կրթական

ծրագրերի
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բովանդակու թյ ան, մասնավոր պարապմու նքների այ լ ձևաչ ափերի (ոչ դպրոցի ու սու ցիչ ների
կողմից) խնդիրները այ ս հետազոտու թյ ան կիզակետու մ չ են եղել :


Ներառական կրթու թյ ան բարեփոխու մների փաթեթը սու յ ն հետազոտու թյ ան իրականացման փու լ ու մ
հանրայ ին

հասանել իու թյ ու ն

չ ու ներ,

ու ստի

փոփոխու թյ ու նների

բովանդակու թյ ու նը

հիմնականու մ հստակեցվել է մասնագետների հետ հարցազրու յ ցների միջոցով:


Հետազոտու թյ ու նը չ ի անդրադարձել

դասագրքերի և դրանց առնչ վող չ ափորոշիչ ների

բովանդակու թյ անը, ինչ պես նաև մրցու յ թների անցկացման տեխնիկական կողմերին, որոնք
ու ղղակի կապ չ ու նեն կոռու պցիոն ռիսկերի հետ:
Լրացուցիչ ուսումնասիրությ ուններ
Հետազոտու թյ ու նը լ րացնել ու նպատակով, սու յ ն որակական հետազոտու թյ ան տվյ ալ ներից բացի, այ ս
զեկու յ ցու մ օգտագործվել են ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցու թյ ամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակու թյ ու ն՝
հանու ն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներու մ ԹԻՀԿ գործընկեր կազմակերպու թյ ան՝
Ժու ռնալ իստների

«Ասպարեզ»

ակու մբի

աջակցու թյ ամբ

գործող

Քաղաքացիական-երիտասարդական

կենտրոնների (այ սու հետ՝ ՔԵԿ) կողմից 2016թ. գարնանը հանրակրթական դպրոցներու մ իրականացված
քանակական հետազոտու թյ ան տվյ ալ ները (այ սու հետ՝
հարցաթերթերու մ ներառվել

ՔԵԿ հետազոտու թյ ու ն): Այ դ հետազոտու թյ ան

են ՀՔԻ փորձագետների կողմից առաջարկված և նշված ոլ որտներու մ

կոռու պցիոն ռիսկերին առնչ վող հարցադրու մներ: ՔԵԿ հետազոտու թյ ան արդյ ու նքները թու յ լ են տալ իս
ընդհանու ր պատկերացու մ կազմել նկարագրվող խնդիրների տարածվածու թյ ան վերաբերյ ալ :
ՔԵԿ հետազոտու թյ ան ընտրանքու մ ընդգրկվել են ՀՀ բոլ որ մարզերի 40 դպրոցներ (հիմնական և ավագ):
Ընտրված դպրոցներից հարցվել են 380 ծնողներ: Հարցման մասնակիցներն ընտրվել են մարզկենտրոն
քաղաքներից: Բացառու թյ ու ն է կազմու մ Վայ ոց Ձորի մարզը, որտեղ 40 հարցվողից 30-ը մարզկենտրոն
Եղեգնաձորից են, իսկ 10-ը՝ Վայ ք քաղաքից: Հարցվածների 26%-ը ավագ դպրոցի, իսկ 74%-ը՝
հիմնական դպրոցի աշակերտների ծնողներ են:
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Գլ ուխ1. Վճարովի պարապմունքները հանրակրթական դպրոցներում
Ներածությ ուն

Վճարովի պարապմու նքների պրակտիկան կամ կրկնու սու յ ցների գործու նեու թյ ու նը Հայ աստանի կրթական
համակարգի համար նոր երևու յ թ չ է: Դեռևս խորհրդայ ին շրջանու մ սկիզբ առած այ դ պրակտիկան այ նու հետև
մեծ տարածու մ գտավ անկախՀայ աստանու մ: 1990-ական թվականներին բու հ ընդու նվել ու համար վճարովի
պարապմու նքների հաճախել ը բավական տարածված վարքի ձև էր՝ իրեն հատու կ մշակու յ թով:
Բնականաբար, տարիների ընթացքու մ այ ս մշակու յ թը փոփոխու թյ ու ններ է կրել , ավել ին՝ խնդիրն
առավել

արդիական է դարձել , քանի որ ժամանակի ընթացքու մ այ ն ամրապնդվել

է: Օրինակ՝ եթե

անկախու թյ ան առաջին տասնամյ ակու մ վճարովի պարապմու նքները կոչ ված էին բարձր դասարանների
աշակերտներին պատրաստել ու

բու հերի ընդու նել ու թյ ան քննու թյ ու ններին, ապա այ ժմ զգալ իորեն

մեծացել է վճարովի պարապմու նքների հաճախող ցածր դասարանների աշակերտների թիվը: Ավագ դպրոցի
ներդրման

անհրաժեշտու թյ ան

հիմնավորու մներից

մեկը

հենց

կրկնու սու յ ցների

ինստիտու տի

«հաղթահարու մն» էր, սակայ ն այ սօր անգամ կրթու թյ ան ոլ որտի պատասխանատու ներն են ընդու նու մ, որ
ավագ դպրոցը չ կարողացավ լ ու ծել այ դ խնդիրը11:
Այ ս հետազոտու թյ ան շրջանակներու մ «վճարովի պարապմու նքներ» են համարվու մ հանրակրթական
դպրոցի աշակերտների այ ն դասընթացները, որոնք իրականացվու մ են դասարանայ ին ժամերից դու րս՝
որոշակի վարձավճարի դիմաց: Դրանք մատու ցվու մ են երկու ձևով՝
 ու սու մնական հաստատու թյ ան և ծնողի միջև կնքված համապատասխան պայ մանագրի հիման վրա
(այ սու հետ՝ պայ մանագրի հիման վրա վճարովի պարապմու նքներ),
 առանց ու սու մնական հաստատու թյ ան և ծնողի միջև կնքված պայ մանագրի (այ սու հետ՝ առանց
պայ մանագրի վճարովի պարապմու նքներ):
Կոռու պցիոն ռիսկերի տեսանկյ ու նից սու յ ն հետազոտու թյ ան մեջ կդիտարկվեն այ ն վճարովի
պարապմու նքները, որոնք, անկախ պայ մանագրի առկայ ու թյ ու նից, մատու ցվու մ են աշակերտներին նու յ ն
առարկան դասավանդող իրենց ու սու ցիչ ների կողմից:
Վճարովի պարապմու նքների նպատակները կարող են տարբեր լ ինել . աշակերտին առանձին առարկաների
գծով ավարտական կամ ընդու նել ու թյ ան քննու թյ ու ններին նախապատրաստել ը, աշակերտի ու սու մնական

11

«Ավագ դպրոցի հիմնական խնդիրները լ ու ծված չ են». քննարկու մ նախարարի հետ , Երկիր Մեդիա, 18.03.2016, «Լևոն Մկրտչ յ անը կրթական

համակարգու մ ավագ դպրոցների հետկապված խնդիր է տեսնու մ» , Արմենպրես, 11.03.2016, «Ավագ դպրոցը խնդիրներ ու նի, բայ ց ռեալ ոչ ինչ
չ ի արվու մ». ինչ խնդիրներ է ներկայ ացրել «Քվանտ» վարժարանի տնօրենը Սերժ Սարգսյ անին» , «Ժողովու րդ» օրաթերթ, 23.11.2016:
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առաջադիմու թյ ան բարձրացու մը, աշակերտի դպրոցական թվանշանի բարել ավու մը և այ լ ն: Ի վերջո՝
աշակերտների վճարովի պարապմու նքների մասնակցել ու մոտիվացիան խիստ անհատական է և յ ու րահատու կ:
Պատճառների շարքու մ կարող են լ ինել անգամ աշակերտի համար որոշակի զբաղվածու թյ ան և նու յ նիսկ՝
սոցիալ ական շփման ապահովու մը:
Հարկ է նշել , որ աշակերտներին առաջարկվող վճարովի պարապմու նքներն ինքնին բացասական կամ
դատապարտել ի երևու յ թ կամ անբարեխիղճ վարքագիծ չ են կարող համարվել : Այ ս պրակտիկան առկաէ աշխարհի
բազմաթիվ երկրներու մ և օրինաչ ափ է համարվու մ: Դրանց տարածվածու թյ ու նը կարող է վկայ ել
հանրակրթու թյ ան ցածր որակի կամ դրա նկատմամբ վստահու թյ ան ցածր մակարդակի մասին:
Սակայ ն վճարովի պարապմու նքները կարող են առավել
կոռու պցիոն այ լ

ռիսկերի տեսանկյ ու նից: Այ սպես՝

խնդրահարու յ ց լ ինել

շահերի բախման և

վճարովի պարապմու նքների ամենաբացասական

հետևանքներից մեկն աշակերտների նկատմամբ ու սու ցչ ի կողմից տարբերակված մոտեցու մ ցու ցաբերել ն է.
ու սու ցիչ ը հակված է նախապատվու թյ ու ն տալ

այ ն աշակերտներին, ու մ հետ արտադասարանայ ին

պարապմու նքներ է անցկացնու մ: Չնայ ած վճարովի պարապմու նքներն առերևու յ թ չ են կարող ապօրինի
համարվել , այ դու հանդերձ, հնարավոր են բարեվարքու թյ ան տեսակետից բացասական հետևանքներ12:
Ստորև բերված աղյ ու սակու մ ներկայ ացված են Հայ աստանու մ կրկնու սու յ ցների մոտ պարապող
աշակերտների տեսակարար կշիռները՝ ըստ տարբեր կազմակերպու թյ ու նների 2014 և 2016 թվականների
հետազոտու թյ ու նների:

Աղյ ուսակ 3. Կրկնու սու յ ցների մոտպարապող ավագ դպրոցի աշակերտների տեսակարար կշիռը՝ ըստտարբեր
հետազոտու թյ ու նների արդյ ու նքների (տոկոսայ ին բաշխու մն ըստ հարցվողների)

Դպրոցների տեղայ նացումը
Երևան-մարզ կտրվածքով

ՔԵԿ հետազոտությ ուն,

Համայ նքների ֆինանսիստների

2016

միավորում, 2014

Երևան և մարզեր

43.2 %

Միայ ն Երևան

56.2 %

Միայ ն մարզեր

47 %

38.3 %

10-րդ դասարան, Երևան և մարզեր

18.2 %

11-րդ դասարան, Երևան և մարզեր

37.5 %

12-րդ դասարան Երևան և մարզեր

60.3 %

12

Միլ ովանովիչ Մ., համահեղինակներ Սեներիկ Ի., Ավետիսյ ան Մ., Խավանսկա Տ., Կոռու պցիայ ի դեմ պայ քարը և բարեվարքու թյ ան արմատավորու մը

Հայ աստանի կրթական ոլ որտու մ , 2015, էջ 44-45:
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10-րդ դասարան, միայ ն մարզեր

29.4 %

11-րդ դասարան, միայ ն մարզեր

48.4 %

12-րդ դասարան միայ ն մարզեր

51.9 %

Ավագ դպրոցու մ վճարովի պարապմու նքների հաճախող աշակերտների թիվը, ինչ պես երևու մ է
աղյ ու սակից, բավական բարձր է` գրեթե յ ուրաքանչ յ ուր 2-րդը վճարովի պարապմունքների է մասնակցում,
ինչ ը բավական բարձր ցուցանիշ է:
Ստորև բերված գծապատկերու մ ներկայ ացված է վճարովի պարապմու նքների հաճախող աշակերտների թիվը՝
ՔԵԿ հետազոտու թյ ան ընտրանքու մ ներգրավված աշակերտների ընդհանու ր թվից (ըստդասարանների): Առաջին
սյ ու նակու մ ընտրանքի՝ տվյ ալ դասարանու մ սովորողների ընդհանու ր թիվն է, 2-րդ սյ ու նակու մ՝
նրանցից վճարովի պարապմու նքի հաճախող աշակերտների թիվը:
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Գծապատկեր 1. Վճարովի պարապմու նքների մասնակցող աշակերտների թվաքանակի բաշխվածու թյ ու նն ըստդասարանների
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Այ ս գծապատկերից պարզ է դառնում, որ հետազոտությ ան ընտրանքում ընդգրկված 11-րդ դասարանի

31 աշակերտներից 15-ը, իսկ 12-րդ դասարանի 27 աշակերտներից 14-ը մասնակցում են վճարովի
պարապմունքների:
Ցածր դասարաններու մ վճարովի պարապմու նքի մասնակից աշակերտների տեսակարար կշիռն ավել ի ցածր
է: Օրինակ՝

7-րդ դասարանու մ ընտրանքու մ ներառված աշակերտներից յ ու րաքանչ յ ու ր 4-րդն է

մասնակցու մ վճարովի պարապմու նքների, 3-րդ դասարանու մ՝ յ ու րաքանչ յ ու ր 5-րդը, և այ լ ն:
Պարապմու նքների միջին հաճախականու թյ ու նը կազմու մ է շաբաթական 3 դաս: Աշակերտները միջինու մ
վճարովի պարապմու նքների են հաճախու մ 10.8 ամիս:
Հարցվողները տվյ ալ ներ են տրամադրել վճարովի պարապմու նքի 125 դեպքի շրջանակներու մ ամսական
վարձավճարների վերաբերյ ալ : Յու րաքանչ յ ու ր առարկայ ի ամսական միջին վարձավճարը կազմու մ է
միջինու մ 12.200 դրամ: Ավագ դպրոցի աշակերտների (10-12 դասարաններ) առարկաների ամսական
վարձավճարների միջին չ ափն ավել ի բարձր է՝ մոտ 16.600 դրամ: Ցածր դասարանների դեպքու մ ամսական
վարձավճարների միջին չ ափը մոտ 9000 դրամ է:

1.1 Իրավական կարգավորումները
Յու րաքանչ յ ու ր

քաղաքացու ՝

կրթու թյ ու ն

ստանալ ու ,

այ դ

թվու մ՝

պետական

ու սու մնական

հաստատու թյ ու ններու մ անվճար միջնակարգ կրթու թյ ու ն ստանալ ու իրավու նքը և կրթու թյ ան զարգացու մը
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խթանել ու նախապայ մանների ստեղծու մը պետու թյ ան սոցիալ ական զարգացման կարևոր երաշխիքներից են:
Հենց այ դ գաղափարներն են ընկած ՀՀ Սահմանադրու թյ ան 15-րդ և 38-րդ հոդվածների հիմքու մ13:
ՄԱԿ-ի և նրա կառու յ ցների կողմից ընդու նված մի շարք միջազգայ ին փաստաթղթերով, որոնց միացել է
նաև ՀՀ-ն, սահմանված են բոլ որի համար որակյ ալ կրթու թյ ան ապահովման և երաշխավորման, ողջ կյ անքի
ընթացքու մ ու սման հնարավորու թյ ու նները խթանել ու հետ կապված պահանջներ14:
Օրենսդրական մակարդակով կրթու թյ ան իրավու նքի ապահովման, պաշտպանու թյ ան, կրթու թյ ան զարգացման
համար իրավական երաշխիքների և մեխանիզմների հիմքերը սահմանված են ՀՀ Ազգայ ին ժողովի 1999թ.
ընդու նած «Կրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենքով15: Այ դ օրենքով սահմանված է հանրակրթական ծրագրեր, այ դ
թվու մ՝

հիմնական և լ րացու ցիչ

կրթական ծրագրեր իրականացնել ու ՝

դպրոցներին տրամադրված

հնարավորու թյ ու նը:
Լրացու ցիչ

կրթական

ծրագրերի

հետ կապված

հարաբերու թյ ու նները

կարգավորվու մ

են

նաև

«Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենքով, որի համաձայ ն՝ ու սու մնական հաստատու թյ ու նը կարող է
իրականացնել

վճարովի հիմու նքներով հանրակրթական լ րացու ցիչ ծրագիր իր կանոնադրու թյ ամբ և

օրենսդրու թյ ամբ

սահմանված

կարգով:

Սովորողների

մասնակցու թյ ու նը

լ րացու ցիչ

վճարովի

պարապմու նքներին կամավոր է և իրականացվու մ է ու սու մնական հաստատու թյ ան և ծնողի միջև կնքված
պայ մանագրի հիման վրա16:
ՀՀ կառավարու թյ ան թիվ 1392-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ պետական հանրակրթական ու սու մնական
հաստատու թյ ու նների օրինակել ի կանոնադրու թյ ան համաձայ ն՝ ՀՀ պետական հանրակրթական ու սու մնական
հաստատու թյ ու նները, որպես պետական ոչ առևտրայ ին կազմակերպու թյ ու ններ, կարող են իրականացնել
ձեռնարկատիրական գործու նեու թյ ան մի քանի տեսակներ, այ դ թվու մ՝

լ րացու ցիչ

հանրակրթական

հիմու նքներով

հանրակրթական

ծրագրեր17:
Հանրակրթական

ու սու մնական

հաստատու թյ ու ններու մ

վճարովի

լ րացու ցիչ կրթական ծրագրերի իրականացման կարգը սահմանվել է ՀՀ կառավարու թյ ան թիվ 1496-Ն
որոշմամբ18:

Դրանով

նպատակաու ղղված է

սահմանված

է,

որ

վճարովի

հիմու նքներով

հանրակրթական հիմնական ծրագրերից դուրս՝

լ րացու ցիչ

կրթու թյ ու նը

կամավորու թյ ան սկզբու նքով,

սովորողների, քաղաքացիների հետաքրքրու թյ ու նների և նախասիրու թյ ու նների բավարարմանը, հոգևոր,

13

ՀՀ Սահմանադրու թյ ու ն, հոդված 15 և 38:

14

ՄԱԿ, «Երեխաների իրավու նքների մասին» Կոնվենցիա, 1989, ՄԱԿ, «Տնտեսական, սոցիալ ական և մշակու թայ ին իրավու նքների մասին»

Միջազգայ ին դաշնագիր, 1966, ՄԱԿ, «Կայ ու ն Զարգացման Նպատակներ 2030 օրակարգ», 2015, ՅՈՒՆԵՍԿՈ, «Կրթու թյ ան բնագավառու մ
խտրականու թյ ան դեմ» Կոնվենցիա, 1960, ՄԱԿ:
15

«Կրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք:

16

«Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 7 և 15:

17

ՀՀ կառավարու թյ ան 25.07.2002թ. թիվ 1392-Ն որոշու մ:

18

ՀՀ կառավարու թյ ան 04.11.2010թ. թիվ 1496-Ն որոշու մ:
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մարդասիրական,

գեղագիտական,

ֆիզիկական,

հայ րենասիրական դաստիարակու թյ անը,

ստեղծագործական

բնապահպանական,

կարողու թյ ու նների

զարգացմանը,

կիրառական և հու մանիտար գիտել իքների

կատարել ագործմանը: Վճարովի հիմու նքներով լ րացու ցիչ կրթու թյ ու ն կարող է իրականացվել միայ ն
ու սու մնական պլ անով տվյ ալ դասարանի առարկայ ացանկու մ չ ընդգրկված առարկաներից:
Նու յ ն որոշման համաձայ ն՝ լ րացու ցիչ կրթական ծառայ ու թյ ու ններն իրականացվու մ են ինչ պես
հաստատու թյ ան, այ նպես էլ հրավիրված մասնագետների և (կամ) մանկավարժների միջոցով: Հաստատու թյ ան
կառավարման խորհրդի որոշմամբ` տնօրենի հրամանով հաստատվու մ է լ րացու ցիչ կրթական ծառայ ու թյ ան
վարձավճարի չ ափը, կրթական ծառայ ու թյ ու ններ իրականացնողների վճարի չ ափը և այ լ ն:
Այ սպիսով՝ իրավական ակտերի վերլ ու ծու թյ ու նից պարզ է դառնու մ, որ վճարովի հիմու նքներով
լ րացու ցիչ կրթու թյ ու նն արգել ված չ է, սակայ ն դպրոցի տարածքու մ դրանք կարող են իրականացվել միայ ն
համապատասխան պայ մանագրերի հիման վրա: Իսկ դպրոցի տարածքից դու րս ու սու ցիչ ների կողմից վճարովի
պարապմու նքների հարցը օրենսդրորեն կարգավորված չ է: Պարզ է նաև, որ ներկայ իս իրավական
կարգավորման շրջանակներու մ որևէ կերպ արգել ված չ է տվյ ալ առարկան դասավանդող ու սու ցչ ի կողմից
նու յ ն դասարանի աշակերտների հետ պարապմու նքներ անցկացնել ու հնարավորու թյ ու նը, առկա չ են այ դ
բնագավառու մ ու սու ցիչ ների էթիկայ ի կանոններ ո՛ չ

օրենսդրական, ո՛ չ

էլ

ենթաօրենսդրական

մակարդակու մ:
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1.2 Վճարովի պարապմունքների հետկապված խնդիրները
Հանրակրթական դպրոցներու մ վճարովի պարապմու նքների պրակտիկայ ին բնորոշ

են մի շարք

հիմնախնդիրներ, որոնք պայ մանականորեն կարել ի է բաժանել երեք խոշոր խմբերի՝
1. շահերի բախման և դրա կարգավորման բացակայ ու թյ ամբ պայ մանավորված,
2. հանրակրթու թյ ան որակով և դրա նկատմամբ անբավարար հսկողու թյ ամբ պայ մանավորված,
3. պայ մանագրի հիման վրա լ րացու ցիչ կրթական ծրագրերի իրականացմամբ պայ մանավորված
խնդիրներ:

1.2.1 Շահերի բախումը
Ինչ պես արդեն նշվեց, աշակերտներին առաջարկվող վճարովի պարապմու նքներն ինքնին բացասական
երևու յ թ կամ անբարեխիղճ վարքագիծ չ են կարող համարվել : Սակայ ն դրանք խնդրահարու յ ց են դառնու մ,
երբ առկա է լ ինու մ շահերի բախու մ: Մասնավորապես.
1. Ուսուցիչ ը կարող է լ իարժեք չ կատարել իր պարտականությ ունները՝ աշակերտներին իր մոտվճարովի
պարապմունքների

ներգրավել ու

և

լ րացուցիչ

եկամուտներ

ստանալ ու

ակնկալ իքով:

Սու յ ն

հետազոտու թյ ու նը ցու յ ց տվեց, որ վճարովի պարապմու նքները հաճախ անցկացվու մ են տվյ ալ առարկան
դասավանդող ու սու ցչ ի կողմից, ինչ ն էական կոռու պցիոն ռիսկեր է պարու նակու մ: Հնարավոր է, որ
ու սու ցիչ ը թերի դասավանդի տվյ ալ առարկայ ի ու սու մնական պլ անով սահմանված ծրագիրը, որպեսզի խթանի
վճարովի պարապմու նքները: Եթե նու յ նիսկ չ գործի ու սու ցչ ի կողմից դասաժամերի ընթացքու մ չ արամտորեն
իր

պարտականու թյ ու նների

կատարու մից

խու սափել ու

վարկածը

(աշակերտներին

վճարովի

խմբակ

ներգրավել ու նպատակով), միևնու յ ն է, այ ս երկակի դերն ազդեցու թյ ու ն է ու նենու մ ու սու ցչ ի
մոտիվացիայ ի և դիրքորոշման վրա, առաջացնու մ է շահերի բախման իրավիճակ: Հնարավոր չ է բացառել , որ
ու սու ցիչ ն

աշակերտների

ցածր

առաջադիմու թյ ու նը

կընկալ ի

որպես

լ րացու ցիչ

եկամտի

հնարավորու թյ ու ն19: Իսկ այ ս պարագայ ու մ հավանական է թե՛ անհիմն ցածր գնահատականների նշանակու մը
և թե՛ աշակերտներին անհիմն պահանջներ ներկայ ացնել ը կամ այ լ չ արաշահու մները:
Այ սպես,

օրինակ,

«Համայ նքների

ֆինանսիստների

միավորու մ»

ՀԿ կողմից

իրականացված

հետազոտու թյ ան20 մեջ նկարագրվու մ է մի իրավիճակ, երբ երևանյ ան դպրոցներից մեկի խորհու րդը, հաշվի
առնել ով դպրոցի աշակերտների ծնողների դիմու մները, որոշել է թու յ լ ատրել

դպրոցու մ շախմատի

վճարովի պարապմու նքների կազմակերպու մը («...թու յ լ ատրել շախմատի ու սու ցչ ին դասերից հետո պարապել
19

Տե՛ ս նաև ՀՀ մարդու իրավու նքների պաշտպանի տարեկան զեկու յ ց, 2014:

20

Բյ ու ջետայ ին թափանցիկու թյ ան և ֆինանսական հաշվետվողականու թյ ան ընդլ այ նու մը Երևանի հանրակրթու թյ ան համակարգու մ, Համայ նքների

ֆինանսիստների միավորու մ ՀԿ, Երևան, 2014, էջ 74:
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աշակերտների հետ՝ վարձավճարի չ ափը համաձայ նեցնել ով Երևանի քաղաքապետարանի հետ») շախմատի
առարկան դասավանդող ու սու ցչ ի կողմից:
Բերված օրինակու մ գործ ու նենք առերևու յ թ սահմանված կարգի պահանջների խախտման հետ:
Մասնավորապես՝ շախմատի առարկան ընդգրկված է տարրական դասարանների առարկայ ացանկու մ, մինչ դեռ ՀՀ
կառավարու թյ ան 2010թ. նոյ եմբերի 4-ի թիվ 1496-Ն որոշման համաձայ ն՝ պայ մանագրի հիման վրա
վճարովի հիմու նքներով լ րացու ցիչ կրթու թյ ու ն կարող է իրականացվել միայ ն ու սու մնական պլ անով
տվյ ալ դասարանի առարկայ ացանկու մ չ ընդգրկված առարկաներից: Մյ ու ս կողմից՝ եթե տվյ ալ դեպքում
շախմատի վճարովի պարապմու նքներն իրականացվու մ են դպրոցի տարածքու մ և առանց պայ մանագրի կնքման,
ապա նման գործու նեու թյ ու նն, իր հերթին, անօրինական է:
Բնականաբար՝

պայ մանագրերի

հիման

վրա լ րացու ցիչ

վճարովի

պարապմու նքների

արտաբյ ու ջետայ ին միջոցներ ձևավորել ը և դպրոցի համար լ րացու ցիչ

միջոցով

եկամու տներ ապահովել ը

օրենսդրու թյ ամբ նախատեսված հնարավորու թյ ու ն է: Սակայ ն դպրոցի սահմաններու մ կրթական այ նպիսի
ծառայ ու թյ ան առկայ ու թյ ու նը, որը մատու ցվու մ է նաև դպրոցի կողմից, բազմաթիվ անառողջ երևու յ թների
է հանգեցնու մ: Միևնու յ ն ծառայ ու թյ ան վճարովի տարբերակը ծնողների և աշակերտների կողմից
ընկալ վու մ է որպես ավել ի որակյ ալ ու նախընտրել ի: Վճարովի խմբակներն ու լ րացու ցիչ դասերը
աստիճանաբար կարող են ընկալ վել որպես հանրակրթու թյ ան բնականոն այ լ ընտրանք: Բացի այ դ, այ ս
երևու յ թն անհարկի սոցիալ ական լ արվածու թյ ու ն կարող է առաջացնել ու սու ցչ ական շրջապատու մ. վճարովի
խմբակ չ ու նենալ ը կարող է ընկալ վել որպես սոցիալ ական անարդարու թյ ան դրսևորու մ, որպես զրկանք՝
այ լ ու սու ցիչ ների հետ համեմատած, իսկ միայ ն աշխատավարձով բավարարվել ը՝ սեփական անկարողու թյ ան
նշան:
ՔԵԿ հետազոտու թյ ան համաձայ ն՝ վճարովի պարապմու նք տրամադրող 115 կրկնու սու յ ցներից 83-ը
(72%) տվյ ալ դպրոցի հետ կապ չ ու նեցող անձինք են: Կրկնու սու յ ցներից 27-ը (23%) տվյ ալ առարկան
դպրոցու մ երեխայ ին դասավանդող ու սու ցիչ ներն են, ևս 5-ը (4%)՝ տվյ ալ դպրոցի այ լ առարկա
դասավանդող մանկավարժ: Այ սպիսով՝ դեպքերի 23%-ու մ կրկնու սու յ ցը և դպրոցու մ տվյ ալ առարկան
աշակերտին դասավանդող ու սու ցիչ ը միևնու յ ն անձն է: Առարկան դասավանդող ու սու ցչ ի մոտպարապմու նքի
են հաճախու մ հիմնականու մ ցածր դասարանների աշակերտները: Ավագ դպրոցի աշակերտները, որոնք
կարևորու մ են ընդու նել ու թյ ան քննու թյ ու նները, սովորաբար նախընտրու մ են պարապել

բու հերի

դասախոսների (որոնք կարող են աջակցել նրանց նաև քննական գործընթացու մ) կամ այ լ ճանաչ ված
կրկնու սու յ ցների մոտ:
Ծնողները պատասխանել են նաև այ ն հարցին, թե վճարովի պարապմու նքներին մասնակցու թյ ան հարցու մ
եղել

է, արդյ ոք, ու ղղակի կամ անու ղղակի պարտադրանք/ու ղղորդու մ որևէ մեկի կողմից. նման

պարտադրանք/ուղղորդում առկաէ եղել 131 պարապմու նքների դեպքերից 13-ու մ (10%): Չորս դեպքու մ
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ենթադրյ ալ պարտադրանք/ու ղղորդու մը եղել է առարկան դասավանդող ու սու ցչ ի կողմից, 2 դեպքու մ՝
դասղեկի կամ դասվարի կողմից, մնացած դեպքերու մ՝ այ լ անձանց կողմից (հնարավոր է՝ ծնողը չ ի
ցանկացել նշել ու ղղորդող անձի կարգավիճակը):
Փաստորեն՝ ՔԵԿ հետազոտու թյ ան ընթացքու մ ու սու մնասիրված դեպքերի առնվազն 10%-ու մ առկա է
ծնողների/աշակերտների ու ղղակի կամ անու ղղակի ու ղղորդու մ՝ վճարովի պարապմու նքներին մասնակցել ու
կամ որևէ կրկնու սու յ ց ընտրել ու առու մով:

Առաջարկությ ուններ
Ներքոհիշյ ալ առաջարկու թյ ու ններն ու ղղված են վերհանված կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը.



Հանրակրթական դպրոցների տնօրենների և ու սու ցիչ ների համար մշակել էթիկայ ի կանոններ, որոնք
կկարգավորեն նաև շահերի բախման հնարավոր իրավիճակները:



Օրենսդրորեն արգել ել

առարկան դասավանդող ու սու ցչ ի կողմից վճարի դիմաց մասնավոր

պարապմու նքների տրամադրու մն իր աշակերտներին` այ ն սահմանել ով որպես էթիկայ ի կանոնների
խախտու մ՝ անկախ այ ն հանգամանքից, թե որտեղ են անցկացվու մ այ դ դասընթացները (տանը թե
դպրոցու մ):


Սահմանել և կիրառել պատասխանատվու թյ ան միջոցներ մանկավարժական անձնակազմի նկատմամբ և
դպրոցի տնօրինու թյ ան համար `
 վճարովի պարապմու նքներին մասնակցու թյ ան դրդել ու նպատակով աշակերտների և/կամ նրանց
ծնողների վրա ցանկացած տեսակի ներգործու թյ ան համար (օրինակ՝

թվանշանի անհիմն

ցածրացու մ և այ լ ն),
 վճարովի

պարապմու նքի

հաճախող

աշակերտի

թվանշանի

անհիմն

բարձրացման

համար

(առաջադիմու թյ ան կեղծ գնահատման):

1.2.2 Կրթությ ան ցածր որակը և վճարովի պարապմունքների պրակտիկան
Կրթու թյ ան ցածր որակը խթանու մ է վճարովի հիմու նքներով կրթու թյ ու ն ստանալ ու պահանջարկի
ավել ացու մը՝ մի շարք պատճառներով.
1. Բուհական ընդունել ությ ան քննությ ուններն անհամեմատ բարդ են դպրոցի կրթական ծրագրի
բովանդակությ ան համեմատ: Այ սպես՝ թեև հետազոտու թյ ան մասնակիցների մի մասը նշել է, որ տարեցտարի
հանրակրթական դպրոցի կրթական ծրագրի բովանդակու թյ ու նը պարզեցվել

է, և այ ն հիմնականու մ

համապատասխանու մ է տվյ ալ տարիքայ ին խմբի առանձնահատկու թյ ու ններին (հետևաբար՝ կրկնու սու յ ցների
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մոտ պարապել ու պատճառներն առավել ապես անհատական բնու յ թի են՝ պայ մանավորված կոնկրետ աշակերտի
կարողու թյ ու ններով, և կապված չ են նյ ու թի բարդու թյ ան հետ), սակայ ն մեկ այ լ խու մբ հակառակ տեսակետն
ու նի: Ըստ հարցվողների այ դ խմբի, որոնց մեջ ընդգրկված էին նաև դպրոցների մանկավարժական
անձնակազմի ներկայ ացու ցիչ ները, բու հական քննու թյ ու նների պահանջներն ավել ի բարդ են, քան
հանրակրթական

հիմնական

ծրագրի

բովանդակու թյ ու նը:

Եվ

եթե

նախկինու մ

ընդու նել ու թյ ան

քննու թյ ու նների քննական հարցերու մ տեղ էին գտնու մ կրթական ծրագրի մեջ չ ներառված թեմաներ, ապա
այ ժմ այ դ անհամապատասխանու թյ ու նը գրեթե բացակայ ու մ է, սակայ ն դրա փոխարեն դեռևս պահպանվու մ է
վարժու թյ ու նների և խնդիրների բարդու թյ ու նը:
Ըստ

հարցվողների

գերակշիռ

մեծամասնու թյ ան՝

քննական

առաջադրանքների բարդու թյ ու նը գրեթե
անհնար կամ շատ դժվար է դարձնու մ

«Շտեմարանների բոլ որ խնդիրներն էլ դպրոցի ծրագրից են:
Ծրագրից դու րս ոչ մի վարժու թյ ու ն չ կա: Բայ ց շատ բարդ են՝
դասագրքի համեմատ: Եթե հատու կ չ պարապեն, չ են կարող
լ ու ծել »:

առանց կրկնու սու յ ցի մոտ պարապել ու

Ու սու ցիչ ների հետ հարցազրու յ ցներից (Երևան).

բու հ ընդու նվել ու հնարավորու թյ ու նը:

«Հայ ոց լ եզվի թեստերու մ կա, օրինակ, հոմանիշներ նշել ու

Ի

հաստատու մն

այ ս

խնդրի

ակտու ալ ու թյ ան՝ կարել ի է մեջբերել
Երևանի

ավագ

դպրոցներից

մեկի

տնօրենի խոսքերը՝ «Իրենց ու ժերով
միայ ն 10%-ն է ընդու նվու մ բու հ:

պահանջ: Մենք դասի ընթացքու մ որոշ բառեր քննարկու մ ենք,
դրանց հոմանիշները նշու մ ենք: Բայ ց թեստերու մ կան շատ ու
շատ բառեր, որ դպրոցու մ չ ենք էլ անցել և չ էինք էլ հասցնի
անցնել : Բառեր ու հոմանիշներ կան, որ ինձ էլ են անծանոթ՝
որպես ու սու ցչ ի: Պետք է գնամ, բառարանները քրքրեմ, որ
կարողանամ

աշակերտների

հարցին

պատասխանել :

Զու տ

բառարանայ ին բառեր են, առօրյ այ ու մ չ են կիրառվու մ: Այ սինքն՝

Մյ ու սները պարապու մ են ընդու նել ու թյ ան համար»:

դիմորդը դրանք պետք է ու ղղակի անգիր անի»:
Հարցվողների մեծ մասը համակարծիք էր այ ն հարցու մ, որ ու սուՈւմնա
կան
գործընթա
ցը յդպ
րոցու
մրզ).չ ի
սու ցիչ
ների
հետ հարցազրու
ցներից
(մա

ձևավորու մ քննական առաջադրանքների կատարման գործնական հմտու թյ ու ններ: Թե՛ առարկայ ին հատկացված
ժամաքանակը, թե՛ դասարանու մ աշակերտների մեծ թիվը թու յ լ չ ի տալ իս անհրաժեշտ քանակով գործնական
վարժու թյ ու ններ իրականացնել ՝ բոլ որ տեսակի ու բարդու թյ ան խնդիրների առնչ ու թյ ամբ: Դասարանու մ
սովորողների բարձր խտու թյ ու նը ևս
թու յ լ չ ի տալ իս ու սու ցչ ին բավարար
ու շադրու թյ ու ն
քանչ յ ու ր

յ ու րա-

հատկացնել

աշակերտի:

Իսկ

առանց

անհատական մոտեցման հնարավոր չ է
ակնկալ ել

աշակերտների

գործնական

«Դասի ժամանակ չ ես հասցնու մ բոլ որ տեսակի խնդիրները
լ ու ծել : Հազիվ 1-2 խնդիր, վարժու թյ ու ն ենք կատարու մ: Բայ ց
քննու թյ ան ժամանակ բոլ որ տեսակի ու տարբեր բարդու թյ ան
խնդիրներն էլ լ ինու մ են: Մենք այ դքանին չ ենք հասցնու մ
դասերի ժամանակ անդրադառնալ : Մի մասն ենք կատարու մ»:
Ու սու ցիչ ների հետ հարցազրու յ ցներից (Երևան)

կարողու թյ ու նների զարգացու մ:
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2. Ավագ դպրոցն արդյ ունավետ չ ի կատարում իրեն վերապահված գործառույ թները21: Ավագ դպրոցը,
կրթու թյ ան անբավարար որակի պատճառով, ստեղծու մ է նպաստավոր պայ մաններ կրկնու սու յ ցների
ծառայ ու թյ ու նից օգտվել ու համար:
Հարցվողները նշել

են, որ ավագ

դպրոցներու մ կրթու թյ ան ցածր որակը
պայ մանավորված

է

մի

շարք

պատճառներով: Մասնավորապես.

Ավագ դպրոցը ժամանակին ստեղծվեց հենց այ դ հիմնավորմամբ՝
լ րացու ցիչ պարապմու նքները, կրկնու սու յ ցների ինստիտու տը
վերացնել ու համար: Ենթադրվու մ էր, որ ավագ դպրոցն այ նպիսի
որակյ ալ կրթու թյ ու ն պետք է տա, որ այ լ ևս կրկնու սու ցման

 Ավագ դպրոցների ու սու ցիչ -

կարիք չ լ ինի: Բայ ց ավագ դպրոցն այ դպես էլ չ ծառայ եց իր

ների կարծիքով իրենք դասավանդու մ

նպատակին: Ոնց պարապու մ էին՝ բու հ ընդու նվել ու համար,

են

բավական

«խայ տաբղետ»

կազմ

այ դպես

էլ

շարու նակու մ

են

պարապել :

Որևէ

էական

փոփոխու թյ ու ն չ կա:

ու նեցող դասարաններու մ: Դրանցու մ,

Դպրոցի տնօրենի հետ հարցազրու յ ցից (մարզ)

ըստ ու սու ցիչ ների, փոքրաթիվ են այ ն աշակերտները, որոնք ավագ դպրոցու մ հոսքայ ին ու սու ցու մ
ստանալ ու համար անհրաժեշտ գիտել իքներ ու հմտու թյ ու ններ ու նեն: Մեծ թիվ են կազմու մ հետագա
մասնագիտու թյ ան հարցու մ չ կողմնորոշված աշակերտները: Բացի այ դ, քանի որ աշակերտները եկել են այ լ
դպրոցներից,

ու սու ցիչ ները

ծանոթ

չ են

նրանցից

յ ու րաքանչ յ ու րի

կարողու թյ ու ններին

ու

նախասիրու թյ ու ններին: Աշակերտի ներու ժի և անհատականու թյ ան մասին տեղեկատվու թյ ան պակասը
խոչ ընդոտու մ է անհատական մոտեցման կիրառմանը:
 Ծնողներն իրենց երեխաներին հաճախ ու ղարկու մ են ավագ դպրոց միայ ն այ ն բանի համար, որ
վերջիններս ինչ -որ զբաղվածու թյ ու ն ու նենան, չ հայ տնվեն փողոցու մ: Բազմաթիվ աշխատող ծնողների
համար

ավագ

դպրոցը

երեխաների

զբաղվածու թյ ու նն

ապահովել ու ,

նրանց

վարքի

նկատմամբ

վերահսկողու թյ ու ն ու նենալ ու այ լ ընտրանքայ ին հնարավորու թյ ու ն է: Ավագ դպրոցի դերն, այ սպիսով,
կարևորվու մ է ոչ այ նքան կրթական
խորացված
կրթու թյ ան

բովանդակու թյ ան

և

«Ով ասես գալ իս է ավագ դպրոց: Առանց կոնկրետ նպատակի,

շարու նակականու թյ ան

առանց սովորել ու ցանկու թյ ան ու կողմնորոշման: Հնարավոր

ապահովման, որքան ծնողների հոգսը

չ ի բոլ որի հետ արդյ ու նավետ աշխատել ու նորմալ արդյ ու նք

թեթևացնել ու տեսանկյ ու նից:

ստանալ »:

Ավագ դպրոցը ստիպված «աչ ք է
փակու մ» աշակերտների ցածր կրթական
արդյ ու նքների և իրական մոտիվացիայ ի
վրա, քանի որ շահագրգռված է մեծ թվով

«Թող դասարանները փոքր լ ինեն, միայ ն այ ն աշակերտները
գան, որ իսկապես ու նակ են ու պիտի բարձրագու յ ն գնան: Թող
մեզ նորմալ վճարեն դրա համար ու բարձր արդյ ու նքներ
պահանջեն: Ես էլ

կիմանամ, որ հստակ պահանջներ կան՝

արդյ ու նք կտամ: Թե չ է՝ էսպես բոլ որը գալ իս են ավագ դպրոց,
ոչ մի արդյ ու նք չ ի երևու մ»:
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Այ դ խնդրի ակտու ալ ու թյ ու նն ընդու նու մ է նաև ԿԳ նախարարը՝ մի շարք հարցազրու յ ցներու մ: Օրինակ՝ «Սայ լ ը տեղից շարժել ու ժամանակը՝
Ավագ դպրոցի ու սու ցիչ ների հետ խմբայ ին հարցազրու յ ցից (մարզ)

ըստ Լևոն Մկրտչ յ անի», Առավոտ, 01.07.2016:
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սովորողների (հետևաբար՝ ֆինանսական ռեսու րսների) ներգրավման հարցու մ: Աշակերտների և նրանց
ընտանիքների համար էլ այ ս իրավիճակը ձեռնտու է, քանի որ թու յ լ է տալ իս, ցածր կրթական մակարդակ
ու նենալ ով, ստանալ ավագ դպրոցի վկայ ական:
Դասարանու մ մեծ թվով չ մոտիվացված, մասնագիտական հստակ կողմնորոշու մ չ ու նեցող և ցածր կրթական
մակարդակ ու նեցող աշակերտների առկայ ու թյ ան պայ մաններու մ, ըստ ու սու ցիչ ների, հնարավոր չ է
ակնկալ ել արդյ ու նավետ ու սու մնառու թյ ու ն, քանի որ սովորողների կարողու թյ ու նների միջև հսկայ ական
տարբերու թյ ու ն կա: Ու սու ցիչ ն ավել ի շատ ժամանակ ու ջանք է ծախսու մ դասարանի կառավարման,
կարգապահու թյ ու ն ապահովել ու , սովորել ու մոտիվացիա առաջացնել ու , քան ու սու մնական նյ ու թի
բացատրու թյ ան ու քննարկման համար: Ընդհանու ր առմամբ՝ աշակերտների շրջանու մ սովորել ու նկատմամբ
անփու յ թ մոտեցու մ է ձևավորվու մ: Նկատվու մ է ու սման նկատմամբ անտարբերու թյ ու ն և հաճախակի
բացակայ ու թյ ու ններ, անլ ու րջ մոտեցու մ քննու թյ ու նների նկատմամբ: Աշակերտները վստահ են, որ, անկախ
իրենց

ցու ցաբերած

արդյ ու նքներից,

մանկավարժական

անձնակազմի

աջակցու թյ ամբ

կկարողանան

հաղթահարել ավարտական քննու թյ ու նները:
Այ սպիսով՝ ավագ դպրոցի աշակերտների զգալ ի մասը, կրթու թյ ան անբավարար որակի պատճառով, օգտվու մ
է կրկնու սու յ ցների ծառայ ու թյ ու ններից:
3. Դասագրքերի բովանդակությ ունը և ուսուցիչ ների կոմպետենտությ ունը բավարար չ է որակյ ալ
կրթությ ուն

ապահովել ու

համար:

Շատ ծնողներ

և

ու սու ցիչ ներ

դժգոհ

են

դասագրքերի

բովանդակու թյ ու նից՝ պնդել ով, որ բազմաթիվ դասագրքեր շատ բարդ և դժվարամատչ ել ի լ եզվով են գրված,
որոշներն անհաջող թարգմանու թյ ու ն են ներկայ ացնու մ ռու սերենից կամ այ լ օտար լ եզու ներից22: Ըստ
հարցվողների՝ դասագրքերի որակն ազդու մ է կրթու թյ ան ընդհանու ր որակի վրա: Սակայ ն, միևնու յ ն
ժամանակ,

ծնողները

չ են

փորձել

իրենց

դժգոհու թյ ու նը

արտահայ տել

տարբեր

ատյ աններու մ

(բացառու թյ ամբ առարկան դասավանդող ու սու ցչ ի)՝ տեղեկացված չ լ ինել ու և այ լ ՝ առավել սու բյ եկտիվ
պատճառներով: Սու բյ եկտիվ պատճառների շարքու մ ծնողները նշու մ են այ ն հանգամանքը, որ չ են հավատու մ,
թե իրենց դժգոհու թյ ու նները որևէ կերպ տեղ կհասնեն ու կազդեն դասագրքերի բովանդակու թյ ան վրա, ու
դա համարու մ են «ժամանակի անօգու տ վատնու մ»:
Միաժամանակ պետք է նշել , որ, ըստ հարցվողների մեծամասնու թյ ան, դասագրքերի ցածր որակի կապը
վճարովի պարապմու նքների հետ թու յ լ է արտահայ տված:

Ու սու ցիչ ներն ու նեն ու սու մնական նյ ու թի

հարստացման և լ րամշակման այ լ ընտրանքայ ին աղբյ ու րներ ինչ պես այ լ

դասագրքերից, այ նպես էլ

համացանցից23:

22

Տե՛ ս նաև ՀՀ Մարդու իրավու նքների պաշտպանի տարեկան զեկու յ ց, 2014:
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Դասագրքերի որակի և ընտրու թյ ան խնդիրների մասին առավել մանրամասն ներկայ ացված է այ ս հետազոտու թյ ան 3-րդ գլ խու մ:
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Մեկ այ լ կարևոր գործոն, որը նշել են հետազոտու թյ ան ընթացքու մ հարցվողները, ու սու ցիչ ների ցածր
մասնագիտական

մակարդակն

է:

Մասնավորապես՝

ՔԵԿ հետազոտու թյ ան

շրջանակներու մ

վճարովի

պարապմու նքների մասնակցել ու դրդապատճառների վերաբերյ ալ հարցին ի պատասխան հարցվողների 23%ը նշել է, որ իր երեխան լ րացու ցիչ վճարովի պարապմու նքների է հաճախու մ, քանի որ «... դպրոցու մ
տվյ ալ առարկան դասավանդող ու սու ցիչ ն այ նքան էլ լ ավ մասնագետ չ է»: Հարցվողների 16%-ը նշել է,
որ իր երեխան լ րացու ցիչ վճարովի պարապմու նքների է հաճախու մ, քանի որ «… դպրոցու մ տվյ ալ առարկան
դասավանդող ու սու ցիչ ն անտարբեր է/սրտացավ չ է»: Այ սպիսով՝ զգալ ի է այ ն ծնողների տեսակարար կշիռը,
որոնք գոհ չ են ու սու ցիչ ների մասնագիտական կոմպետենտու թյ ու նից, և այ դ դժգոհու թյ ու նը երեխայ ին
վճարովի պարապմու նքի ու ղարկել ու հիմնական պատճառներից մեկն է:
Ու սու ցիչ ների մասնագիտական պատրաստվածու թյ ան և կրթու թյ ան անբավարար որակի մասին է խոսվու մ
նաև ՀՀ Մարդու իրավու նքների պաշտպանի 2014թ. տարեկան զեկու յ ցու մ. «…ստացվել են բողոքներ`
կապված ու սու ցիչ ների կողմից իրենց աշխատանքայ ին պարտականու թյ ու նները ոչ պատշաճ կատարել ու ,
դասերը մասնակցայ ին ձևով չ վարել ու , երեխայ ի գիտել իքները օբյ եկտիվ չ ստու գել ու ու գնահատել ու
հետ: Առհասարակ, ցածր վարձատրվող ու սու ցիչ ները (միջինու մ 60-80 հազար ՀՀ դրամ) դասապրոցեսի
ընթացքու մ հաճախ դիտավորյ ալ լ իարժեք չ են դասավանդու մ իրենց առարկան, հատկապես քննական
առարկաները, որպեսզի աշակերտները գիտել իքի բացը լ րացնել ու նպատակով ստիպված լ ինեն հաճախել
վճարովի արտադասարանական պարապմու նքների: Միաժամանակ, մի շարք դպրոցներու մ գրանցվել
համապատասխան որակավորու մ ու նեցող կոմպետենտ ու սու ցիչ ների պակաս: Այ սպես, տվյ ալ

է

խնդրի

վերաբերյ ալ դեռևս 2012 թվականին կատարված հետազոտու թյ ան ժամանակ 450 հարցված աշակերտից
126-ը նշել են, որ ու նեն 1-ից 2 ու սու ցիչ , ովքեր միաժամանակ դասավանդու մ են մի քանի առարկա,
իսկ 148 աշակերտի պնդմամբ` միաժամանակ մի քանի առարկա են դասավանդու մ 3-ից 4 ու սու ցիչ ներ:
Ավել ին, ԿԳՆ հայ տնած տվյ ալ ների համաձայ ն` հանրապետու թյ ան բազմաթիվ դպրոցներու մ աշխատու մ են
համապատասխան մասնագիտական որակավորու մ չ ու նեցող ու սու ցիչ ներ: Ծնողների, ոլ որտի փորձագետների
պնդմամբ` ու սու ցիչ ների կողմից իրենց մասնագիտական պարտականու թյ ու նները պատշաճ չ կատարել ու ,
դպրոցներու մ կադրերի անհամապատասխանու թյ ան պատճառով հանրակրթական դպրոցու մ երեխայ ին տրված
գիտել իքները չ են բավարարու մ ԲՈՒՀ ընդու նվել ու համար, և վերջիններս ստիպված են լ ինու մ
ընդու նել ու թյ ան քննու թյ ու նների նախապատրաստման համար հաճախել մասնավոր պարապմու նքների, դիմել
կրկնու սու յ ցների և այ լ լ րացու ցիչ ծախսեր կրել »24:
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ՀՀ Մարդու իրավու նքների պաշտպանի տարեկան զեկու յ ց, 2014, էջ 142:
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4. Շատ դեպքերում վճարովի պարապմունքի հաճախել ու մոտիվացիան ոչ թե գիտել իքի աճն է, այ լ
թվանշանի մեխանիկական բարձրացումը և «առաջադիմությ ուն» ցույ ց տալ ը: Ինչ պես արդեն նշել ենք, եթե
լ րացու ցիչ պարապմու նք իրականացնող անձը տվյ ալ առարկան դասավանդող ու սու ցիչ ն է, ռիսկ կա, որ
աշակերտի թվանշանը կարող է բարձրացվել գիտել իքների մակարդակին ոչ համարժեք: Ստացվու մ է, որ
թվանշանի բարձրացման պատճառ կարող
է լ ինել ոչ թե գիտել իքների աճը, այ լ
առարկան դասավանդող ու սու ցչ ի մոտ
պարապել ու

հանգամանքը:

ներկայ ացու ցիչ ները

ևս

Դպրոցի
ընդու նու մ

են, որ երբ լ րացու ցիչ պարապմու նք

Սու բյ եկտիվու թյ ան խնդիր, իհարկե, կա: Դա հնարավոր չ է
բացառել : Եթե աշակերտը իր մոտէ պարապու մ, դակարող է ազդել ,
որ գնահատականը բարձր դնի: Դրա համար ու սու ցիչ ը պետք է
բարոյ ապես բարձր լ ինի:
Դպրոցի տնօրենի հետ հարցազրու յ ցից (Երևան)

իրականացնող անձը առարկան դասավանդող ու սու ցիչ ն է, հնարավոր չ է բացառել կողմնակալ մոտեցու մը:
Նման կոռու պցիոն ռիսկերի կանխարգել ման որևէ մեխանիզմ ներկայ ու մս չ կա, հնարավոր լ ու ծու մները
լ ավագու յ ն դեպքու մ փնտրվու մ են բարոյ ական դաշտու մ, ինչ ը, բնականաբար, խնդրի ինստիտու ցիոնալ
լ ու ծու մ չ ի կարող համարվել :
Ըստհետազոտու թյ ան մասնակիցների՝ ծնողները հաճախու րիշ ու սու ցչ ի մոտեն վճարովի պարապմու նքի
տանու մ

իրենց

երեխայ ին,

որպեսզի

տվյ ալ առարկան դասավանդող ու սու ցիչ ն

Եղել է դեպք, որ աշակերտը պարապու մ էր այ լ ու սու ցչ ի մոտ

չ ու նենա,

(էլ ի մեր դպրոցի ու սու ցիչ ), բայ ց գնահատականը չ էր

իրենցից

որևէ

ակնկալ իք

չ օգտագործի ցածր թվանշանը՝ երեխայ ին
վճարովի

պարապմու նք

պարտադրել ու

համար: Այ նու ամենայ նիվ, անգամ այ ս
պարագայ ու մ,

կոռու պցիոն

հնարավոր չ է բացառել :

ռիսկերը

բարձրանու մ: Կանչ ել եմ դասավանդող ու սու ցչ ին, ասել եմ՝
ամոթ է, քո կոլ եգան է պարապու մ այ դ երեխայ ի հետ, ինչ ի՞
գնահատականը չ ի բարձրանու մ: Ասել է՝ հարց չ կա, ընկեր

………………… , երեխայ ի գնահատականը բարձրացրել է:
Դպրոցի տնօրենի հետ հարցազրու յ ցից (Երևան)

Ինչ պես տեսնու մ ենք հարցազրու յ ցի՝ վերը մեջբերված հատվածից, այ ս դեպքու մ ևս գնահատականի
բարձրացման հիմքը ոչ թե աշակերտի փաստացի առաջադիմու թյ ու նն է, այ լ ՝ վճարովի պարապմու նքի փաստը
(թեկու զև նու յ ն դպրոցի գործընկեր ու սու ցչ ի մոտ): Ու ստի՝ այ լ ու սու ցչ ի կողմից պարապմու նքներ
անցկացնել ը դեռևս չ ի նշանակու մ, որ կոռու պցիոն մեխանիզմները վերանու մ են, այ լ այ դ դեպքու մ
դպրոցի տնօրենն արդեն ինքն է միջնորդու մ առարկան դասավանդող ու սու ցչ ին՝ աշակերտի գնահատականը
բարձրացնել ու համար: Մի կողմից պարզ է, որ վճարովի պարապմու նքները ու սու ցիչ ների սոցիալ ական
վիճակի բարել ավման հնարավորու թյ ու ն է, ինչ ի մասին նշել են նաև հետազոտու թյ ան մասնակից դպրոցի
տնօրենները: Մյ ու ս կողմից, սակայ ն, ակնհայ տ է դպրոցի տնօրենի շահագրգռվածու թյ ու նը անգամ դպրոցի
այ լ

ու սու ցչ ի մոտ պարապմու նքները խթանել ու հարցու մ: Տնօրենների լ ոյ ալ ու թյ ու նը վճարովի
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պարապմու նքների նկատմամբ թու յ լ է տալ իս ու սու ցիչ ների շրջանու մ ամրապնդել իրենց հեղինակու թյ ու նը
և ու սու ցիչ ների նկատմամբ ազդեցու թյ ան լ րացու ցիչ լ ծակներ ու նենալ : Այ ս ճանապարհով հնարավոր է
լ րացու ցիչ գու մար աշխատել (առնվազն պայ մանագրերի առկայ ու թյ ան դեպքու մ դա հստակ է, ինչ ը կարող է
տեղի ու նենալ նաև առանց պայ մանագրի վճարովի պարապմու նքների դեպքու մ): Սա միաժամանակ թու յ լ է
տալ իս զսպել ծնողների՝ տվյ ալ դպրոցի ցածր որակից դժգոհու թյ ու նը, և աշակերտներին պահել դպրոցու մ՝
առանց վտանգել ու պետական բյ ու ջեից յ ու րաքանչ յ ու ր աշակերտի համար հատկացու մները:
Բազմաթիվ ծնողներ, ըստ ու սու ցիչ ների, իրենց երեխաներին ու ղարկու մ են վճարովի պարապմու նքների
միայ ն այ ն բանի համար, որ նրանք «հետ չ մնան» իրենց համադասարանցիներից և հասակակիցներից:
Վճարովի պարապմու նքի հաճախել ը դառնու մ է աշակերտների և նրանց ընտանիքների միջև յ ու րօրինակ
մրցակցու թյ ան առարկա:
Թվանշանի արհեստական բարձրացման խնդրի առնչ ու թյ ամբ դրական պրակտիկա է առկա Երևանի
հանրակրթական

դպրոցներից

մեկու մ:

Այ ստեղ

ձևավորված

մշակու յ թի

համաձայ ն՝

աշակերտի

առաջադիմու թյ ան գլ խավոր արտահայ տու մը թվանշանը չ է, դրան պակաս ու շադրու թյ ու ն է դարձվու մ
առաջադիմու թյ ու նն արտացոլ ող այ լ գործոնների շարքու մ: Այ ս մոտեցու մը նպաստու մ է այ ն բանին, որ
առնվազն

թվանշանի

բարձրացման

համար

ծնողներն

իրենց

երեխաներին

չ ու ղարկեն

վճարովի

պարապմու նքների:
Վերջապես՝

որոշ

դպրոցի

տնօրեններ և ու սու ցիչ ներ կարծում

«Այ ս դպրոցի ծնողների վրա հնարավոր չ է ցածր թվանշանով

են, որ ներկայ ու մս ցածր թվանշանի

ազդել : Գալ իս են, ընդդիմանու մ, ասու մ են՝ հատու կ է այ դպես

միջոցով
գործադրել
ծնողների

հնարավոր

չէ

աշակերտների
վրա:

ճնշու մ

արել »:
Դպրոցների տնօրենների հետ հարցազրու յ ցներից (Երևան)

և նրանց

Ըստ հարցվողների՝

«Հիմիկվա երեխաներին ու իրենց ծնողներին հնարավոր չ է

վերջին տարիներին թե՛ աշակերտների,

ինչ -որ բան պարտադրել : Իսկու յ ն կբողոքեն: Գալ իս են

թե՛

ու սու ցչ ի մոտ, պահանջու մ են, որ հիմնավորի թվանշանը»:

ծնողների՝ իրենց իրավու նքների

վերաբերյ ալ իրազեկվածու թյ ու նը բավական աճել

է: Նրանք ավել ի հետևողական են դարձել

իրենց

Դպրոցների տնօրենների հետ հարցազրու յ ցներից (մարզ)

իրավու նքների պաշտպանու թյ ան և հնարավոր խախտու մների վերաբերյ ալ բողոքել ու հարցու մ:
Նմանատիպ տեսակետ են հնչ եցրել նաև ծնողների ֆոկու ս խմբի մասնակիցները: Ըստ նրանց, թեև կան
թվանշանի կողմնակալ իջեցման միջոցով աշակերտի և ծնողի վրա հոգեբանական ներգործու թյ ու ն
ու նենալ ու և վճարովի պարապմու նքներին մասնակցու թյ ան դրդել ու դեպքեր, սակայ ն դրանք այ ժմ քիչ
տարածու մ ու նեն` նախկինի համեմատ:
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5. Հանրակրթական դպրոցները բավարար հեղինակությ ուն չ ունեն աշակերտների և նրանց ծնողների
շրջանում:


Հետազոտու թյ ան մասնակիցները բազմիցս նշել են աշակերտների՝ սովորել ու ցածր մոտիվացիան,

ցանկու թյ ան բացակայ ու թյ ու նը և ծու լ ու թյ ու նը: Ըստ այ դմ, վճարովի պարապմու նքի շրջանակներու մ
ու սու ցչ ի դերը ոչ միայ ն նյ ու թի պատշաճ բացատրու թյ ու նն է, այ լ և՝ հսկողու թյ ու նն ու սովորել ու
մոտիվացիայ ի խթանու մը: Վճարովի պարապմու նքների ժամանակ աշակերտներն ավել ի պարտաճանաչ են, ինչ ի
վրա ազդու մ է նաև ընտանիքի ճնշու մը: Քանի որ այ դ ծառայ ու թյ ան դիմաց ընտանիքը վճարու մ է, պատշաճ
արդյ ու նք է պահանջու մ և՛ կրկնու սու յ ցից, և՛ աշակերտից:


Բացի կրթու թյ ան որակի հետ կապված օբյ եկտիվ խնդիրներից, վճարովի պարապմու նքները

նախընտրել ու վրա ազդու մ է նաև ծնողների համոզու մն ու կանխատրամադրվածու թյ ու նն առ այ ն, որ
«պետական», անվճար տրամադրվող ծառայ ու թյ ու նը որակյ ալ չ է: Չնայ ած այ ն հանգամանքին, որ
հանրակրթու թյ անը վերաբերող գրեթե բոլ որ իրավական ակտերու մ սահմանված են հանրակրթական
ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ կրթական ծառայ ու թյ ու նների որակի շարու նակական բարել ավման,
արդյ ու նավետու թյ ան բարձրացման և միջազգայ ին չ ափանիշներին համապատասխանու թյ ան ապահովման
վերաբերյ ալ դրու յ թներ25, հանրակրթու թյ ան անբավարար որակի մասին բազմիցս բարձրաձայ նվել է26:
Ի լ րու մն վերոգրյ ալ ի՝ ստորև բերված աղյ ու սակը ներկայ ացնու մ է վճարովի պարապմու նքի հաճախել ու
գործոնների/դրդապատճառների ընդհանու ր պատկերը: ՔԵԿ հետազոտու թյ ան մասնակից ծնողներն իրենց
համաձայ նու թյ ու նը կամ անհամաձայ նու թյ ու նն են հայ տնել

բերված դատողու թյ ու ններին, որոնք

վերաբերու մ են վճարովի պարապմու նքների մասնակցու թյ ան դրդապատճառներին/գործոններին:

Աղյ ուսակ 4. Վճարովի պարապմու նքի հաճախել ու հիմնական դրդապատճառները
Ձեր

երեխան

լ րացուցիչ

վճարովի

պարապմունքների է հաճախում, քանի որ
...

Պատասխանների թիվը (ներկայ ացված է միայ ն

Համաձայ ն եմ

Համաձայ ն չ եմ

62

46 (74%)

16 (26%)

67

33 (49%)

34 (51%)

«համաձայ ն եմ» և «համաձայ ն չ եմ»
տարբերակների ընդհանուր քանակը)

… ընդու նել ու թյ ան քննու թյ ու նների
պահանջներն ավել ի բարդ են, քան
աշակերտներին մատու ցված նյ ու թը

… դասի ընթացքու մ չ են հասցնու մ
յ ու րացնել նյ ու թը (ժամաքանակը քիչ
է)
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«Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4, 5 և 17:

26

Տե՛ ս նաև ՀՀ Մարդու իրավու նքների պաշտպանի 2014թ. տարեկան զեկու յ ցու մ:

34

… դասարանու մ աշակերտների մեծ թիվը
թու յ լ

չի

աշակերտի

տալ իս

64

30 (47%)

34 (53%)

78

20 (26%)

58 (74%)

յ ու րաքանչ յ ու ր

անհատական

մոտեցու մ

ցու ցաբերել

…

ցանկանու մ

ենք

բարձրացնել

գնահատականը

Ինչ պես երևու մ է՝ հարցվողների համաձայ նու թյ ան առավել բարձր տոկոս ու նի ընդունել ությ ան
քննությ ան պահանջների բարդությ ան մասին պնդու մը: Այ ս հարցին պատասխանած ծնողների 74%-ը
համաձայ նել է այ ն մտքի հետ, որ իր երեխան վճարովի պարապմու նքների է մասնակցու մ, քանի որ
ընդու նել ու թյ ան քննու թյ ու նների պահանջներն ավել ի բարդ են, քան դպրոցու մ աշակերտներին մատու ցվող
նյ ու թը:
6.

Վճարովի

պարապմունքների

տարածվածությ ան

նկատմամբ

պետական

հսկողությ ունը

և

վերահսկողությ ունը անբավարար է: Հետազոտու թյ ու նը ցու յ ց տվեց, որ հանրակրթական ու սու մնական
հաստատու թյ ու ններու մ վճարովի պարապմու նքների իրականացման նկատմամբ լ իազոր մարմինների կողմից
չ ի իրականացվու մ բավարար հսկողու թյ ու ն: Թեև ԿԳՆ Կրթու թյ ան պետական տեսչ ու թյ ու նն ու նի
լ իազորու թյ ու նների լ այ ն շրջանակ27, սակայ ն վճարովի պարապմու նքների հարցը հիմնականու մ դու րս է
մնու մ

տեսչ ական

ստու գու մների

և դրանց

արդյ ու նք

հանդիսացող

հաշվետվու թյ ու նների

ու

վերլ ու ծու թյ ու նների շրջանակից: Տեսչ ու թյ ան ստու գու մները, որպես կանոն, հիմնվու մ են դպրոցի և
մանկավարժական անձնակազմի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի վրա և անդրադառնու մ են տարբեր
ընթացակարգերի պահպանմանը: Բնականաբար՝ դրանցու մ արտացոլ ված չ են կրթու թյ ան որակին և մասնավոր
պարապմու նքներին առնչ վող ամենաարդիական հարցերը: Այ լ

կերպ ասած՝ տեսչ ական ստու գու մների

թիրախու մ ընթացակարգերն ու փաստաթղթերն են, ոչ թե որակի նկատմամբ հսկողու թյ ան հետ կապված
հարցերը: Խնդիրները, որոնք վերաբերու մ են օրինավորու թյ անը (բարեվարքու թյ անը), այ ն խրախու սող
միջավայ րին և նորմերին, սովորաբար չ են էլ
տեղեկատվու թյ ու ն չ ու նի անգամ

ու սու մնասիրվու մ: Բացի այ դ, ՀՀ ԿԳՆ որևէ

պայ մանագրի հիման

վրա իրականացվող լ րացու ցիչ

վճարովի

պարապմու նքների տարածվածու թյ ան վերաբերյ ալ 28:

Առաջարկությ ուններ

27

ՀՀ կառավարու թյ ան 16.03.2006թ. թիվ 497-Ն որոշու մ:

28

ՀՀ ԿԳՆ-ից ստացված 14.10.2016թ. թիվ 04/14/12909-19 գրու թյ ու ն:
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Ներքոհիշյ ալ առաջարկու թյ ու ններն ու ղղված են վերհանված կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը.

 Բու հերի ընդու նել ու թյ ան քննու թյ ու նների առաջադրանքների բարդու թյ ու նը համապատասխանեցնել
հանրակրթական դասագրքերի առաջադրանքների բարդու թյ անը:
 Վերանայ ել և նվազեցնել յ ու րաքանչ յ ու ր դասարանու մ աշակերտների առավել ագու յ ն թվաքանակը:
 Վերանայ ել

դասագրքերի բովանդակու թյ ու նը՝ դրանք համապատասխանեցնել ով ինչ պես երեխաների

տարիքայ ին առանձնահատկու թյ ու ններին, այ նպես էլ
համապատասխան

մեխանիզմներ

(օրինակ՝

գործնական կարողու թյ ու ններին: Մշակել

աշխատավարձի

հավել ավճարների,

պարգևատրման

այ լ

եղանակների, մասնագիտական առաջխաղացման, այ լ ), որոնք կմոտիվացնեն ու սու ցիչ ներին՝ առավել
ակտիվ մասնակցու թյ ու ն ու նենալ ու դասագրքերի փորձաքննու թյ ան գործընթացու մ:
 Մշակել ու սու ցիչ ների պաշտոնի անձնագրեր, որտեղ հստակ սահմանված կլ ինեն ու սու ցիչ ներին
ներկայ ացվող

նվազագու յ ն

պահանջները,

պարտականու թյ ու նների

ծավալ ը,

աշխատանքի

նկարագրու թյ ու նը, հիմնական գործառու յ թները, դրանց չ կատարման դեպքու մ իրավական հետևանքները:
 Սահմանել աշակերտների առաջադիմու թյ ան գնահատման և թվանշանի ձևավորման հստակ չ ափանիշներ.
 Մշակել աշակերտների առաջադիմու թյ ան այ լ ընտրանքայ ին գնահատման մեխանիզմներ (օրինակ՝
արտաքին գնահատողների կողմից):
 Թվանշանի ձևավորման սկզբու նքներն ու մոտեցու մը դարձնել հնարավորինս թափանցիկ՝ և՛
սովորողների, և՛ նրանց ծնողների համար:
 Զարգացնել

ու սու ցչ ի

կողմից

թվանշանի

մեկնաբանու թյ ան

և

հիմնավորման

պրակտիկան/մշակու յ թը:
 Ավագ դպրոցների ու սու ցիչ ներին առաջադրել
ապահովման պահանջ՝

աշակերտների բարձր կրթական արդյ ու նքների

միաժամանակ ապահովել ով պատշաճ վարձատրու թյ ամբ և խորհրդատվական-

մեթոդական աջակցու թյ ամբ:
 Վերանայ ել կրթու թյ ան պետական տեսչ ու թյ ան լ իազորու թյ ու նները և ստու գու մների շրջանակու մ
ներառել վճարովի պարապմու նքներին առնչ վող խնդիրները:
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1.2.3 Պայ մանագրի հիման վրալ րացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացումը
ՀՀ Կառավարու թյ ան 2010թ. թիվ 1496-Ն որոշմամբ սահմանվել է ՀՀ պետական հանրակրթական
ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ վճարովի հիմու նքներով հանրակրթական և (կամ) մասնագիտական
լ րացու ցիչ կրթական ծրագրերի, ինչ պես նաև այ լ ծառայ ու թյ ու նների իրականացման կարգը:
Առաջին հայ ացքից այ ս փաստաթու ղթը լ ավ նախադրյ ալ ներ է ձևավորել ՝ դպրոցու մ կամ դպրոցի
սահմաններից դու րս վճարովի պարապմու նքների պրակտիկան օրինական դաշտ բերել ու համար: Սակայ ն
որոշու մը մի շարք սահմանափակու մներ ու նի, ինչ ի պատճառով լ իարժեք կիրառու թյ ու ն չ ի ստացել :
Մասնավորապես՝ դպրոցու մ կազմակերպվող վճարովի կրթու թյ ան բովանդակու թյ ու նը, ՀՀ կառավարու թյ ան
սահմանած կարգի համաձայ ն, չ պետք է խաչ աձևվի հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակու թյ ան
հետ,

և լ րացու ցիչ

կրթական ծրագրերը պետք է

չ կրկնեն հանրակրթական հիմնական ծրագրի

բովանդակու թյ ու նը:
Այ ս վերապահու մը, մի կողմից, դրական նշանակու թյ ու ն ու նի, քանի որ խոչ ընդոտու մ է դպրոցի
կրթական գործառու յ թների փոխանցու մը վճարովի կրթական ծառայ ու թյ ու ններին: Մյ ու ս կողմից, սակայ ն,
հայ տնի է, որ լ րացու ցիչ վճարովի պարապմու նքներն անխու սափել իորեն անդրադառնու մ են հանրակրթական
ծրագրի բովանդակու թյ անը: Հատկապես այ ն դեպքերու մ, երբ առաջադիմու թյ ու նը բարել ավել ու նպատակով
աշակերտները հաճախու մ են լ րացու ցիչ պարապմու նքների, միանգամայ ն օրինաչ ափէ հիմնական՝ դպրոցական
ծրագրին կատարվող անդրադարձը:
Ըստ հետազոտու թյ ան մասնակիցների՝
պայ մանագրի հիման վրա լ րացու ցիչ

Գործող կարգը հնարավորու թյ ու ն չ ի տալ իս լ րացու ցիչ

վճարովի

կրթական ծրագիր կազմակերպել այ ն առարկայ ից, որն արդեն իսկ

կրթական

ծրագրեր

են

կազմակերպվու մ նաև այ ն առարկաներից,

դասավանդվու մ է դպրոցու մ: Կազմակերպվող պարապմու նքը պետք
է հանրակրթական ծրագրից դու րս լ ինի: Ի՞ նչ են անու մ դրա

որոնք ներառված են տվյ ալ դասարանի

համար: Անգլ երենի պարապմու նքի անու նը դնու մ են, օրինակ,

առարկայ ացանկու մ:

«Անգլ իայ ի պատմու թյ ու ն»: Բայ ց պարզ է՝ անգլ երեն են

դպրոցները
շրջանցել ու
գտնու մ:

նշված

Պարզապես
սահմանափակու մը

հնարամիտ եղանակ

են

պարապու մ:
Հանրակրթու թյ ան կազմակերպման պատասխանատու
(Երևանի քաղաքապետարան)

Ու սու ցիչ ներն, ըստհետազոտու թյ ան տվյ ալ ների, շահագրգռված չ են վճարովի պարապմու նքների կազմակերպու մն իրականացնել ծնողների հետօրինական պայ մանագրայ ին հարաբերու թյ ու նների հիման վրա, քանի
որ այ դ դեպքու մ իրենց ակնկալ վող վարձատրու թյ ու նը կրճատվու մ է: Պայ մանագրի գործողու թյ ան
պարագայ ու մ ծնողի տված վարձավճարը պետք է մու տք արվի դպրոցի բյ ու ջե՝ որպես արտաբյ ու ջետայ ին
միջոց: Այ ս միջոցների մի մասը պետք է ու ղղվի դպրոցի ծախսերին, և պարապմու նքն անցկացրած ու սու ցչ ի
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վարձատրու թյ ու նը բնականաբար նվազու մ է: Որպես հետևանք՝ վճարովի պարապմու նքներ իրականացնող
ու սու ցիչ ները խու սափու մ են դրանց պայ մանագրայ ին ձևակերպու մից, որպեսզի չ կրճատվի ակնկալ վող
եկամու տը:
Կառավարու թյ ան

թիվ

1496-Ն

որոշման համաձայ ն՝ դպրոցը պարտավոր
է

լ րացու ցիչ

կրթական

ծրագրերի

իրականացման վերաբերյ ալ
ներկայ ացնել

ՀՀ ԿԳՆ

մի

տեղեկու թյ ու ններ,
հաստատու թյ ան

մասնավորապես,

կողմից

կրթական

շարք

Վճարովի պարապմու նքները պայ մանագրով կարգավորել ու փորձ
չ ու նենք: Բացի այ դ, դա անիմաստ է. ո՞ ր մի ու սու ցիչ ը
կցանկանա էդպես պարապել : Իր աշխատածի կեսը համարյ ա պետք
է թողնի դպրոցին: Օրինակ, եթե 5000 դրամ է վարձը, դրանից
մոտ 3000-ն է իրենը լ ինել ու : Էլ իրեն պե՞ տք է: Բնական
է՝ պետք է տանը պարապի:

լ րացու ցիչ

Դպրոցի տնօրենի հետ հարցազրու յ ցից (Երևան)

ծառայ ու թյ ու ն

իրականացնել ու հիմքերը, լ րացու ցիչ կրթական ծրագրերը, ժամերի քանակը և ու սու ցման տևողու թյ ու նը,
դասավանդող մասնագետի որակավորու մը և իրականացվող լ րացու ցիչ ծրագրերի վճարի չ ափը29:
Պահանջվող տեղեկու թյ ու նների հավաքու մը, մշակու մն ու ներկայ ացու մը լ րացու ցիչ բեռ է դպրոցի
համար: Օրինակ՝ միայ ն լ րացու ցիչ կրթական ծրագրերի մշակու մը բավական աշխատատար գործընթաց կարող
է լ ինել : Դպրոցի համար լ րացու ցիչ տեխնիկական խնդիրներ են նաև պայ մանագրերի կնքու մը, դպրոցի
բյ ու ջեու մ

լ րացու ցիչ

կրթական

ծրագրերից

ստացված

մու տքերի

պատշաճ

ձևակերպու մը,

հաշվետվու թյ ու նները և այ լ ն: Բացի այ դ, ըստ կարգի, դպրոցի տնօրենը պետք է հաստատի լ րացու ցիչ
կրթական ծառայ ու թյ ան ու սու մնական պլ անը և ու սու մնական ծրագիրը, դասացու ցակը և դասամատյ անը: Այ ս
խնդիրների լ ու ծու մը լ րացու ցիչ աշխատաժամանակ և ծանրաբեռնվածու թյ ու ն է ենթադրու մ, ինչ ը ևս
խոչ ընդոտ է պայ մանագրայ ին հարաբերու թյ ու նների հաստատման ճանապարհին:
Երևանի

քաղաքապետարանի

հանրակրթու թյ ան

վարչ ու թյ ան

տրամադրած

տվյ ալ ների

համաձայ ն՝

ներկայ ու մս Երևան քաղաքու մ վճարովի հիմու նքներով (պայ մանագրի հիման վրա) լ րացու ցիչ կրթու թյ ու ն
կազմակերպվու մ է ոչ ավել ի, քան տասը հանրակրթական դպրոցներու մ:
Ըստ

հետազոտու թյ ան

մասնակից

դպրոցի

տնօրենների

և

մանկավարժական

անձնակազմի

ներկայ ացու ցիչ ների՝ այ ս պրակտիկան բավական նվազ կիրառու թյ ու ն ու նի նաև մարզայ ին դպրոցներու մ:
Մարզայ ին դպրոցներու մ իրականացված ՔԵԿ հետազոտու թյ ան արդյ ու նքու մ պարզվել է, որ վճարովի
պարապմու նքի 136 դեպքից միայ ն 2-ու մ է դպրոցի կամ ու սու ցչ ի հետ կնքվել պայ մանագիր, որը
կարգավորու մ է վճարովի պարապմու նքների պայ մանները: Մյ ու ս դեպքերու մ ծնողները նշել են, որ նման
պայ մանագրեր չ կան:

29

ՀՀ կառավարու թյ ան 04.11.2010թ. թիվ 1496-Ն որոշու մ, Կարգի 8-րդ կետ:
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Հետազոտու թյ ան մասնակիցները, այ դ թվու մ՝ հանրակրթու թյ ան կազմակերպման պատասխանատու ները՝
մարզպետարաններից
քաղաքապետարանից,
«առանց

Երևանի

հայ տնեցին,

պայ մանագրի

պարապմու նքների
բանավոր

և

որ

Նախկինու մ դպրոցու մ եղել են մասնավոր պարապմու նքներ,

վճարովի

հիմաչ ու նենք: Անցած տարի միայ ն մի դեպք է եղել , որ դպրոցի

միայ ն

տարածքու մ պարապեն: Այ ն էլ առանց պայ մանագրի: Հիմա կա՛ մ

արգել քը

զգու շացման

ձևով

է

տեղ

գտնու մ». բանավոր հրահանգ է տրվու մ
Երևան

քաղաքու մ

տնօրենների

ամենամյ ա

աշակերտի տանն են պարապու մ,

կա՛ մ ու սու ցչ ի տանը:

Ու սու ցիչ ների մեծ մասը, երևի 95%-ը, տանը մասնավոր
պարապմու նքներ է տալ իս:

դպրոցների

Եթե ցանկանան դպրոցու մ պարապել , կթողնեմ, որևէ արգել ք

հավաքի

չ կա, բայ ց երեխաները չ են ցանկանու մ: Դպրոցից հոգնու մ են,

ժամանակ՝ Երևանի փոխքաղաքապետի և այ լ

չ են ու զու մ մնալ ու դպրոցու մ պարապել : Նախընտրու մ են այ լ

վայ րու մ հանդիպել :
պաշտոնյ աների կողմից, իսկ մարզայ ին դպրոցներու մ՝ մարզպետերի կամ մարզպետարանի համապատասխան
Ավագ դպրոցի տնօրենի հետ հարցազրու յ ցից (Երևան)

պաշտոնյ աների կողմից:

Ինչ պես տեսնու մ ենք հարցազրու յ ցի՝ վերը բերված հատվածից, տնօրենը դպրոցի տարածքու մ վճարովի
պարապմու նքների բացակայ ու թյ ու նը հիմնավորու մ է ոչ թե օրենսդրական արգել քով, այ լ ՝ աշակերտների
ցանկու թյ ան բացակայ ու թյ ամբ: Մինչ դեռ իրավական առու մով միանշանակ է՝ դպրոցի տարածքու մ վճարովի
հիմու նքներով որևէ գործու նեու թյ ու ն, այ դ թվու մ՝ վճարովի պարապմու նքներ կարող են իրականացվել
միայ ն այ ն դեպքու մ, եթե դրանք նախատեսված են ու սու մնական հաստատու թյ ան կանոնադրու թյ ամբ:
Վճարովի հիմու նքներով գործու նեու թյ ան տեսակների սպառիչ ցանկը սահմանված է ՀՀ պետական
հանրակրթական ու սու մնական հաստատու թյ ու նների օրինակել ի կանոնադրու թյ ամբ, որի համաձայ ն՝ ՀՀ
պետական

հանրակրթական

ու սու մնական

հաստատու թյ ու նները,

որպես

պետական

ոչ

առևտրայ ին

կազմակերպու թյ ու ններ, կարող են իրականացնել ձեռնարկատիրական գործու նեու թյ ան մի քանի տեսակներ,
մասնավորապես՝

արտադպրոցական դաստիարակու թյ ան կազմակերպու մ, համակարգչ այ ին ծրագրերի և

լ եզու ների ու սու ցման կազմակերպու մ, սովորողների սննդի կազմակերպու մ, ու սու մնաարտադրական
գործու նեու թյ ան ծավալ ու մ և արտադրանքի իրացու մ, լ րացու ցիչ հանրակրթական ծրագրերի իրականացու մ:
Լրացու ցիչ հանրակրթական ծրագրերն էլ իրենց հերթին, ինչ պես արդեն նշվեց, կարող են իրականացվել
միայ ն մի շարք պայ մանների առկայ ու թյ ան դեպքու մ (պայ մանագրի հիման վրա, դպրոցի տարածքու մ,
հանրակրթական հիմնական ծրագրերից դու րս՝ ու սու մնական պլ անով տվյ ալ դասարանի առարկայ ացանկու մ
չ ընդգրկված առարկաներից և այ լ ն)30:
Հետևաբար, արգել վու մ է նշված կրթական ծրագրերից և ձեռնարկատիրական գործու նեու թյ ան սահմանված
ձևերից դու րս ցանկացած այ լ վճարովի գործու նեու թյ ու ն, այ դ թվու մ՝ դպրոցի տարածքու մ առանց
պայ մանագրի մասնավոր պարապմու նքների անցկացու մը: Նման արգել քի ճյ ու ղայ ին, այ սինքն՝ կրթու թյ ան
30

ՀՀ կառավարու թյ ան 25.07.2002թ. թիվ 1392-Ն որոշու մ:
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բնագավառը կարգավորող օրենսդրու թյ ամբ, սահմանված չ լ ինել ը բնավ չ ի նշանակու մ, որ առկա չ է որևէ
խոչ ընդոտ, և նման պրակտիկան թու յ լ ատրվու մ է: Ընդհակառակը՝ նման գործու նեու թյ ու նն ի սկզբանե
արգել ված է պետական ոչ առևտրայ ին կազմակերպու թյ ու ններ հանդիսացող հանրակրթական ու սու մնական
հաստատու թյ ու նների

համար

հենց

Սահմանադրու թյ ան

ու ժով,

այ ն

է՝

«Պետական

և տեղական

ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարել ու միայ ն այ նպիսի
գործողու թյ ու ններ, որոնց համար լ իազորված են Սահմանադրու թյ ամբ կամ օրենքներով»31, ինչ ից,
փաստորեն, համապատասխան պաշտոնյ աները տեղյ ակ չ են:
Այ նու ամենայ նիվ, ինչ պես վերը մեջբերված հարցազրու յ ցից, այ նպես էլ սու յ ն հետազոտու թյ ան այ լ
հարցազրու յ ցներից ակնհայ տ է, որ առանց պայ մանագրի վճարովի պարապմու նքների պրակտիկան դեռևս
լ այ նորեն տարածված է: Պարզապես դպրոցի տարածքու մ անցկացվել ու փոխարեն, այ դ պարապմու նքները
տեղափոխվել

են ու սու ցչ ի տու ն, որևէ մասնավոր տարածք կամ աշակերտի տու ն (հիմնականու մ՝

դասապատրաստման անվան ներքո):
Այ ս միտու մն իր մեջ լ րացու ցիչ ռիսկեր է պարու նակու մ, քանի որ արգել քը, որը վերաբերու մ է
դպրոցի տարածքու մ վճարովի պարապմու նքների իրականացմանը, ոչ թե հաղթահարու մ կամ լ ու ծու մ է
խնդիրը, այ լ նպաստու մ է դրա ստվերայ ին բնու յ թին:
ՔԵԿ հետազոտու թյ ան արդյ ու նքները ևս վերահաստատու մ են հետազոտու թյ ան մասնակիցների հայ տնած
այ ն փաստը, որ վերջին տարիներին զգալ իորեն կրճատվել է դպրոցի տարածքու մ անցկացվող վճարովի
պարապմու նքների

ծավալ ը:

Դեպքերի

80%-ու մ վճարովի պարապմու նքներն
անցկացվու մ են կրկնու սու յ ցի տանը,

«Ինչ -որ անու մ են՝ դպրոցից դու րս է, ես տեղյ ակ չ եմ
դրանից, չ եմ էլ խառնվու մ»:

իսկ դպրոցի տարածքու մ կազմակերպվող

«Տանը եթե պարապու մ է ու սու ցիչ ը, իր գործն է, ես

պարապմու նքները

իրավու նք չ ու նեմ արգել ել »:

չ են

գերազանցու մ

«Ես ինձ չ եմ էլ թու յ լ տալ իս հետաքրքրվել ՝ դպրոցից

ընդհանու րի 3%-ը:
Դպրոցների

ղեկավար

կազմի

հետ

դու րս պարապու մ են, թե չ է: Բնականաբար՝ պարապու մ են,
բայ ց դրա հետ դպրոցը ոչ մի կապ չ ու նի: Դա մեր

հարցազրու յ ցներից պարզ է դառնու մ,

իրավասու թյ ու նից դու րս է»:

որ խնդիրն արդիական է, սակայ ն դու րս

«Տանը անցկացվող պարապմու նքների հետ մենք գործ

է

մնացել

վերահսկողու թյ ու նից:

չ ու նենք, ոչ հետաքրքրվու մ ենք, ոչ խառնվու մ: Իր գործն

է»:
Ակնհայ տ է հետևյ ալ միտու մը. խու սափել խնդրի լ ու ծման համար պատասխանատվու թյ ու ն ստանձնել ու ց,
Դպրոցի տնօրենների հետ հարցազրու յ ցներից (մարզեր)

առաջնորդվել «այ ն, ինչ դպրոցից դու րս է, դպրոցին չ ի վերաբերու մ» սկզբու նքով:
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ՀՀ Սահմանադրու թյ ու ն, հոդված 6:
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Հարկ է նշել նաև, որ հանրակրթու թյ ան բնագավառի պատասխանատու ների (թե՛ Երևանի քաղաքապետարանից, թե՛

մարզպետարաններից) հետ հարցազրու յ ցներից պարզ դարձավ, որ տարբեր մակարդակների

պաշտոնյ աներն այ ս խնդրի կարգավորման անհրաժեշտու թյ ու նը չ են էլ տեսնու մ:

Առաջարկությ ուններ
Ներքոհիշյ ալ առաջարկու թյ ու ններն ու ղղված են վերհանված կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը.



Վերանայ ել

Կառավարու թյ ան 2010թ. թիվ 1496-Ն որոշմամբ սահմանված՝

ՀՀ պետական

հանրակրթական ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ վճարովի հիմու նքներով հանրակրթական և
(կամ) մասնագիտական լ րացու ցիչ կրթական ծրագրերի, ինչ պես նաև այ լ

ծառայ ու թյ ու նների

իրականացման կարգը.
 Արգել ել առարկան դասավանդող ու սու ցչ ի կողմից պայ մանագրի հիման վրալ րացու ցիչ վճարովի
կրթական ծրագրերի մատու ցու մը իր աշակերտներին:
 Սահմանել և կիրառել պատասխանատվու թյ ան միջոցներ ինչ պես մանկավարժական անձնակազմի,
այ նպես էլ դպրոցի տնօրինու թյ ան նկատմամբ՝ պայ մանագրի պահանջները խախտել ու համար:
 Ներդնել

լ րացու ցիչ

վճարովի

կրթական

ծրագրերով

ծառայ ու թյ ու ններ

մատու ցել ու

շահագրգռման մեխանիզմներ (օրինակ՝ այ դ ծառայ ու թյ ու նների վճարի չ ափի մեջ բարձրացնել ով
ու սու ցիչ ների վարձատրու թյ ան չ ափը) և կանխել այ դ պարապմու նքների ստվերայ ին բնու յ թը:


Իրականացնել պատշաճ վերահսկողու թյ ու ն դպրոցներու մ լ րացու ցիչ վճարովի կրթական ծրագրերի՝
իրավական ակտերով սահմանված պահանջների համապատասխանու թյ ան նկատմամբ:
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Գլ ուխ2. Ներառական կրթությ ունը արդի բարեփոխումների համատեքստում
Ներածությ ուն
Ներառական կրթու թյ ու նը ենթադրու մ է, որ բոլ որ սովորողներն, անկախ իրենց սեռից, ռասայ ական
պատկանել ու թյ ու նից, կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանի կարիքից, սոցիալ ական կարգավիճակից, կարող
են այ ցել ել իրենց բնակու թյ ան վայ րի հարևանու թյ ամբ գտնվող դպրոց և սովորել իրենց համապատասխան
տարիքայ ին խմբու մ՝

զարգացման սեփական առանձնահատկու թյ ու ններին համապատասխան, անհրաժեշտ

պայ մանների և հարմարեցված միջավայ րի ապահովման միջոցով առավել ագու յ ն մասնակցու թյ ու ն ու նենալ
կրթական գործընթացու մ և դպրոցի սոցիալ ական կյ անքու մ:
Ներառական կրթու թյ ու նն ըստէու թյ ան վերաբերու մ է բոլ որ սովորողների ներառմանը դասապրոցեսու մ
և դրանից դու րս.

«ներառական դպրոցն այ ն է, որտեղ բոլ որ սովորողներն են պատկանու մ, բոլ որը

յ ու րայ ին են, աջակից են միմյ անց` որպես դպրոցական համայ նքի լ իարժեք անդամներ»32: Կրթու թյ ան
միջազգայ ին մասնագետները նշու մ են, որ կրթական համակարգու մ երեխաների ներառման վրա բազու մ
գործոններ են ազդու մ, այ դ թվու մ` ընտանիքի և հասարակու թյ ան արժեքայ ին համակարգը, ինչ պես նաև
բազմազանու թյ ան և տարբերու թյ ու նների նկատմամբ ու նեցած վերաբերմու նքը: Ներառականու թյ ան
գաղափարը, սկիզբ առնել ով կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող երեխաներին տիպայ ին
հանրակրթական դպրոցներու մ ներառել ու սկզբու նքից, էվոլ յ ու ցիոն զարգացու մ է ապրել . տիպայ ին
զարգացու մ ու նեցող երեխաները սոցիալ ապես շփվել ով և սովորել ով կրթու թյ ան առանձնահատու կ
պայ մանների կարիք ու նեցող երեխաների հետ, իրենք նու յ նպես կարիք ու նեն ու ղղորդման, թե ինչ պես է
պետք հաղորդակցվել իրենցից տարբերվող դասընկերոջ հետ, ինչ պես պետք է աջակցել , սովորեցնել և
սովորել

այ դ երեխաներից33: Այ սպիսով՝ կրթու թյ ան ներառականու թյ ան ապահովու մը ընդգրկու ն և

բազմաշերտ գործողու թյ ու նների ամբողջու թյ ու ն է:
Հայ աստանու մ ներառական կրթու թյ ան ծրագիր առաջին անգամ սկսել է իրականացնել Դ. Դեմիրճյ անի
անվան թիվ 27 դպրոցը 2001թ.: Այ դ հաջողված փորձից հետո մի շարք դպրոցներ սկսեցին դիմու մներ
ներկայ ացնել ներառական

կրթու թյ ու ն իրականացնել ու համար և 2015թ. դրու թյ ամբ ներառական

ծրագրով կրթու թյ ու ն էր իրականացվու մ Հայ աստանի 1437 դպրոցներից արդեն 182-ու մ` ընդգրկել ով
4708 աշակերտ34:
Ներառական ծրագիր իրականացնել ու ՝ դպրոցների իրական շարժառիթները կարող են լ ինել տարբեր:
Դրանց շարքու մ է նաև դպրոցների կողմից հավել յ ալ ֆինանսավորու մ ստանալ ու ակնկալ իքը՝ նկատի
32

Ստեյ նբեք Ս., Ստեյ նբեք Ու ., Ներառու մ. Ու ղեցու յ ց կրթողների համար, 1996 :

33

Ալ լ են Կ. Է., Քոու դերի Գ. Է., Բացառիկ երեխան. Ներառու մը վաղ մանկու թյ ան կրթու թյ ու նու մ, 2008:

34

ՀՀ ԿԳՆ 2015 թվականի գործու նեու թյ ան հաշվետվու թյ ու ն, ՀՀ ԿԳՆ պաշտոնական կայ ք:
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ու նենալ ով, որ ներառական ծրագրու մ սովորող աշակերտների համար դպրոցին պետու թյ ու նից հատկացվող
ֆինանսավորու մը գրեթե չ որս անգամ ավել ի է, քան հանրակրթական ծրագրով հատկացվողը:
Կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող երեխաների ու սու մնական գործընթացի
կազմակերպման արդյ ու նավետու թյ ան և կրթու թյ ան որակի հետ կապված խնդիրները շարու նակու մ են
արդիական մնալ ներառական կրթու թյ ան բարեփոխման ճանապարհին: Դրանց անտեսու մը կամ մասնակի
թիրախավորու մը կարող է հանգեցնել

կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող

(այ սու հետ՝ ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների՝ կրթու թյ ան հետ կապված խնդիրների խորացմանը:
Հարկ է նշել , որ կրթու թյ ան բնագավառու մ լ իազոր պետական մարմնի կողմից ներառական կրթու թյ ան
կազմակերպման և իրականացման բարեփոխու մների փաթեթը սու յ ն հետազոտու թյ ան իրականացման ընթացքու մ
(2016թ. դրու թյ ամբ) գտնվու մ էր մշակման և քննարկման փու լ ու մ, և սու յ ն հետազոտու թյ ու նն
իրականացվել է այ դ փաստաթղթերի մշակմանը զու գահեռ: Եվ քանի որ բարեփոխու մների փաթեթը այ դ
փու լ ու մ հանրայ ին հասանել իու թյ ու ն չ ու ներ, փոփոխու թյ ու նների բովանդակու թյ ու նը հիմնականու մ
հստակեցվել է մասնագետների հետ հարցազրու յ ցների միջոցով:
Չնայ ած, որ կոռու պցիոն ռիսկերի համապարփակ գնահատու մը հնարավոր կլ ինի միայ ն փոփոխված
ընթացակարգերի

գործարկու մից

հետո,

հետազոտու թյ ան

մեջ

տեղ

գտած

մտահոգու թյ ու նների

բարձրաձայ նու մը բարեփոխու մների այ ս փու լ ու մ խիստարդիական է, և ակնկալ վու մ է, որ կու նենադրական
ազդեցու թյ ու ն բարեփոխու մների արդյ ու նավետու թյ ան վրա:

2.1 Իրավական կարգավորումները
Ներառական կրթու թյ ան ոլ որտը Հայ աստանու մ կարգավորվու մ է մի շարք միջազգայ ին և ներպետական
իրավական փաստաթղթերով։ Միջազգայ ին իրավու նքի աղբյ ու րներից հատկապես հիմնարար և կարևոր են մի
շարք փաստաթղթեր: Մասնավորապես՝
 Մարդու իրավու նքների համընդհանու ր հռչ ակագիրը, որով սահմանվու մ է, որ յ ու րաքանչ յ ու ր ոք
ու նի կրթու թյ ան իրավու նք, և կրթու թյ ու նը՝ ընդու նակու թյ ու ններին համապատասխան, պետք է
հավասարապես մատչ ել ի լ ինի բոլ որի համար35,
 «Կրթու թյ ու ն բոլ որի համար» համընդհանու ր հռչ ակագիրը, որտեղ հռչ ակված նպատակներից մեկն
ու ղղված է անգրագիտու թյ ան մակարդակի նվազեցմանը` կրթու թյ ու ն ստանալ ու ն խոչ ընդոտող
հանգամանքները վերացնել ով36,

35

ՄԱԿ, Մարդու իրավու նքների համընդհանու ր հռչ ակագիր, 1948, հոդված 26:

36

ՅՈՒՆԵՍԿՈ, «Կրթու թյ ու ն բոլ որի համար» համընդհանու ր հռչ ակագիր, Թայ լ անդ, 1990:
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 Կրթու թյ ան առանձնահատու կ կարիքների մասին Սալ ամանկայ ի հռչ ակագիրը, որտեղ հատկապես
կարևորվու մ է կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող երեխաների կրթու թյ ու նը
և դրա համար դպրոցներու մ անհրաժեշտ համապատասխան ենթակառու ցվածքներ և մասնագետներ
ու նենալ ը, որպեսզի հնարավոր լ ինի բավարարել բոլ որ սովորողների կրթու թյ ան կարիքը՝ անկախ
նրանց ֆիզիկական, մտավոր, սոցիալ ական, հու զական, լ եզվական կամ այ լ պայ մաններից37,
 «Կրթու թյ ան

բնագավառու մ

խտրականու թյ ան

դեմ»

կոնվենցիան,

որտեղ

կարևորվու մ

է

յ ու րաքանչ յ ու րի կրթու թյ ան իրավու նքը՝ անկախ սեռից, տարիքից, էթնիկ պատկանել ու թյ ու նից,
կրոնական համոզմու նքներից, քաղաքական հայ ացքներից և սոցիալ ական կարգավիճակից38,
 «Երեխայ ի իրավու նքների մասին» կոնվենցիան, որտեղ անդրադարձ է արվու մ մտավոր կամ
ֆիզիկական խեղու մներով երեխաներին և նշվու մ է, որ նրանք պետք է ապրեն լ իարժեք և
արժանավայ ել

կյ անքով

և

այ նպիսի

պայ մաններու մ,

որոնք

ապահովու մ

են

նրանց

արժանապատվու թյ ու նը, նպաստու մ են ինքնավստահու թյ անը և դյ ու րացնու մ են հասարակական
կյ անքու մ ակտիվ մասնակցու թյ ու նը39,
 «Հաշմանդամու թյ ու ն ու նեցող անձանց իրավու նքների մասին» կոնվենցիան, որը պաշտպանու մ է
հաշմանդամու թյ ու ն ու նեցող անձանց կրթու թյ ան իրավու նքը և կոնվենցիայ ի կողմ հանդիսացող
պետու թյ ու ններին պարտավորեցնու մ ապահովել

այ ս իրավու նքի իրացու մը, մասնավորապես՝

ներառական կրթական համակարգ ներդնել ու միջոցով և այ լ ն40։
Ներպետական մակարդակու մ ներառական կրթու թյ ու ն կազմակերպվու մ ու իրականացվու մ է «Կրթու թյ ան
մասին» ՀՀ օրենքով, «Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենքով, «Երեխայ ի իրավու նքների մասին» ՀՀ
օրենքով և մի շարք այ լ նորմատիվ իրավական ակտերով։
Համընդհանու ր ներառականու թյ ան անցնել ու ՀՀ վճռականու թյ ու նը հաստատվեց ՀՀ Ազգայ ին ժողովի
կողմից

2014թ.

դեկտեմբերի

1-ին

«Հանրակրթու թյ ան

փոփոխու թյ ու ններով41, որոնց համաձայ ն՝

մասին»

ՀՀ

օրենքու մ

կատարած

մինչ և 2025թ. օգոստոսի 1-ը Հայ աստանի բոլ որ

հանրակրթական ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ նախատեսվու մ է ներդնել համընդհանու ր ներառական

37

ՅՈՒՆԵՍԿՈ, Սալ ամանկայ ի հռչ ակագիր, 1994:

38

ՄԱԿ, «Կրթու թյ ան բնագավառու մ խտրականու թյ ան դեմ» կոնվենցիա,1960:

39

ՄԱԿ, «Երեխայ ի իրավու նքների մասին» կոնվենցիա,1989:

40

ՄԱԿ, «Հաշմանդամու թյ ու ն ու նեցող անձանց իրավու նքների մասին» կոնվենցիա, 2006:

41

ՀՀ ԱԺ կողմից 01.12.2014թ. ընդու նված թիվ ՀՕ-200 օրենք:
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կրթու թյ ան համակարգ42: 2016թ. ՀՀ կառավարու թյ ան կողմից հաստատվել է համընդհանու ր ներառական
կրթու թյ ան համակարգի ներդրման գործողու թյ ու նների պլ անը և ժամանակացու յ ցը43:
Մինչ և «Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենքի 2014թ. կատարված փոփոխու թյ ու նները՝ ներառական
կրթու թյ ան ոլ որտը կարգավորվու մ էր 2005թ. ընդու նված «Կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների
կարիք

ու նեցող

անձանց

կրթու թյ ան

մասին»

ՀՀ օրենքով,

որն

ու ժը

կորցրած

ճանաչ վեց

«Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենքի վերոհիշյ ալ փոփոխու թյ ու նից հետո (այ սու հետ՝ օրենք): Այ դ
ժամանակ երեխայ ի կարիքը գնահատվու մ էր Առողջապահու թյ ան համաշխարհայ ին կազմակերպու թյ ան
Հիվանդու թյ ու նների միջազգայ ին դասակարգիչ ով (International Classification of Diseases), որը
միջազգայ ին գործիք է հիվանդու թյ ու ններն ախտորոշել ու համար44: Օրենքի փոփոխու թյ ու նից հետո
կարիքի գնահատու մը ենթադրվու մ է իրականացնել
Առողջապահու թյ ան

համաշխարհայ ին

սովորողի ֆու նկցիայ ի գնահատման միջոցով՝

կազմակերպու թյ ան

ֆու նկցիոնալ

գնահատման

գործիքով

(International Classification of Functioning, Disability and Health)45:
Չնայ ած այ ն հանգամանքին, որ ներառական կրթու թյ ու նն օրենքու մ բավականին լ այ ն է սահմանված,
աջակցու թյ ան ծառայ ու թյ ու ններից օգտվել ու հնարավորու թյ ու ն տրամադրվու մ է միայ ն կրթու թյ ան
առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող երեխաներին, ինչ ը նեղացնու մ է իրական ներառականու թյ ան
ընկալ ու մը: Երեխայ ի կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մաններ սահմանել ու կարիքը որոշվու մ է գնահատման
միջոցով, որն իրենից ներկայ ացնու մ է անձի կրթական ծրագրերին մասնակցու թյ ան դիտարկու մ, երեխայ ի
զարգացման հնարավորու թյ ու նների բացահայ տու մ և կրթու թյ ան առանձնահատու կ անհրաժեշտ պայ մանների
սահմանու մ: Ներառական կրթու թյ ան իրականացման անկյ ու նաքարը հանդիսանու մ է հենց կարիքի ճիշտ և
անաչ առ գնահատու մը, ինչ ին հետևու մ է կրթու թյ ան կազմակերպման ամբողջ գործընթացը, այ դ թվու մ՝
ֆինանսավորու մը:
Օրենքով

սահմանվել

է

կրթու թյ ան

առանձնահատու կ

պայ մանների

կարիք

ու նեցող

անձի

հասկացու թյ ու նը. «ու սու ցման հետ կապված դժվարու թյ ու ններ, այ դ թվու մ՝ զարգացման ֆիզիկական կամ
մտավոր առանձնահատկու թյ ու ններ ու նեցող անձ, որի կողմից հանրակրթական հիմնական ծրագրերը
յ ու րացվել ու համար անհրաժեշտեն կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մաններ»: Օրենքով սահմանվել է նաև,
որ ներառական կրթու թյ ու նը յ ու րաքանչ յ ու ր երեխայ ի համար, այ դ թվու մ՝ կրթու թյ ան առանձնահատու կ
պայ մանների կարիք ու նեցող, զարգացման առանձնահատկու թյ ու ններին համապատասխան, անհրաժեշտ

42

Համընդհանու ր ներառական կրթու թյ ան անցման գործընթացի հիմքու մ ընկած է 2011թ.-ից սկսած Տավու շի մարզի հանրակրթական

դպրոցներու մ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթու թյ ան կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման փորձնական կարգը` սահմանված ՀՀ
կառավարու թյ ան 27.01.2011թ. թիվ 46-Ն որոշմամբ:
43

ՀՀ կառավարու թյ ան 18.02.2016թ. թիվ 6 արձանագրայ ին որոշու մ:

44

Կարիքի գնահատման՝ դեռևս կիրառվող գործիքի ընտրու թյ ու նը ևս վկայ ու մ է այ ն մասին, որ ներառական կրթու թյ ու նը մեծապես ընկալ վել է

որպես հիվանդու թյ ու ն ու նեցող սովորողների ընդգրկու մ:
45

Տեղեկու թյ ու նը տրամադրվել է Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի աշխատակցի հետ հարցազրու յ ցի ժամանակ:

45

պայ մանների և հարմարեցված միջավայ րի ապահովման միջոցով կրթական գործընթացին առավել ագու յ ն
մասնակցու թյ ան և հանրակրթու թյ ան պետական չ ափորոշիչ ով սահմանված արդյ ու նքի ապահովու մն է:
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթու թյ ան կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորու մն իրականացվու մ է
ՀՀ կառավարու թյ ան 25.08.2005թ. թիվ 1365-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով46, սակայ ն, ինչ պես
արդեն նշվեց, սու յ ն հետազոտու թյ ան ժամանակ լ իազոր պետական մարմնի կողմից մշակվել

և

շրջանառու թյ ան մեջ էր դրվել ներառական կրթու թյ ան կազմակերպման և իրականացման բարեփոխու մների
փաթեթը, որը ներառու մ էր նաև ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթու թյ ան կազմակերպման համար անհրաժեշտ
ֆինանսավորման նոր կարգը՝ հիմնված երեխայ ի կարիքի ծանրու թյ ան աստիճանով պայ մանավորված՝
բարձրացված չ ափաքանակով ֆինանսավորման սկզբու նքի վրա:
Երեխայ ի

կարիքի

գնահատման

համար

նախկինու մ

միակ

պատասխանատու ն

Երևանի

բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնն էր Ստեփանավանի և Կապանի մասնաճյ ու ղերով47:
Սակայ ն, ինչ պես արդեն նշվեց, համընդհանու ր ներառականու թյ անն ընդառաջ, փոխվեցին նաև կրթու թյ ան
առանձնահատու կ պայ մանի կարիքի գնահատման գործընթացը և գործիքները: Հետայ սու կարիքի գնահատու մը
ենթադրու մ է երեխայ ի ֆու նկցիոնալ գնահատու մ՝ նպատակ ու նենալ ով թիրախավորել ոչ թե երեխայ ի
հիվանդու թյ ու նը, այ լ բավարարել համապատասխան կրթու թյ ու ն ստանալ ու համար անհրաժեշտ միջավայ րը:
Ներկայ ու մս օրենքով սահմանված է կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանի կարիքի գնահատման եռաստիճան
համակարգ, որն իրենից ենթադրու մ է հետևյ ալ ը.
1. Առաջին մակարդակի գնահատու մը տեղի է ու նենու մ դպրոցու մ՝ ու սու ցչ ի և բազմամասնագիտական
թիմի անդամների կողմից (եթե դպրոցու մ նման թիմ կա): Գնահատու մն իրականացվու մ է դիտարկման և
մշտադիտարկման միջոցով: Այ ս փու լ ու մ գնահատման նպատակն է հասկանալ , թե արդյ ոք սովորողն ու նի
աջակցու թյ ան կարիք և ինչ չ ափով: Գնահատման գործիքու մ առանձնացված են 20 բաժիններ, որոնք
բազմակողմանիորեն բացահայ տու մ են տվյ ալ երեխայ ի հաղորդակցվել ու , խոսել ու , ինքնասպասարկել ու ,
տեղաշարժվել ու , ու շադրու թյ ան, հիշողու թյ ան և մի շարք այ լ կարողու թյ ու ններ: Առաջնայ ին գնահատման
արդյ ու նքու մ բացահայ տվու մ է աջակցու թյ ան համապատասխան աստիճանը՝

ըստ գնահատման հինգ

տարբերակների.
 հսկողու թյ ու ն/աջակցու թյ ու ն չ ի պահանջվու մ,
 նվազագու յ ն աջակցու թյ ու ն,
 թեթև աջակցու թյ ու ն,
 միջին աջակցու թյ ու ն,
 ամբողջական աջակցու թյ ու ն:
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ՀՀ կառավարու թյ ան 25.08.2005թ. թիվ 1365-Ն որոշու մ:
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ՀՀ կրթու թյ ան և գիտու թյ ան նախարարի 06.08.2010թ. թիվ 1281-Ն հրաման:

46

Աջակցու թյ ան աշխատանքներ տարվու մ են այ ն երեխաների հետ, որոնք ու նեն աջակցու թյ ան կարիք, և
հետևաբար՝ ու սու մնական հաստատու թյ ան տնօրենի դիմու մ-հայ տի հիման վրա երկրորդայ ին գնահատու մ
իրականացվու մ է միայ ն այ դ երեխաների հետ:
2. Երկրորդ մակարդակի գնահատու մն իրականացվու մ է տարածքայ ին մանկավարժահոգեբանական
աջակցու թյ ան կենտրոնների կողմից, որոնք պետք է վերակազմավորվեն գործող հատու կ դպրոցների հիմքի
վրա: Այ ս մակարդակու մ կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանի կարիքն առավել մանրամասն և խորու թյ ամբ
է ու սու մնասիրվու մ: Կազմվու մ է գնահատման թիմ, որու մ պարտադիր մասնակցու մ են երեխայ ի ծնողը և
դասավանդող ու սու ցիչ ը: Թիմի յ ու րաքանչ յ ու ր անդամ առանձին գնահատու մ է տվյ ալ երեխայ ի կարիքը:
Այ ս գործընթացի արդյ ու նքու մ ամփոփվու մ է, թե երեխան ինչ աստիճանի աջակցու թյ ան կարիք ու նի:
Բարձրացված չ ափաքանակով ֆինանսավորու մը պետք է իրականացվի միայ ն միջին, ծանր և խոր աջակցու թյ ան
կարիք ու նեցող աշակերտների համար:
Նախատեսվու մ է, որ սովորողի կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիքի գնահատու մը
հիմնականու մ ավարտվել ու

է

տարածքայ ին մանկավարժահոգեբանական աջակցու թյ ան կենտրոնների

եզրակացու թյ ամբ:
3. Երրորդ մակարդակու մ գնահատու մն իրականացվու մ է վիճահարու յ ց, ինչ պես նաև ծանր և բազմակի
խնդիրների դեպքերու մ հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցու թյ ան կենտրոնի կողմից: Սա
հիմնականու մ նախատեսվու մ է կիրառել այ ն դեպքերու մ, երբ անհրաժեշտու թյ ու ն է առաջանու մ սովորողի
կրթու թյ ու նը շարու նակել հատու կ դպրոցու մ կամ մանկավարժահոգեբանական գնահատման և աջակցու թյ ան
կենտրոնու մ, որը ՀՀ կառավարու թյ ան 2017թ. հու նվարի 12-ի թիվ 10-Ն որոշմամբ արդեն ստեղծվել
է և հանդիսանու մ է Երևանի Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի իրավահաջորդը48:
Գնահատման ժամանակ հստակեցվու մ է սովորողի կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանի կարիքը,
տարածքայ ին մանկավարժահոգեբանական աջակցու թյ ան կենտրոնների կողմից տրամադրվու մ է երեխայ ի
կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիքի վերաբերյ ալ

եզրակացու թյ ու ն, որի հիման վրա

մարզերու մ մարզպետարանները, իսկ Երևանու մ` քաղաքապետարանը, վկայ ագրու մ են երեխայ ի կրթու թյ ան
առանձնահատու կ պայ մանների կարիքը: Վկայ ագրի հիման վրա մշակվու մ է աջակցու թյ ան պլ ան, սովորողի
անհատական

աջակցու թյ ան

ծրագիր

և ու ղարկվու մ

է

դպրոց:

Նախատեսվու մ

է,

որ

դպրոցի

ու սու ցչ ամանկավարժական կազմը, տարածքայ ին աջակցու թյ ան կենտրոնի հետ միասին, պետք է ապահովի
սովորողի

անհատականացված

կրթական

աջակցու թյ ու նը՝

տրամադրել ով

համապատասխան

մանկավարժահոգեբանական աջակցու թյ ան ծառայ ու թյ ու ններ: Համապատասխան ֆինանսավորու մը՝ օրենքով
սահմանված դեպքերու մ և ՀՀ կառավարու թյ ան կողմից սահմանման ենթակա չ ափով, տրվել ու է կրթու թյ ան
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ՀՀ կառավարու թյ ան 12.01.2017թ. թիվ 10-Ն որոշու մ:
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առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող այ ն երեխաների համար, որոնք ու նեն ֆու նկցիաների միջին,
ծանր և խոր խանգարու մներ:

48

Երեխայ ի կրթությ ան առանձնահատուկ պայ մանների կարիքի գնահատման գործընթաց
1-ին մակարդակ
Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիքի գնահատման եռաստիճան համակարգ

2-րդ մակարդակ
3-րդ մակարդակ

1-ին մակարդակ

2-րդ մակարդակ

3-րդ մակարդակ

Դպրոց

Կարիքի գնահատում ուսուցչի և բազմամասնագիտական թիմի
անդամների կողմից

Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոն

Հանրապետական
մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոն

Տարածքային
մանկավարժահոգեբանական
աջակցության
կենտրոնը

Ձևավորում է
կարիքի
գնահատման թիմ

Մշակվում է
աջակցման պլան

Տարածքային
կառավարման մարմինը

Կառավարությունը

Դպրոցի տնօրենի
հայտի հիման վրա

Կարիքի
գնահատում

Կարիքի գնահատում խնդրահարույց
դեպքերում

Կազմվում է երեխայի
կարիքի վերաբերյալ
եզրակացություն

Եզրակացությունն
ուղարկվում է
տարածքային
կառավարման
մարմնին

Կազմվում է աշակերտի անհատական
աջակցության ծրագիր

Ծրագիրն
ուղարկվում է
դպրոց

Կարիքի վերաբերյալ եզրակացության հիման վրա վկայագրում է
երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարիքը

Վկայագրի հիման վրա
աջակցության ծառայություններ
մատուցելու նպատակով
տրամադրում է ֆինանսավորում
բարձրացված չափաքանակով

ծանր
Ֆինանսավորումը տրվում
է ըստ ֆունկցիայի
խանգարման

միջին
խոր
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2.2 Ֆինանսավորման կարգում առաջարկվող փոփոխությ ունները
1. Ներառական ծրագրով սովորող երեխաների ֆինանսավորումը: Ըստ գործող ֆինանսավորման կարգի՝
ներառական ծրագրով սովորող բոլ որ երեխաների ֆինանսավորու մը հաշվարկվու մ է միևնու յ ն գործակցով:
Սակայ ն, նախատեսվող փոփոխու թյ ու նների համաձայ ն, կարիքի տարակարգված գնահատմանը զու գահեռ
ներդրվել ու է տարակարգված ֆինանսավորու մ: Այ սպես, ըստ օրենքի, կրթու թյ ան կազմակերպման համար
ֆինանսավորման բարձրացված չ ափաքանակից օգտվել ու են կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք
ու նեցող այ ն երեխաները, ովքեր կգնահատվեն, որ ու նեն ձայ նի և խոսքի,
շարժողական, և

լ սողական,

տեսողական,

ինտել եկտու ալ (մտավոր) հետամնացու թյ ան ֆու նկցիաների միջին, ծանր և խոր

խանգարու մներ49: Հենց այ ս երեք աստիճանի խանգարու մների հիման վրաէլ կիրառվել ու է ֆինանսավորման
3 տարակարգ:
Այ սինքն՝ կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանի կարիք ու նեցող մեկ սովորողի համար դպրոցին
հատկացվող

պետական

ֆինանսական

աջակցու թյ ու նը

հաշվարկվել ու

է

խանգարման

խորու թյ անը

համապատասխան գործակցի և մեկ սովորողին հատկացվող գու մարի արտադրյ ալ ի հիմքով: Հաշվարկման
առաջարկվող կարգի մեջ կարևոր է հասկանալ , թե ինչ տրամաբանու թյ ամբ է որոշվել ու յ ու րաքանչ յ ու ր
գործակից, այ սինքն՝ ինչ ն է հիմք հանդիսանալ ու գործակցի արժեքը որոշել ու համար: Արդյ ո՞ ք այ դտեղ
հաշվի են առնվել ու մարդկայ ին և նյ ու թական ռեսու րսների արժեքը կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանի
տվյ ալ կարիքը հոգալ ու համար, ինչ պե՞ ս և ու ՞ մ կողմից է վերահսկվել ու տվյ ալ ծախսը դպրոցի
մակարդակու մ:
Ֆինանսավորման հետկապված հնարավոր կոռու պցիոն ռիսկերն անմիջականորեն առնչ վու մ են կրթու թյ ան
առանձնահատու կ պայ մանի կարիքի գնահատման գործընթացների թափանցիկու թյ անը: Հիմնական ռիսկայ ին
ոլ որտը այ ստեղ գնահատման գործընթացներն են: Բացի այ դ, դեռևս հստակ չ է, թե ինչ սկզբու նքով են
ծախսվել ու ֆինանսավորման բարձրացված չ ափաքանակով հատկացված գու մարները դպրոցու մ: Չի սահմանվել
նաև ծախսերի այ ն շրջանակը, որը թու յ լ ատրել ի է լ ինել ու ներառական կրթու թյ ան կազմակերպման համար:
Կոռու պցիոն ռիսկերի առաջացման պատճառ կարող է հանդիսանալ գնահատման կենտրոնների և դպրոցների
գործառու յ թների,

ինչ պես

նաև

համապատասխան

ընթացակարգերի

մանրամասն

նկարագրու թյ ան

բացակայ ու թյ ու նը, ու ստի անհրաժեշտ է դա հաշվի առնել բարեփոխման հետագա ճանապարհին:
2. Մանկավարժահոգեբանական աջակցությ ան կենտրոնների ֆինանսավորումը: Ըստ նախագծի՝

ՀՀ

մարզերու մ գործող հատու կ հանրակրթական ու սու մնական հաստատու թյ ու նների վերակազմակերպման և նոր
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«Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 35:
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կենտրոնների հիմնադրման միջոցով նախատեսվու մ է ստեղծել մանկավարժահոգեբանական

աջակցու թյ ան

22 տարածքայ ին կենտրոն: Ապահովել ով ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթական կարիքների գնահատման և աջակցող
ծառայ ու թյ ու նների հասցեականու թյ ու նը և հասանել իու թյ անը՝ այ ս կենտրոնների ցանցի ձևավորու մը
կապահովի նաև յ ու րաքանչ յ ու ր երեխայ ի համար կրթու թյ անն աջակցող ծառայ ու թյ ու նների շարու նակական
մատու ցու մը՝ իր ու սու մնական հաստատու թյ ան կրթական միջավայ րու մ:
Ըստ նախնական
ֆինանսավորու մն

ծրագրի՝

մանկավարժահոգեբանական

իրականացվել ու

է

ՀՀ պետական

աջակցու թյ ան

բյ ու ջեի

տարածքայ ին

«Հատու կ

կենտրոնների

կրթու թյ ու ն»

ծրագրից

«Մանկավարժահոգեբանական աջակցու թյ ան ծառայ ու թյ ու նների կազմակերպու մ» ծրագրին վերաբաշխված
միջոցների հաշվին: Հատու կ կրթու թյ ան ծրագրի բյ ու ջեից հանվել ու է իրենց գործու նեու թյ ու նը
շարու նակող 6 հատու կ դպրոցների բյ ու ջեն, և մնացած գու մարը բաշխվել ու է 22 տարածքայ ին
աջակցու թյ ան կենտրոնների միջև (ըստ տիպերի): Նախատեսված է տարբերակել ռեսու րս կենտրոնների 3
տիպ՝ ըստնրանց կողմից սպասարկվող դպրոցահասակ երեխաների թվաքանակի: Այ դ կենտրոններն ու նենալ ու
են վարչ ատնտեսական և բժշկամանկավարժահոգեբանական աշխատակազմ, ընդ որու մ, վարչ ատնտեսական
աշխատակազմի

հաստիքների

քանակն

ըստ

երեխաների

թվի

տարբերակված

բժշկամանկավարժահոգեբանական աշխատակազմինը տարբերակված է: Այ սպես՝

չ է,

իսկ

մինչ և 10000 երեխա

սպասարկող կենտրոնն ու նենալ ու է 27 մանկավարժահոգեբանական և 3 բժշկական հաստիք, 1000025000 երեխա սպասարկող կենտրոնը՝ համապատասխանաբար 40 և 4 հաստիք, իսկ 25000-ից ավել ի
երեխա սպասարկող կենտրոնների 60 հաստիքից 54-ը հատկացվել ու են մանկավարժահոգեբանական
անձնակազմին, 6-ը՝ բժշկական:

2.3 Ներառական կրթությ ան իրականացման հետկապված խնդիրները
1.

Դեռևս գործում են նախկին ոչ հստակ կարգավորման համաձայ ն կատարված կարիքի գնահատումները:

Ինչ պես արդեն նշվել է, հանրակրթական դպրոցներու մ դեռևս 2015/2016 ու սու մնական տարվա
ընթացքու մ ներառական ծրագրով կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող երեխաներն
իրենց կրթու թյ ու նը ստացել են «Կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող անձանց
կրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան, որն, ի թիվս այ լ հիմքերի, պետական աջակցու թյ ու նից
օգտվել ու հնարավորու թյ ու ն էր տալ իս նաև կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիքներ ու նեցող
այ ն երեխաներին, ովքեր ու նեին վարքայ ին և հու զակամայ ին ոլ որտի խանգարու մներ, որոնց հստակ
սահմանման բացակայ ու թյ ու նը տեղիք էր տալ իս չ արաշահու մների:
Սակայ ն ներկայ ու մս այ լ ևս չ ի գործու մ «Կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող
անձանց կրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենքը, իսկ «Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենքու մ կատարված
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փոփոխու թյ ու ններով սահմանվել է, որ լ րացու ցիչ պետական աջակցու թյ ու ն ստանալ ու ենթակա են այ ն
երեխաները, ովքեր ու նեն ֆու նկցիոնալ (ձայ նի և խոսքի, լ սողական, տեսողական, ինտել եկտու ալ (մտավոր)
հետամնացու թյ ու ն, շարժողական) որոշ խանգարու մներ:
Նոր օրենքից վարքայ ին և հու զակամայ ին ոլ որտի խանգարու մները և հոգեբանական զարգացման
խնդիրները դու րս թողնել ը, անշու շտ, կարել ի է դիտարկել որպես դրական քայ լ կոռու պցիոն ռիսկերի
նվազեցման առու մով, քանի որ, չ նայ ած չ ափանիշների առկայ ու թյ անը, նախկին օրենքով սահմանված
խանգարու մների մեջ հատկապես ռիսկայ ին էր հենց վարքայ ին և հու զակամայ ին կամ հոգեբանական ոլ որտի
խանգարու մներ ու նեցող երեխաների գնահատու մը և դրա հիման վրա ֆինանսավորման բարձրացված
չ ափաքանակից օգտվել ու հնարավորու թյ ան տրամադրու մը, իսկ որպես հու զակամայ ին ոլ որտի խանգարու մ
կարող էր գնահատվել վարքագծի ցանկացած շեղու մ և հու զմու նքի թեթև դրսևորու մ՝ ապահովել ով դպրոցի
հավել յ ալ ֆինանսավորու մ: Սակայ ն օրենքի փոփոխու թյ ու նից հետո այ դ հիմքով գնահատված երեխաների
վերագնահատու մ չ ի կատարվել և պարզ
Այ ս թաղամասի բնակիչ ները հիմնականու մ երկրաշարժից տու ժած

չ է, թե ինչ աշխատանք է տարվու մ այ դ

մարդիկ են, և բոլ որ երեխաներն էլ հոգեբանական աջակցու թյ ան

երեխաների հետ և կա, արդյ ո՞ ք, նրանց
համար

բարձրացված

կարիք ու նեն: Ստացվու մ է, որ աշակերտների հիմնական մասը

չ ափաքանակով

հու զակամայ ին ոլ որտի խանգարու մներ ու նեն:

ֆինանսավորու մ տրամադրել ու կարիքը:

Հիմնական դպրոցի տնօրենի հետ հարցազրու յ ցից (մարզ)

Օրինակ` սու յ ն ու սու մնասիրու թյ ան
ընտրանքու մ ընդգրկված Շիրակի մարզի հիմնական դպրոցներից մեկու մ, որտեղ ներառական ծրագրով
2016թ. փետրվարի դրու թյ ամբ սովորու մ էր 199 աշակերտ, հու զակամայ ին ոլ որտի խանգարու մներով
երեխաները կազմու մ էին 60-70%-ը50: Այ ս թիվն, ըստ էու թյ ան, ցու յ ց է տալ իս է ներառական
կրթու թյ ու ն ստացող երեխաների թվի բավականին ու ռճացված պատկերը:
2. Առկա է մանկավարժահոգեբանական աջակցությ ան և գնահատման թիմերում ընդգրկված անձանց
մասնագիտական պատրաստվածությ ան պակաս:

Ինչ պես

արդեն

նշվել

է,

մանկավարժահոգեբանական

աջակցու թյ ան կենտրոնները վերակազմավորվել ու են հիմնականու մ հատու կ դպրոցների հիմքի վրա:
Սովորողներին աջակցել ու առու մով կենտրոնները, գու ցե, կլ ինեն արդյ ու նավետ, սակայ ն կարիքի
գնահատու մն իրականու մ շատ բարդ գործընթաց է և պահանջու մ է հատու կ գիտել իքներ և հմտու թյ ու ններ:
Հարկ է նշել , որ ամբողջ համակարգի
հաջողու թյ ու նը հենվու մ է կարիքի
ճիշտ, հստակ և անաչ առ գնահատման վրա:
Մինչ դեռ
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կարիքի

գնահատման

Ընդու նու մ ենք, որ բարեփոխման ամենախոցել ի տեղը ռեսու րս
կենտրոնների

աշխատակիցների

մասնագիտական

պատրաստվածու թյ ան հարցն է:
Փորձագետի հետ հարցազրու յ ցից (Երևան)

Տվյ ալ ները տրամադրվել են դպրոցի տնօրենի հետ հարցազրու յ ցի ընթացքու մ:
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գործիքները, որոնք մեծամասամբ մշակվել

են Երևանի Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման

կենտրոնի կողմից կամ մասնակցու թյ ամբ, հստակ լ ինել ով մեկտեղ, բարդ են և պահանջու մ են որոշակի
փորձառու թյ ու ն51: Այ դ գործիքների ու սու մնասիրու թյ ու նը հիմք է տալ իս եզրակացնել ու , որ գնահատման
գործընթացու մ փորձառու թյ ան բացակայ ու թյ ու նը կարող է հանգեցնել սու բյ եկտիվ գնահատման, հետևաբար,
կարիքի ոչ պատշաճ բացահայ տման, որի արդյ ու նքու մ, սովորողի կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանի
կարիքը կարող է թերագնահատվել կամ գերագնահատվել ՝ հանգեցնել ով սխալ չ ափաքանակով ֆինանսավորման:
3. Տնօրեններին տրված է բազմամասնագիտական թիմերը հայ եցողաբար համալ րել ու հնարավորությ ուն:
Ըստներառական կրթու թյ ան ոլ որտը կարգավորող իրավական ակտերի՝ մեկ դասարանու մ ներառական ծրագրով
կարող է ու սանել 2-3 երեխա̀ կախված կրթու թյ ան առանձահատու կ պայ մանի կարիքից: Այ դ երեխաների
հետ աշխատել ու համար դպրոցները պետք է ու նենան հատու կ բազմամասնագիտական թիմ, որն էլ
հիմնականու մ

պետք

է

ապահովի

ներառական

կրթու թյ ան

իրականացու մը

տվյ ալ

դպրոցու մ52:

Բազմամասնագիտական թիմու մ պետք է ընդգրկված լ ինեն ընդհանու ր կրթու թյ ան մանկավարժը, հատու կ
կրթու թյ ան մանկավարժ-հոգեբանը, լ ոգոպեդը և թիմի համակարգողը: Բազմամասնագիտական թիմերու մ
ընդգրկված մասնագետների թիվը կախված է ներառական ծրագրով սովորող աշակերտների թվից (oրինակ՝
յ ու րաքանչ յ ու ր 15 սովորողին համապատասխանու մ է հատու կ մանկավարժի մեկ դրու յ ք): Կախված
մասնագիտու թյ ու նից, ինչ պես նաև երեխաների թվից՝ մասնագետների դրու յ քները կարող են տարբերվել :
Հետազոտու թյ ու նը ցու յ ց տվեց, որ ոչ միայ ն ներկայ ու մս սահմանված չ են թիմի անդամների
պարտականու թյ ու նների ծավալ ը, աշխատանքի նկարագրու թյ ու նը, ինչ պես նաև հաստիքների համար
մասնագիտական նվազագու յ ն պահանջները, այ լ և դպրոցներ այ ցել ու թյ ան ընթացքու մ բացահայ տվեցին մի
քանի դեպքեր, երբ, օրինակ, հայ ոց լ եզվի մասնագետն աշխատու մ էր հատու կ մանկավարժի հաստիքով: Կամ՝
կան նաև դեպքեր, երբ նախատեսված մեկ դրու յ քը բաժանված է 2 մասնագետների միջև, ինչ ի
նպատակահարմարու թյ ու նը նու յ նպես կասկածել ի է: Չնայ ած նմանատիպ դեպքերի վերաբերյ ալ քանակական
տվյ ալ ների բացակայ ու թյ անը՝ մասնավոր այ ս դեպքերն էլ բավարար են՝ պնդել ու , որ ներառական ծրագրով
կրթու թյ ու ն իրականացնել ու ընթացքու մ առաջացող թափու ր աշխատատեղերը համալ րել ու գործընթացու մ
կարող են լ ինել կոռու պցիոն ռիսկեր. դպրոցի տնօրենն իր հայ եցողու թյ ամբ կարող է աշխատանքի
ընդու նել

ցանկացած թեկնածու ի: Դրան նպաստու մ են նաև աշխատանքի տեղավորման ոչ թափանցիկ

գործընթացը, այ դ թվու մ՝ պահանջվող մասնագետի պաշտոնի անձնագրի ոչ լ իարժեք նկարագրու թյ ու նը:
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«Անահիտ Բախշյ ան. «Մի մարդու սոցիալ ական խնդիրը լ ու ծվու մ է` ոտնահարել ով մի խու մբ երեխաների իրավու նքը»», «Հետք»

ինտերնետայ ին թերթ, 18.12.2013:
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Նախագծերու մ դեռևս հստակեցված չ է, թե արդյ ոք ներկայ իս բազմամասնագիտական թիմերը շարու նակել ու են աշխատել դպրոցներու մ:
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4. Կրթությ ան առանձնահատուկ պայ մանների կարիքը գնահատող մասնագետների վերապատրաստման համար
անհրաժեշտպայ մանները բացակայ ում են: Համընդհանու ր ներառականու թյ ան ճանապարհին ամենամտահոգիչ
խնդիրներից մեկը դպրոցների ու սու ցչ ամանկավարժական կազմի՝ ներառական կրթու թյ ան իրականացման
նպատակով մասնագիտական կարողու թյ ու նների զարգացու մն է: Ներկայ ու մս որպես վերապատրաստող
կառու յ ց հիմնականու մ հանդես է գալ իս
Կրթու թյ ան
(այ սու հետ՝

ազգայ ին

ինստիտու տը

ԿԱԻ): Սակայ ն, ինչ պես

Անզեն աչքով էլ երևում է, որ [գործող] վերապատրաստումներն արդյունավետ չեն:
Փորձագետի հետ հարցազրույցից (մարզ)

վկայ ու մ են ոլ որտու մ իրականացված
որոշ հետազոտու թյ ու նները53 և որոնց

եզրահանգու մները վերահաստատվու մ են նաև սու յ ն հետազոտու թյ ամբ, այ դ վերապատրաստու մներն այ նքան
էլ արդյ ու նավետ չ են:
Համաշխարհայ ին բանկի «Կրթու թյ ան բարել ավու մ» վարկայ ին ծրագրի շրջանակներու մ հաստատված
ենթածրագրերից մեկը վերաբերու մ է ու սու ցիչ ների վերապատրաստման և մասնագիտական զարգացման
միջոցով կրթու թյ ան որակի հետագա բարել ավմանը, ինչ ը ենթադրու մ է նոր ֆինանսական հոսքեր՝
վերապատրաստու մների կազմակերպման և իրականացման նպատակով: Սու յ ն հետազոտու թյ ան արդյ ու նքների
հավաքագրման փու լ ու մ (գարու ն, 2016) դեռևս չ կար վերապատրաստման փաթեթների մշակման համար
անհրաժեշտ գործողու թյ ու նների պլ ան: Վերապատրաստող կառու յ ցները, ինչ պես նաև բարեփոխու մների
ծրագրերն իրականացնող և աջակցող կազմակերպու թյ ու նները, այ դ թվու մ՝ այ ժմյ ան հանրապետական
մանկավարժահոգեբանական կենտրոնը, ԿԱԻ-ն, «Հու յ սի կամու րջ» հասարակական կազմակերպու թյ ու նը,
UNICEF-ը

աշխատու մ

են

փոխհամաձայ նու թյ ան

հու շագրի

ներքո:

Հանրապետական

մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի աշխատակիցները, օրինակ, մասնակցել են վերջերս 44 դպրոցներու մ
իրականացված վերապատրաստու մների փաթեթների մշակմանը և իրականացմանը, սակայ ն այ ս կենտրոնի
աշխատակիցների մասնակցու թյ ու նը նման փաթեթների մշակմանը կարգավորված չ է նորմատիվ իրավական
դաշտու մ. այ սինքն՝

կենտրոնի աշխատակիցները մասնակցու մ են վերապատրաստու մների փաթեթների

մշակմանն ու իրականացմանը, եթե կենտրոնն ընդգրկված է որևէ դոնորի կողմից ֆինանսավորվող
ծրագրու մ: Վերապատրաստու մների փաթեթների վերամշակման նպատակով տրամադրվու մ է նաև պետական
ֆինանսավորու մ: Սակայ ն դեռևս չ ի գնահատվել

ինչ պես պետական միջոցներից, այ նպես էլ

այ լ

աղբյ ու րներից տրամադրվող միջոցներ ծախսման արդյ ու նավետու թյ ու նը:

53

A. Anapiosyan, G. Hayrapetyan, S. Hovsepyan, Approximation of Inclusive Education in Armenia to International

Standards and Practices, Institute of Public Policy, 2014, Ս. Խաչ ատրյ ան, Ս. Պետրոսյ ան, Գ. Թերզյ ան, Ու սու ցիչ ների մասնագիտական
զարգացման և կրթու թյ ան բովանդակու թյ ան գնահատու մը՝ Հայ աստանու մ կրթու թյ ան բարեփոխու մների համատեքստու մ, «Բարև» ՀԿ, 2013:
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Առաջարկությ ուններ
Ներքոհիշյ ալ առաջարկու թյ ու ններն ու ղղված են վերհանված կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը.

 Վերագնահատել մինչ և 2014թ. գնահատված և վկայ ագրված կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանի
կարիք ու նեցող երեխաներին 2014թ. ընդու նված օրենքով սահմանված կարգով:
 Սահմանել

աջակցու թյ ան կենտրոններու մ ձևավորվող գնահատող հանձնաժողովի անդամներին

ներկայ ացվող չ ափանիշներ, և միջազգայ ին փորձին համապատասխան հանձնաժողովի կազմու մ ներառել
առնվազն 4 ոլ որտայ ին մասնագետների` կրթու թյ ան մասնագետ, բժիշկ, հոգեբան, սոցիալ ական
աշխատող:
 Սահմանել մանկավարժահոգեբանական աջակցու թյ ան և գնահատման կենտրոնների մասնագետների՝
աշխատանքի ընդու նման ու ազատման հստակ և թափանցիկ չ ափանիշներ ու ընթացակարգեր:
 Մշակել

մանկավարժահոգեբանական աջակցու թյ ան և գնահատման կենտրոնների մասնագետների

պարբերական վերապատրաստման ծրագրեր:
 Մշակել բազմամասնագիտական թիմի անդամների պաշտոնի անձնագրեր, որտեղ հստակ սահմանված
կլ ինեն մասնագիտական նվազագու յ ն պահանջները, թիմի անդամների պարտականու թյ ու նների ծավալ ը,
աշխատանքի նկարագրու թյ ու նը, հիմնական գործառու յ թները:
 Բազմամասնագիտական թիմի աշխատակիցների ընտրու թյ ան իրավասու թյ ու նը վերապահել

դպրոցի

կառավարման մարմնին՝ սահմանափակել ով տնօրենների լ իազորու թյ ու նները այ ս ոլ որտու մ:
 Մշակել վերապատրաստման գործընթացի հստակ չ ափանիշներ` վերապատրաստման ծրագրերին, ինչ պես
նաև վերապատրաստող կազմակերպու թյ ու ններին ներկայ ացվող չ ափանիշներ և այ լ ն:
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2.4 Ներառական կրթությ ան ֆինանսավորման հետկապված խնդիրները

1.

Դպրոցներում ներառական կրթությ ան ծրագիր իրականացնել ու համար տրամադրվող պետական

ֆինանսավորումը չ արաշահումների տեղիք է տալ իս:
աշխատակիցները

(տնօրեն,

փոխտնօրեն,

գլ խավոր

Թեև հարցազրու յ ցների ժամանակ դպրոցի

հաշվապահ)

հերքու մ

էին

այ ս

տեսակետը,

այ նու ամենայ նիվ, հետազոտու թյ ու նը ցու յ ց տվեց, որ ներառական ծրագրով կրթու թյ ան տրամադրու մը
կարող է շահավետ լ ինել դպրոցի համար, քանի որ ներառական ծրագրով յ ու րաքանչ յ ու ր աշակերտի թվով
դպրոցին հատկացվող ֆինանսավորու մն ավել ի քան չ որս անգամ գերազանցու մ է կրթու թյ ան առանձնահատու կ
պայ մանի կարիք չ ու նեցող երեխայ ի համար հատկացվող ֆինանսավորու մը՝ ներառել ով սննդի և տրանսպորտի
ծախսերը, բազմամասնագիտական թիմի անդամների աշխատավարձերը, ինչ պես նաև դպրոցներու մ իրականացվող
այ լ ծախսերը: Հետևաբար, որքան շատ են ներառական ծրագրով սովորողները մեկ դպրոցու մ և դրանով
պայ մանավորված՝ նաև հաստիքները, այ նքան բարձր է դպրոցի ֆինանսավորման չ ափը: Ու ստի որոշ
դպրոցներու մ ներառական կրթու թյ ու ն ստացող երեխաների թիվը տարատեսակ պայ մանավորվածու թյ ու նների
արդյ ու նքու մ արհեստականորեն կարող է ու ռճացվել , և առանձնահատու կ պայ մանների կարիք չ ու նեցող
երեխաները կարող են ներգրավվել ներառական կրթու թյ ու ն ստացողների շարքու մ՝ բարձր ֆինանսավորու մ
ստանալ ու ակնկալ իքով:
Հարցազրու յ ցների ժամանակ ոլ որտի փորձագետները մտահոգու թյ ու ն էին հայ տնու մ այ ն երևու յ թի
առնչ ու թյ ամբ, որ միևնու յ ն քաղաքի ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող դպրոցներու մ ԿԱՊԿՈՒ
աշակերտների թիվը համաչ ափ չ է: Իհարկե, դպրոցի ընտրու թյ ան հարցու մ որոշու մ կայ ացնել իս ծնողները
հաշվի են առնու մ տարբեր գործոններ՝ սկսած ու սման որակից մինչ և դպրոցի ենթակառու ցվածքները,
սակայ ն հետազոտու թյ ու նը ցու յ ց տվեց, որ հնարավորինս շատ աշակերտներ և, համապատասխանաբար, նաև
շատ ֆինանսավորու մ ստանալ ու նպատակով դպրոցներն օգտագործու մ են ծնողների վրա ներգործու թյ ան
տարբեր մեխանիզմներ: Օրինակ՝ աշակերտի ցածր կրթական արդյ ու նքների և/կամ բացակայ ու թյ ու նների
վրա «աչ ք փակել ը», թվանշանների հարցու մ մեղմ մոտեցու մը և այ լ ն: Ընդ որու մ, խնդիրը վերաբերու մ
է ոչ միայ ն ներառական կրթու թյ ան համակարգին, այ լ և մյ ու ս սովորողների ներգրավմանը նու յ նպես:
Հարկ է նշել , որ ըստ ակնկալ վող ՀՀ կառավարու թյ ան որոշման՝

բարձրացված չ ափաքանակով

ֆինանսավորու մ տրամադրվել ու է միայ ն ֆու նկցիաների միջին, ծանր և խոր խանգարու մ ու նեցող
սովորողների համար: Բացի վերոնշյ ալ

դասակարգու մից, առանձնացվել ու

են նաև աջակցու թյ ան

նվազագու յ ն և թեթև կատեգորիաներ, որոնք բարձրացված չ ափաքանակով ֆինանսավորու մ չ են պահանջել ու :
Այ ստեղ հիմնական մտահոգու թյ ու նը կայ անու մ է նրանու մ, որ նվազագու յ ն և թեթև աջակցու թյ ան կարիք
ու նեցող երեխաները կարող են դու րս մնալ իրական աջակցու թյ ան տրամադրու մից, քանի որ չ կան հստակ
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մեխանիզմներ, որով մոնիտորինգ կիրականացվի, թե բավարարվել է, արդյ ոք, այ դ երեխաների կրթու թյ ան
առանձնահատու կ պայ մանի կարիքը:
2.

Պատշաճ չ են ծախսվում ներառական ծրագրով սովորող երեխաների սննդի համար դպրոցներին

տրամադրվող գումարները: Ներառական ծրագրով սովորող յ ու րաքանչ յ ու ր երեխայ ին հատկացվող սննդի
գու մարը օրական միջինու մ կազմու մ է 760-780 ՀՀ դրամ54: Սննդի մատակարարման համար
յ ու րաքանչ յ ու ր դպրոց պետք է գնու մների մասին օրենսդրու թյ անը համապատասխան հայ տարարի մրցու յ թ
և կազմակերպի սննդի մատակարարու մը: Հաղթած կազմակերպու թյ ու նը մատակարարու մ է սնու նդը՝ այ դ
ծառայ ու թյ ան դիմաց գու մարը ստանալ ով փոխանցման միջոցով:
Ու սու մնասիրու թյ ու նը
ենթակայ ու թյ ան

ցու յ ց

դպրոցների

տվեց,

սննդի

որ

2016թ.-ից

մատակարարման

սկսած

մրցու յ թն

Երևանի

իրականացվել

քաղաքապետարանի
է

կենտրոնացված`

քաղաքապետարանի գնու մների վարչ ու թյ ան կողմից, և արդյ ու նքու մ հաղթել է մի կազմակերպու թյ ու ն, որը
ներառական ծրագրով սովորող երեխաների օրական սնու նդը մատակարարու մ է ընդամենը 484 ՀՀ
դրամով55: Քաղաքապետարանի կողմից անցկացված մրցու յ թու մ հաղթած կազմակերպու թյ ան ներկայ ացրած
գնայ ին փաթեթը գրեթե 2/5-րդով պակաս է հանրապետու թյ ան տարբեր դպրոցներին մատակարարվող սննդի
փաստացի միջին արժեքից: Հետևաբար, հարց է առաջանու մ, որ եթե 484 ՀՀ դրամով հնարավոր է որակյ ալ
և նու յ ն քանակով սնու նդ մատակարարել , ապաինչ ու ՞ է հանրապետու թյ ան ներառական դպրոցներու մ սննդի
վրա ծախսվող միջին օրական գու մարը կազմու մ 780 ՀՀ դրամ:
Սա հիմք է տալ իս ենթադրել ու , որ դպրոցների կողմից կազմակերպվող սննդի մատակարարման
մրցու յ թու մ կան կոռու պցիոն ռիսկեր: Օրինակ՝ դպրոցի տնօրենը կարող է պայ մանավորվել սնու նդ
մատակարարող կազմակերպու թյ ան հետ, որ մեկ փաթեթ սննդի համար փոխանցվող և այ դ փաթեթի իրական
արժեքի տարբերու թյ ու նը կամ դրա մի
մասը տրամադրվի իրեն (այ սպես կոչ ված
«ատկատի» երևու յ թը): Կամ էլ սնու նդ
մատակարարող

կազմակերպու թյ ու նը

կարող է լ ինել տնօրենի կամ նրա հետ
փոխկապակցված

անձի

բիզնեսը,

Արդեն մի քանի տարի է՝ սնու նդը մատակարարու մ է միևնու յ ն
կազմակերպու թյ ու նը։ Գիտենք, որ այ դ կազմակերպու թյ ու նն է
հաղթել ու , բայ ց կարգն է՝ պետք է մրցու յ թ հայ տարարենք...
Հիմնական դպրոցի տնօրենի հետ հարցազրու յ ցից (մարզ)

և

տնօրենն ու նենա մասնավոր շահ մրցու յ թու մ տվյ ալ կազմակերպու թյ ան հաղթել ու գործու մ, որի
կանխարգել ման եղանակները բացակայ ու մ են:

54

Սննդի համար ծախսվող միջին գու մարը դու րս է բերվել դպրոցների տնօրենների և հաշվապահների հետ հարցազրու յ ցների արդյ ու նքու մ:

55

Տեղեկու թյ ու նը տրամադրվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակցի հետ հարցազրու յ ցի ժամանակ:
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3. Ներառական ծրագրով սովորող երեխաների տրանսպորտի համար նախատեսված գումարների տնօրինումը
չ արաշահումների տեղիք է տալ իս: Ինչ պես նշվեց, ԿԱՊԿՈՒ յ ու րաքանչ յ ու ր երեխայ ի համար հատկացվող
ֆինանսների մեջ ներառված են նաև տրանսպորտի ծախսերը, որը օրական կազմու մ է 200 ՀՀ դրամ56:
Տրանսպորտի ծախսերն առձեռն տրամադրվու մ են սովորողին կամ նրա խնամակալ ին:
Հարկ է նշել , որ հաճախ երեխաների
ծնողները հրաժարվու մ են տրանսպորտի
ծախսերի

համար

տրամադրվող

Ես հենց սկզբից հրաժարվել եմ տրանսպորտի գու մարից, բայ ց
ոչ մի թու ղթ չ եմ ստորագրել , չ գիտեմ էլ , թե գու մարն ինչ են
արել :

ֆինանսավորու մից: Սակայ ն հատկացվող
գու մարից հրաժարվել ը որևէ ֆորմալ

Ներառական ծրագրով սովորող
աշակերտի ծնողի հետ հարցազրու յ ցից (Երևան)

ընթացակարգ չ ի նախատեսու մ, ու ստի պարզ չ է, թե քանի ծնող է հրաժարվել , որքան գու մար է արդյ ու նքու մ
տնտեսվել և այ դ տնտեսված գու մարն ինչ նպատակներով է ծախսվել :
Ներառական ծրագրու մ ընդգրկված երեխաների ծնողների շրջանու մ իրականացված ՔԵԿ հետազոտու թյ ան
արդյ ու նքների համաձայ ն հարցվածներ ծնողների 44%-ը տրանսպորտի գու մար չ ի ստանու մ, որից 35%ն է բանավոր կամ գրավոր հրաժարվել այ դ գու մարից: Մնացածը պարզապես չ ի ստանու մ այ դ գու մարը
(չ նայ ած, որ դպրոցը գու մարը պետու թյ ու նից ստանու մ է): Տրանսպորտի գու մար չ ստացողների 50%-ը
նու յ նիսկ տեղյ ակ չ է, որ իրենց գու մար պետք է հատկացվի: Մինչ դեռ, ու սու մնասիրված դպրոցներից
ընդամենը մեկ տնօրեն է նշել , որ իր դպրոցու մ կան դեպքեր, երբ ծնողը հրաժարվել է տրանսպորտի
գու մարից57: Սաիրականու մ մտահոգիչ է, քանի որ տնօրենները կարող են չ արաշահել իրենց դիրքը և ըստ
ցանկու թյ ան տնօրինել տրանսպորտի համար հատկացվող բյ ու ջեն, որի նկատմամբ վերահսկողու թյ ան որևէ
արդու նավետ մեխանիզմ չ կա:
4. Վերահսկողությ ան որևէ մեխանիզմ նախատեսված չ է ներառական կրթությ ան կազմակերպման նպատակով
հատկացված, սակայ ն չ ծախսված գումարների տնօրինման առումով: Տնօրենների մի մասը նշել է, որ
չ ծախսված գու մարը կարող է և ծախսու մ է դպրոցի այ լ կարիքները հոգալ ու համար, մյ ու ս մասը նշել է,
որ գու մարը մնու մ է դպրոցի հաշվեկշռին և գու մարվու մ է հաջորդ տարվա բյ ու ջեին:
Մարզայ ին դպրոցներից մեկու մ վերջին 5-6 տարվա ընթացքու մ ներառական կրթու թյ ան տնտեսված
գու մարի չ ափը հասնու մ էր մոտ 8 մլ ն դրամի: Յու րաքանչ յ ու ր տարի այ դ գու մարն ավել անու մ է 1.5-2
մլ ն դրամով: Դպրոցի տնօրենն ու հաշվապահը նշել են, որ չ են կարող տնօրինել կու տակված գու մարը
դպրոցի այ լ ` ներառական կրթու թյ ան հետ ու ղղակի կապ չ ու նեցող կարիքները հոգալ ու համար: Այ ս

56

ՀՀ կառավարու թյ ան 25.08.2005թ. թիվ 1365-Ն որոշու մ:

57

Հարցու մներն իրականացվել են միևնու յ ն դպրոցների տնօրենների և ծնողների հետ:

59

առու մով ֆինանսավորման համակարգը ճկու ն չ է,

քանի որ խնայ ողու թյ ու նների վերաբաշխման

հնարավորու թյ ու ն իրավական առու մով չ ի ընձեռու մ:

Առաջարկությ ուններ
Ներքոհիշյ ալ առաջարկու թյ ու ններն ու ղղված են վերհանված կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը.

 Մշակել

դպրոցների կողմից մատու ցվող ներառական կրթու թյ ան վերահսկողու թյ ան հստակ

մեխանիզմներ, որոնց միջոցով պետք է առնվազն ստու գվեն՝
 դպրոցներու մ մատու ցվող ներառական կրթու թյ ան որակը,
 ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող դպրոցների կողմից պետական բյ ու ջեից հատկացվող
միջոցների օգտագործման արդյ ու նավետու թյ ու նը (անհրաժեշտհաստիքներով համալ րու մ, սննդի
և տրանսպորտի, վերապատրաստման փաթեթների վերանայ ման համար հատկացվող բյ ու ջետայ ին և
արտաբյ ու ջետայ ին միջոցներ և այ լ ն),
 ներառական կրթու թյ ան ստացող երեխաների տրանսպորտի համար հատկացվող գու մարից ծնողի
հրաժարվել ու դեպքու մ այ դ գու մարների օրինական տնօրինու մը:


Սահմանել ներառական կրթու թյ ու ն ստացող երեխաների տրանսպորտի կամ սննդի համար հատկացվող
գու մարից ծնողի հրաժարվել ու գրավոր ընթացակարգ և դրանից բխող իրավական հետևանքներ՝
գու մարի մնացորդը բյ ու ջե վերադարձնել ու պահանջ կամ միայ ն պետական լ իազոր մարմնի
թու յ լ տվու թյ ամբ դրանք դպրոցների կողմից այ լ նպատակներով ծախսել ու հնարավորու թյ ու ն:



Կենտրոնացնել

սննդի

գնու մների

գործընթացը

լ իազոր

պետական

մարմնի

գնու մների

ներառական

կրթու թյ ան

վարչ ու թյ ու նու մ` Երևանի քաղաքապետարանի օրինակով:


Մշակել

մեխանիզմներ

դպրոցների

կառավարման

խորհու րդներին

վերահսկողու թյ ան գործընթացու մ ներառել ու համար:


Մշակել

ներառական

մեխանիզմներ՝

կրթու թյ ան

ֆինանսավորման

նկատմամբ

հանրայ ին

վերահսկողու թյ ան

այ դ գործընթացու մ ներգրավել ով կրթու թյ ան բնագավառու մ փորձառու թյ ու ն

ու նեցող ՀԿ-ներին:


Սահմանել հանրակրթական ու սու մնական հաստատու թյ ան ամբողջական բյ ու ջեի (բյ ու ջետայ ին և
արտաբյ ու ջետայ ին միջոցների) և դրա մեջ ներառական կրթու թյ ան ծախսերի հրապարակայ նացման
պահանջ:

60

Գլ ուխ3. Դպրոցական դասագրքերի մշակման և ընտրությ ան քաղաքականությ ունը
Ներածությ ուն
Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան անկախու թյ ան հռչ ակու մից հետո՝ տնտեսական և հասարակական նոր
հարաբերու թյ ու նների պայ մաններու մ սկսված կրթու թյ ան բնագավառի բարեփոխու մների նպատակն էր
կրթու թյ ան որակի բարձրացու մը, որի կարևոր բաղադրիչ ներից մեկն էլ հանրակրթական դպրոցների
ու սու մնամեթոդական հենքն է: Դպրոցները դասագրքերով ապահովել ու նախկին համակարգը նորանկախ
Հայ աստանու մ այ լ ևս չ էր կարող գործել նու յ ն արդյ ու նավետու թյ ամբ, և անհրաժեշտ էր իրականացնել
բարեփոխու մներ:
Անկախու թյ ան առաջին տարիներին ՀՀ պետական բյ ու ջեի միջոցների սղու թյ ու նը հնարավորու թյ ու ն չ էր
տալ իս բոլ որ աշակերտներին ապահովել անվճար դպրոցական դասագրքերով: Այ դ նպատակով Համաշխարհայ ին
բանկի կողմից տրամադրված վարկայ ին միջոցներով Հայ աստանու մ 1997թ. ստեղծվեց «Դասագրքերի
շրջանառու հիմնադրամ» հասարակական կազմակերպու թյ ու նը58, ինչ ից հետո այ ն պետք է անցներ
ինքնաֆինանսավորման՝ տարեկան կտրվածքով վարձակալ ական հիմու նքներով աշակերտներին տրամադրել ով
դասագրքեր և ծնողներից գանձել ով դասագրքերի գու մարի 25 տոկոսը (այ ս եղանակով դասագրքի
ինքնարժեքը չ որս տարի անց ամբողջովին պետք է վերականգնվեր, և շրջանառու
վերահրատարակեր

դասագիրքը):

2001թ.

«Դասագրքերի

շրջանառու

հիմնադրամ»

հիմնադրամը
հասարակական

կազմակերպու թյ ու նը վերակազմավորվեց հիմնադրամի, իսկ 2011թ. հիմնադրամի գործառու յ թների
ընդլ այ նման անհրաժեշտու թյ ամբ պայ մանավորված՝ այ ն վերանվանվեց «Դասագրքերի և տեղեկատվական
հաղորդակցման տեխնոլ ոգիաների շրջանառու հիմնադրամ» (այ սու հետ̀ ԴՇՀ) 59:
ԴՇՀ-ի ներդրու մը բավական մեծ նշանակու թյ ու ն ու նեցավ բյ ու ջետայ ին միջոցների սղու թյ ու ն
ու նեցող Հայ աստանի համար և այ դպիսով լ ու ծեց սոցիալ ական մեծ խնդիր: Այ ս համակարգի կարևոր
կողմերից մեկը դասագրքերի հրատարակման համար անհրաժեշտ ֆինանսական կայ ու նու թյ ան ապահովու մն
էր, ինչ պես նաև հրատարակչ ու թյ ու նների, որպես մասնավոր բիզնեսի, կայ ացու մը՝ նրանց միջև ստեղծել ով
մրցակցայ ին պայ մաններ:
Այ դու հանդերձ,

դպրոցները

դասագրքերով

ապահովել ու

նոր

համակարգը

և ընթացակարգերը

զու գահեռաբար առաջադրեցին մի շարք խնդիրներ, որոնք կապված են պետական չ ափորոշիչ ների, ծրագրերի,
դասագրքերի բովանդակայ ին առանձնահատկու թյ ու նների, այ լ ընտրանքայ ին դասագրքերի համակարգի,
հրատարակչ ու թյ ու նների միջև մրցակցու թյ ան, դասագրքերի փորձաքննու թյ ան գործընթացի հետ և այ լ ն:

58

Armenia - Education Financing and Management Reform Project, World Bank, 1997:

59

Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլ ոգիաների շրջանառու հիմնադրամի կանոնադրու թյ ու ն:

61

Դպրոցները դասագրքերով ապահովել ու համակարգի և ընթացակարգերի չ լ ու ծված խնդիրներն այ սօր էլ
կոռու պցիոն դրսևորու մների ռիսկայ ին իրավիճակներ ստեղծող գործոններ են:

3.1 Իրավական կարգավորումները
Դասագրքաստեղծու մը բավականին բարդ գործընթաց է, որի հետ կապված հարաբերու թյ ու նները՝
հանրակրթական դպրոցները դասագրքերով ապահովել ու նպատակով դասագրքերի մշակման, հրատարակման,
փորձաքննու թյ ան և երաշխավորման, կարգավորվու մ են ՀՀ օրենսդրու թյ ամբ: Մասնավորապես՝ «Կրթու թյ ան
մասին» ՀՀ օրենքի համաձայ ն՝ դասագրքերի և ու սու մնական ձեռնարկների մշակու մը և հրատարակու մը
ապահովու մ է ԿԳՆ-ն: ՀՀ կրթու թյ ան և գիտու թյ ան նախարարի թիվ 752-Ն հրամանով սահմանված է ՀՀ
հանրակրթական

ու սու մնական

հաստատու թյ ու նները

դասագրքերով

ապահովել ու

և հանրակրթական

առարկաների դասագրքերը հրատարակել ու կարգը60:
«Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենքի համաձայ ն՝

միայ ն ԿԳՆ կողմից սահմանված կարգին

համապատասխան փորձաքննու թյ ու ն անցած և երաշխավորված դասագրքերն ու ձեռնարկներն են, որ կարող են
գործածվել ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ՝ ու սու մնական հաստատու թյ ան ընտրու թյ ամբ61: Նու յ ն
օրենքով սահմանված են նաև նշված բնագավառու մ մանկավարժական աշխատողի իրավու նքները, այ դ թվու մ`
կրթու թյ ան պետական կառավարման լ իազորված մարմնի երաշխավորած դասագրքեր և ու սու ցողական նյ ու թեր,
ձեռնարկներ ընտրել ը և օգտագործել ը, ինչ պես նաև դասագրքերի բարել ավման վերաբերյ ալ առաջարկներ
ներկայ ացնել ը62:
Պետական հանրակրթական դպրոցների 1-4-րդ դասարանների (տարրական) աշակերտներին պետու թյ ու նը
պետական բյ ու ջեի միջոցների հաշվին անվճար ապահովու մ է տարրական ընդհանու ր կրթական ծրագրերով
նախատեսված դասագրքերով63:

Տարրական դասարանների համար նախատեսված դասագրքերի գնու մն

իրականացվու մ է «Գնու մների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով: Մասնավորապես, գնու մը
կատարվու մ

է

բանակցայ ին

ընթացակարգով՝

առանց

գնու մների

հայ տարարու թյ ու նը

նախապես

հրապարակել ու 64 (մեկ անձից), ինչ ը հիմնավորվու մ է հրատարակչ ու թյ ան հեղինակայ ին իրավու նքի
գրանցման հավաստագրի առկայ ու թյ ամբ65:
Ինչ վերաբերու մ է 5-12-րդ դասարանների դասագրքերի ձեռքբերմանը, ապա ի տարբերու թյ ու ն այ լ
ոլ որտների, այ ս գործընթացը չ ի անցկացվու մ «Գնու մների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պետական
60

ՀՀ ԿԳ նախարարի 21.08.2009թ. թիվ 752-Ն հրաման:

61

«Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 17, մաս 6:

62

«Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 27, մաս 1, 5-րդ և 7-րդ կետեր:

63

«Կրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 6, մաս 4 և հոդված 37:

64

«Գնու մների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 20, կետ 5, 1-ին ենթակետ

65

ՀՀ կառավարու թյ ան 20.12.2015թ. թիվ 105-Ն որոշու մ, Կարգի 25-րդ կետ, 5-րդ ենթակետ

62

գնու մների ընթացակարգերով և դպրոցների համար դասագրքերը ձեռք չ են բերվու մ պետական գնու մներով:
Գործընթացն իրականացվու մ է ԴՇՀ-ի կողմից հիմնադրամի հոգաբարձու ների խորհրդի կողմից հաստատված
«Հայ տահրավերի փաթեթով», որն իր մեջ ներառու մ է գնու մը կատարել ու պայ մանագիրը կնքել ու ամբողջ
ընթացակարգը66:
Հարկ է նշել , որ դպրոցները դասագրքերով ապահովել ու գործընթացի մանրամասն նկարագրու թյ ու նը
առկա չ է որևէ իրավական փաստաթղթու մ: Սու յ ն հետազոտու թյ ան իրականացման ընթացքու մ դպրոցները
դասագրքերով ապահովել ու գործընթացի մի շարք կարևոր փու լ երի իրավական կարգավորման մասին
փաստաթղթեր այ դպես էլ չ հաջողվեց ստանալ ոչ ԿԳՆ-ից և ոչ էլ ԿԳՆ պաշտոնական կայ քից կամ իրավական
տեղեկատվական այ լ համակարգերից («arlis», «irtek»), ինչ ը վկայ ու մ է, որ որոշ հարցեր իրավական
կարգավորման ընդհանրապես չ են ենթարկվել :
Դասագրքաստեղծման գործընթացը կարել ի է բաժանել հետևյ ալ փու լ երի.
1. ՀՀ հանրակրթական ու սու մնական հաստատու թյ ու նները դասագրքերով ապահովել ու և հանրակրթական
առարկաների դասագրքերը հրատարակել ու գործընթացը սկսվու մ է հրատարակիչ ների համար
դասագրքերի մրցու յ թ հայ տարարել ով՝ տեխնիկական ու բովանդակայ ին պարամետրերով: 1-4-րդ
դասարանների դասագրքերի մրցու յ թը ԿԳՆ-ն անցկացնու մ է բյ ու ջետայ ին միջոցների, իսկ 512-րդ դասարաններինը՝ ԴՇՀ-ն դասագրքերի վարձավճարներից գոյ ացած գու մարների հաշվին:
2. Դասագրքերի՝ hանրակրթու թյ ան պետական չ ափորոշչ ին համապատասխանու թյ ան գնահատման նպատակով
հայ տարարվու մ է առարկայ ական երկու հանձնաժողովների մրցու յ թ, որոնցից մեկը պետք է
բաղկացած լ ինի դասախոսներից, մյ ու սը՝ ու սու ցիչ ներից:
3. Հանձնաժողովի մրցու յ թի արդյ ու նքու մ ձևավորվու մ է մասնագետների բանկ, որից պատահական
ընտրու թյ ան եղանակով դասագրքերի մրցու յ թից մեկ շաբաթ առաջ ձևավորվու մ են 6-ական
մասնագետներից բաղկացած դասախոսական և ու սու ցչ ական հանձնաժողովները:
4. Դասագրքերի մրցու յ թը կազմակերպվու մ է հետևյ ալ փու լ երով.
4.1. Մրցու յ թի առաջին փու լ ը տեխնիկական առաջարկի փու լ ն է: Տեխնիկական առաջարկի հետ
միաժամանակ, բայ ց առանձին՝ փակ, կնքված ծրարով ներկայ ացվու մ է նաև ֆինանսական առաջարկը, որը,
սակայ ն, այ ս փու լ ու մ չ ի բացվու մ: Տեխնիկական առաջարկի փու լ ը ու նի երկու բաղադրիչ .


Տեխնիկական չ ափանիշների գնահատու մ (արտաքին տեսքն ու

պատկերազարդու մը), երբ

հրատարակիչ ը պետք է նախապես հայ տարարված պահանջների համաձայ ն ԿԳՆ (1-4-րդ
դասարանների դեպքու մ) կամ ԴՇՀ (5-12-րդ դասարանների դեպքու մ) ներկայ ացնի ձևավորված
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Այ ն իրենից ներկայ ացնու մ է Համաշխարհայ ին բանկի կողմից սահմանված գնման ընթացակարգը, ինչ ը պայ մանավորված է նրանով, որ ԴՇՀ-ն

ու նրա կողմից ձևավորված դասագրքաստեղծման գործընթացը ֆինանսավորվել է Համաշխարհայ ին բանկի կողմից, որն էլ ներդրել է գնման իր
ընթացակարգերը: Այ լ երկրներու մ (օրինակ՝ Վրաստանու մ) ևս փորձ կատարվեց ներդնել ԴՇՀ-ի այ ս համակարգը, սակայ ն այ ն չ ու նեցավ այ ն
ազդեցու թյ ու նը, ինչ Հայ աստանու մ:
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8

էջ:

Դասագրքի

համապատասխանու թյ ու նն

առաջադրված

տեխնիկական

պահանջներին

հանձնաժողովի կողմից գնահատվու մ է մինչ և 50 միավոր, որից անցողիկ է համարվու մ դրա
50%-ը հավաքած հայ տատու ն:


Բովանդակայ ին չ ափանիշների գնահատու մ (համապատասխանու թյ ու նը կրթական չ ափանիշներին),
երբ

հրատարակիչ ների

կողմից

ներկայ ացվու մ

է

դասագրքի

բովանդակու թյ ու նը

(manuscript)67: Քանի որ մի քանի դասարանների դասագրքերի մրցու յ թը կատարվու մ է մեկ
անգամ (փաթեթայ ին տարբերակով), մրցու յ թին ներկայ ացվու մ են դասագրքերի բովանդակու թյ ան
տարբեր մասնաբաժիններ: Օրինակ՝

«Հանրահաշիվ» առարկայ ի 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ

դասարանների դասագրքերի մրցու յ թի անցկացման ժամանակ 7-րդ դասարանի դասագիրքը
ներկայ ացվու մ է 100 տոկոսով, 8-րդ դասարանինը՝ 60 տոկոսով, իսկ 9-րդ դասարանինը՝
40 տոկոսով: Դապայ մանավորված է նրանով, որ 7-րդ դասարանի դասագիրքը դպրոց է մտնել ու
հենց տվյ ալ տարու մ, իսկ մյ ու ս դասարանների պարագայ ու մ դեռևս ժամանակ կաբովանդակայ ին
մասի վրա աշխատել ու

և վերամշակել ու : Բովանդակու թյ ու նը հանձնաժողովի կողմից

գնահատվու մ է մինչ և 75 միավոր, որից անցողիկ է համարվու մ դրա 70%-ը հավաքած
հայ տատու ն:
4.2. Վերոհիշյ ալ

երկու

բաղադրիչ ների

անցողիկ

շեմերը

հաղթահարած

հայ տատու ները՝

հրատարակչ ու թյ ու ններն անցնու մ են մրցու յ թի երկրորդ՝ գնայ ին առաջարկի փու լ , որի ժամանակ
բացվու մ են հայ տերի հետ ներկայ ացված գնայ ին առաջարկների ծրարները: Բանակցու թյ ու նների
արդյ ու նքու մ դասագրքի միավոր հրատարակու թյ ան գինը կարող է նվազել :
5. Վերջնական հաղթող է ճանաչ վու մ այ ն հրատարակչ ու թյ ու նը, որը հավաքել է վերը նշված երկու
բաղադրիչ ներով ամենաբարձր ընդհանու ր միավորը և ներկայ ացրել է ամենացածր գինը:
6. Հաղթած դասագրքերն անցնու մ են փորձաքննու թյ ու ն նախարարի հրամանով սահմանված կարգով68:
Դրանք ու ղարկվու մ են նախարարու թյ ան կողմից հաստատվող դպրոցներ (փորձաքննու թյ ան նպատակով
ընտրվող դպրոցների քանակը տարբեր է՝ 5-ից 7 դպրոց): Այ ս գործընթացը համակարգու մ է
Կրթու թյ ան ազգայ ին ինստիտու տը (այ սու հետ՝ ԿԱԻ): Ստացված կարծիքները, այ դ թվու մ՝ ԿԱԻ-ի
կարծիքը, տրվու մ են հեղինակներին:
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Դասագրքրեը գնահատվու մ են ՀՀ ԿԳՆ կողմից հաստատված առարկայ ական չ ափորոշիչ ներին և ծրագրերին դրանց համապատասխանու թյ ան

տեսակետից:
68

ՀՀ Կրթու թյ ան և գիտու թյ ան նախարարի 14.12.2012թ. «Հանրակրթական, այ դ թվու մ` նախադպրոցական, ու սու մնական

հաստատու թյ ու ններու մ օգտագործվող ձեռնարկների փորձաքննու թյ ան և գործածու թյ ան երաշխավորման կարգը հաստատել ու մասին» թիվ 1144Ն հրաման:
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7. Փորձագիտական դրական եզրակացու թյ ան հիման վրա նախարարը հրաման է ընդու նու մ, որով
երաշխավորու մ է դպրոցներու մ գործածու թյ ան ենթակա դասագրքերը՝

դրանցու մ ներառել ով

այ լ ընտրանքայ ին տարբերակները:
8. Մրցու յ թի հաղթող վերաբերյ ալ նախարարը հաջորդ հրամանի հիման վրա կնքվու մ է պայ մանագիր
ՀՀ ԿԳՆ-ի և հրատարակչ ու թյ ան միջև:
9. Ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ գործածվու մ են ԿԳՆ-ի սահմանած կարգով փորձաքննու թյ ու ն
անցած և երաշխավորված դասագրքեր և ձեռնարկներ` ու սու մնական հաստատու թյ ան ընտրու թյ ամբ:
10.

Յու րաքանչ յ ու ր տարվա մինչ և հու լ իսի 1-ը դպրոցներն ըստ ենթակայ ու թյ ան` ԿԳՆ,

մարզպետարաններ և Երևանի քաղաքապետարան են ներկայ ացնու մ գալ իք ու սու մնական տարվա համար
հրատարակվել իք դասագրքերի և ու սու ցչ ի ձեռնարկների հայ տը, որտեղ նշվու մ է դրանց
անվանացանկը, քանակը,ինչ պես նաև յ ու րաքանչ յ ու ր դասագրքի ու ու սու ցչ ի ձեռնարկի հեղինակն
ու

հրատարակչ ու թյ ու նը, որոնք էլ

ստացված պատվերները ու ղարկու մ են համապատասխան

հրատարակչ ու թյ ու ններ և կազմակերպու մ դասագրքերի գնու մը:
11.

Պատվերի հիման վրա հրատարակչ ու թյ ու նները տպագրու մ եմ դասագրքերը և ու սու ցչ ի

ձեռնարկները և առաքու մ ԿԳՆ, մարզպետարաններ և Երևանի քաղաքապետարան, որոնք, իրենց հերթին,
յ ու րաքանչ յ ու ր հաստատու թյ անն են հատկացնու մ վերջինիս հայ տու մ նշված դասագրքերի և
ու սու ցչ ի ձեռնարկների համապատասխան քանակը` հանձնման-ընդու նման ակտով:
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Դասագրքաստեղծման և բաշխման գործընթացը

Կրթության և գիտության
նախարարություն
1

(ԿԳՆ)

Դասագրքերի
մրցույթի
հայտարարում

Դասագրքերի շրջանառու
հիմնադրամ
(ԴՇՀ)

2

3

Հանձնաժողովների
անդամների
մրցույթի
հայտարարում

Մրցութային
հանձնաժողովների
ձևավորում

Երկու հանձնաժողովի
ձևավորման վերաբերյալ
հայտարարության տարածում

Սահմանված
չափանիշներին
համապատասխանող
մասնագետների բանկի
ձևավորում

1-4-րդ դասարանների դասագրքերի
մրցույթն իրականացվում է
բյուջետային միջոցների հաշվին
5-12-րդ դասարանների դասագրքերի
մրցույթն իրականացվում է
դասագրքերի վարձավճարներից
գոյացած գումարների հաշվին

դասախոսական հանձնաժողով
ուսուցչական հանձնաժողով

Մասնագետների բանկից
պատահական ընտրությամբ
մրցութային առարկայական
հանձնաժողովների
ձևավորում

Դասախոսական
հանձնաժողով՝
6 մասնագետ
Ուսուցչական
հանձնաժողով՝
6 մասնագետ

4

Դասագրքերի
մրցույթի
կազմակերպու
մ

Դասագրքերի
հրատարակման
հայտերի
ներկայացում

Դասագրքերի
տեխնիկական
չափանիշների
գնահատում

Ներկայացվում է
դասագրքի
ձևավորված 8 էջ

Դասագրքերի
բովանդակային
չափանիշների
գնահատում

Տեխնիկական
առաջարկ

դասագրքերի տեխնիկական չափանիշների գնահատում
դասագրքերի բովանդակային չափանիշների գնահատում

Գնային
առաջարկ

ԿԳՆ
ԴՇՀ

Ներկայացվում է
դասագրքերի
բովանդակությունը՝ տարբեր
մասնաբաժիններով

1-4-րդ դասարանների
համար
5-12-րդ դասարանների
համար

Oրինակ՝ «Հանրահաշիվ» առարկայից
 7-րդ դասարանի դեպքում՝ 100%
 8-րդ դասարանի դեպքում՝ 60%
 9-րդ դասարանի դեպքում՝ 40%

Գնահատվում է
մինչև 50 միավոր,
որից անցողիկը՝ 25
միավոր

Գնահատվում է
մինչև 75 միավոր,
որից անցողիկը՝
52.5 միավոր

66

5

Դասագրքերի
մրցույթի
արդյունքների
ամփոփում

6

Դասագրքերի
փորձաքննությա
ն անցկացում

7

Դասագրքերի
երաշխավորում

8

Դասագրքերի
մրցույթի
հաղթողների որոշում
և պայմանագրերի
կնքում

9

Դպրոցներում
դասագրքերի
ընտրություն

10

11

Երկու հանձնաժողովների միջին
միավորների հիման վրա
ընտրվում է հաղթող
հրատարակչությունը

Հաղթող է ճանաչվում այն հրատարակչությունը, որը՝
 հավաքել է ամենաբարձր ընդհանուր միավորը
 ներկայացրել է ամենացածր գինը

Հաղթած դասագրքերն
ուղարկվում են փորձաքննության

Կրթության ազգային ինստիտուտ
ԿԳՆ-ի կողմից հաստատված թվով 5-7
դպրոցներ

Նախարարի հրամանով հաստատվում է դպրոցներում
գործածության ենթակա երաշխավորված դասագրքերի ցանկը

Նախարարը հրաման է արձակում մրցույթում հաղթողների վերաբերյալ
Հաղթող հրատարակչությունների հետ կնքվում են համապատասխան
պայմանագիր

Դպրոցները երաշխավորված դասագրքերի ցանկից ընտրում են
տվյալ դպրոցում գործածության ենթակա դասագիրքը

ԿԳՆ

Դպրոցների կողմից
դասագրքերի
հայտերի
ներկայացում

Դասագրքերի հայտերը
դպրոցներն ուղարկում
են ըստ
վերադասության

Դպրոցներում
դասագրքերի
բաշխում

Հրատարակչությունները
ստացված հայտերին
համապատասխանող
դասագրքերն առաքում են ըստ
դպրոցների վերադասության

Երևանի
քաղաքապետարան

Պատվերներն
ուղարկվում են
հրատարակչություններ

Մարզպետարաններ

ԿԳՆ
Երևանի
քաղաքապետարան

Դասագրքերն
առաքվում են
համապատասխան
դպրոցներ

Մարզպետարաններ
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3.2 Դասագրքերի մրցույ թի հետկապված խնդիրները
Չնայ ած վերը նշված օրենսդրական որոշ կարգավորու մներին, ոլ որտու մ առկա են մի շարք խնդիրներ:
Մասնավորապես`
1. Չափորոշիչ ներ և ծրագրեր մշակող մասնագետները հաճախ գործում եմ շահերի բախման
իրավիճակում: Ոլ որտի պատասխանատու ները, ինչ պես նաև հրատարակիչ ներն ու

հենց դասագրքերի

հեղինակները նշու մ են, որ օրենսդրական բացի պատճառով հաճախ հանրակրթական չ ափորոշիչ ներ կամ
ծրագրեր մշակող մասնագետները հնարավորու թյ ու ն են ու նենու մ դառնալ դասագրքերի հեղինակ և,
մասնակցել ով դասագրքերի մրցու յ թներին, հիմնականու մ հաղթել : Այ ստեղ անհավասար մրցակցայ ին
պայ մաններն անխու սափել ի են, որովհետև չ ափորոշիչ ձևավորող մասնագետները շատ ավել ի լ ավ են
տեղեկացված ակնկալ վող դասագրքերի բովանդակայ ին կողմին:
Առաջիկայ ու մ ՀՀ կառավարու թյ ու նը մտադիր է ընդու նել կրթու թյ ան զարգացման 2016-2020
թվականների պետական ծրագիրը, որի հիման վրա հաստատվել ու է հանրակրթական նոր չ ափորոշիչ : Դրանից
հետո փոփոխու թյ ան պետք է ենթարկվեն հանրակրթական դպրոցական ծրագրերը և, համապատասխանաբար, նաև
դասագրքերը: Քանի դեռ ներդրված չ են այ ս բնագավառու մ շահերի բախու մը կանխարգել ող նորմեր, առկա է
այ ն ռիսկը, որ հանրակրթական չ ափորոշիչ ներ ու ծրագրեր մշակող մասնագետներն այ դ ծրագրերը մշակել իս
կրկին կառաջնորդվեն մասնավոր շահերով և առանց որևէ արգել քի այ դ ծրագրերը կկազմեն իրենց ապագա
դասագրքերի տեսլ ականով` անհավասար մրցակցայ ին պայ մաններ ստեղծել ով այ լ հեղինակների համար:
Թեև այ ս խնդրի մասին բարձրաձայ նու մ են ինչ պես ԿԳՆ, այ նպես էլ ԿԱԻ ներկայ ացու ցիչ ները, սակայ ն,
հենց ԿԱԻ բազմաթիվ աշխատակիցներ ներգրավված են դասագրքաստեղծման գործընթացու մ: Ավել ին, ոլ որտի
պատասխանատու ները, այ դ թվու մ` ԴՇՀ տնօրենը նշու մ են, որ հենց հրատարակչ ու թյ ու նները,
մրցակցու թյ անը դիմանալ ու համար, աշխատու մ են հեղինակայ ին խմբերի մեջ ներառել ԿԱԻ մասնագետների:
2. Դասագրքերի առարկայ ական մրցութայ ին գործընթացներում առկա են որոշակի նախնական
համաձայ նությ ուններ և ոչ արդար մրցակցայ ին պայ մաններ: Ինչ պես սու յ ն հետազոտու թյ ու նը ցու յ ց տվեց,
դասագրքաստեղծման գործընթացի ամենախոցել ի օղակը դասագրքերի մրցու թայ ին հանձնաժողովներն են ու
դրանց ընտրու թյ ան կարգը69: Սկզբնական շրջանու մ դասագրքերն ընտրվու մ էին գիտնականներից և
ու սու ցիչ ներից բաղկացած մեկ հանձնաժողովի կողմից: Այ նու հետև նպատակահարմար գտնվեց առանձնացնել
երկու հանձնաժողովներ՝ դասախոս-գիտնականներից և ու սու ցիչ ներից բաղկացած, որոնց գնահատականները
գու մարվու մ են և միջինացվու մ՝ վերջնական գնահատականի որոշման համար:

69

ՀՀ ԿԳ նախարարի 2009թ. օգոստոսի 21-ի թիվ 752-Ն հրաման, Հավել ված, բաժին 3:
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Հրատարակիչ ները, սակայ ն, նշու մ են, որ կոռու պցիոն հիմնական խնդիրներն առկա են հենց այ ս
հանձնաժողովների գործու նեու թյ ան մեջ: Ոլ որտայ ին մասնագետների ցածր թվաքանակը նպաստու մ է
անձնական կապերի ձևավորմանը և շահերի բախման իրավիճակների առաջացմանը: Չնայ ած նրան, որ իրավական
և տեխնիկական

առու մով

երաշխավորված

է

մրցու թայ ին

հանձնաժողովի

անկողմնակալ ու թյ ու նը

(մասնագետների բանկից համակարգչ այ ին եղանակով կատարվու մ է պատահական ընտրու թյ ու ն, այ դ մասին
հանձնաժողովի անդամը տեղեկանու մ է մրցու յ թից մեկ կամ երկու օր առաջ), այ դու հանդերձ, պատահական
ընտրու թյ ան առկա մեխանիզմը անձնական կապերի ազդեցու թյ ան խնդիրը չ ի լ ու ծու մ:
Այ սպես՝ առավել մեծ ֆինանսական ռեսու րսներ և սոցիալ ական կապեր ու նեցող հրատարակիչ ները
մրցու թայ ին հանձաժողովների անդամների բանկու մ ու նենու մ են իրենց կողմնակից մասնագետները,
որոնցից նու յ նիսկ մեկի կամ երկու սի պատահական ընտրու թյ ան արդյ ու նքու մ այ դ հրատարակիչ ը
հայ տնվու մ է մրցակից հրատարակչ ու թյ ու նների նկատմամբ ոչ մրցակցայ ին կամ շահեկան վիճակու մ:
Չնայ ած մրցու թայ ին հանձնաժողովներու մ ընդգրկվել իք անդամներին ներկայ ացվող պահանջները բավական
բարձր են՝ ոլ որտի փորձառու մասնագետները տարբեր առարկաների գծով բավականին քիչ են, ու ստի շահերի
բախու մից խու սափել ը գրեթե անհնար է դառնու մ:
Հանձնաժողովի
հեղինակների

անդամների

կողմից,

հանձնաժողովներին՝
պատասխանատու ների

որոնք

հաղթած

ընտրու թյ ան

հարցու մ

բացահայ տորեն
դասագրքերը

հետ նախնական

քիչ

մեղադրու մ
ներկայ ացրած

համաձայ նու թյ ամբ

չ են
են

դժգոհու թյ ու նները
ու սու ցչ ական

ու

դասագրքերի
մասնագիտական

հրատարակչ ու թյ ու նների

մրցու յ թի

ժամանակ

պատվեր

և

ոլ որտի

կատարել ու ,

հովանավորչ ու թյ ան ակնհայ տ դրսևորու մների, ինչ պես նաև արժեքով ավել ի բարձր դասագրքերին
նախապատվու թյ ու ն տալ ու մեջ70: Մամու լ ու մ բազմաթիվ են հոդվածները, հատկապես հայ ոց լ եզվի
դասագրքերի մրցու յ թի, դրանց կասկածել ի արդյ ու նքների և հովանավորչ ու թյ ան վերաբերյ ալ 71: Նմանատիպ
դժգոհու թյ ու ններ են արտահայ տել դասագրքերի հեղինակները նաև սու յ ն հետազոտու թյ ան շրջանակներու մ
անցկացված հարցազրու յ ցների ընթացքու մ: Դասագրքերի հեղինակները հիմնականու մ դժգոհու մ են
ու սու ցիչ ներից կազմված հանձնաժողովներից, որոնց կողմից տրված կարծիքները նրանց հիմք են տալ իս
կասկածել ու այ դ ու սու ցիչ ների արհեստավարժու թյ ան վրա:
Որոշ հրատարակչ ու թյ ու ններ դժգոհու մ են ոչ արդար մրցակցայ ին պայ մաններից, հատկապես երբ
մրցակից հրատարակչ ու թյ ու նների տնօրեններն ու նեն լ այ ն կապեր կամ հանդիսանու մ են իշխող
կու սակցու թյ ան վերնախավին պատկանող անձինք: Նման հրատարակչ ու թյ ու նների հետմրցակցել ը բավականին
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Հարցազրու յ ց Երևանի պետական մանկավարժական համալ սարանի պրոֆեսոր, «Մաթեմատիկան դպրոցու մ» ամսագրի գլ խավոր խմբագիր,

«Հանրահաշիվ 7-9» գործող դասագրքերի հեղինակ Համլ ետ Միքայ ել յ անի հետ , Հայ աստանի զրու ցակից No. 29 (283):
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Տե՛ ս «Գործն իրականու մ «աղմկահարու յ ց է», Հրապարակ օրաթերթ, 19.07.2011, «Վատու թյ ու ն մի արեք հայ երեխաներին ու հայ

դպրոցին», Հրապարակ օրաթերթ, 08.06.2011, «Տկարամտու թյ ո՞ ւ ն, պատվե՞ ր, թե՞ հանցավոր պայ մանավորվածու թյ ու ն», Հրապարակ օրաթերթ,
16.05.2011, «Երեք դրածո ու սու ցիչ + Եզեկյ ան = հաղթանակ», Հրապարակ օրաթերթ, 25.05.2011:
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դժվար է: Իսկ մի շարք այ լ հրատարկչ ու թյ ու նների տնօրեններ բացեիբաց խոսու մ են «ատկատների»72
համակարգի մասին՝ նշել ով, որ դրանց չ ափը երբեմն հասնու մ է մինչ և 20-30 տոկոսի, ինչ ն անիմաստ
է դարձնու մ մրցու յ թին մասնակցել ը:
Առավել

զգու շավոր հրատարակչ ու -

թյ ու նների ներկայ ացու ցիչ ները նշու մ
են «արդարու թյ ան պակասի» մասին և
նու յ նպես ակնարկու մ են «ատկատների»

Հայաստանում որտե՞ղ կա արդարություն, որ այստեղ լինի:
Չնայած ես այդ հարաբերություններում չկամ, բայց գիտեմ,
որ «ատկատները» մինչև 30-35% են հասնում, ինչը
անիմաստ է դարձնում այդ բիզնեսի մեջ մտնելը:
Հրատարակչ ի հետ հարցազրու յ ցից (Երևան)

մասին՝ առանց մանրամասնել ու :
Մեկ այ լ դժգոհու թյ ան տեղիք է տալ իս

այ ն հանգամանքը, որ դասագրքերի բովանդակայ ին մրցու յ թով փաստացի ավարտվու մ է մրցու թայ ին փու լ ը:
Գնառաջարկի փու լ ն այ լ ևս դառնու մ է ձևական. բանակցայ ին հիմու նքներով կարող է առավել մեծ քանակով
հրատարակվել առավել բարձր արժեքով դասագիրքը, քանի որ դպրոցներից եկած հայ տերի ամփոփու մից
պարզվի, որ առավել թանկ դասագրքին են նախապատվու թյ ու ն տվել ու սու ցիչ ները: Այ ս իմաստով ավել ի
բարձր արժեքով դասագրքի հրատարակու մը հիմնավորվու մ է դպրոցներից եկած հայ տերով: Ե՛ վ դասագրքերի
հեղինակները, և՛ հրատարակիչ ները նշու մ են բողոքարկման մեխանիզմների ոչ հստակու թյ ան կամ, որոշ
դեպքերու մ, բացակայ ու թյ ան մասին: Հրատարակիչ ները նշու մ են, որ իրենցից ոչ ոք չ ի համարձակվի
բողոքել , քանի որ բողոքողը կզրկվի հաջորդ մրցու յ թներու մ հաղթել ու հնարավորու թյ ու նից, ԿԳՆ-ն
բողոքող հրատարակչ ու թյ անն այ լ ևս պատվերներ չ ի տա՝

նրան գցել ով այ սպես կոչ ված«սև ցու ցակի»

մեջ73: Իսկ դատական կարգով բողոքարկու մը երկարատև ու աղմկահարու յ ց գործընթաց է, ինչ ը կարող է
խոչ ընդոտել տվյ ալ հեղինակի կամ հրատարակչ ի՝ մրցու յ թներին հետագա մասնակցու թյ անը:
Այ ստեղ շատ կարևոր է դասագրքերի մրցու յ թների հետ կապված ողջ գործընթացի թափանցիկու թյ ան
ապահովու մը: Սակայ ն թե՛ ԴՇՀ և թե՛ ԿԳՆ պաշտոնական կայ քերու մ առկա չ է բավարար տեղեկատվու թյ ու ն
դասագրքերի մրցու յ թի փու լ երի, գնահատման համակարգերի, հաղթող հրատարակչ ու թյ ու նների ընտրու թյ ան
ու հայ տերի վերաբերյ ալ :
Մրցակցու թյ ան առու մով խնդիր է ծագու մ «Շախմատ» և «Հայ ոց եկեղեցու պատմու թյ ու ն» առարկաների
դասագրքերի ձևավորման գործընթացու մ, որովհետև դրանց կազմու մը և ձևավորու մը տեղի է ու նենու մ
վերը նշված կանոններից դու րս: Շախմատի դասագրքերը ստեղծվու մ և շրջանառու թյ ան մեջ են դրվու մ
շախմատի ակադեմիայ ի կողմից, իսկ հայ ոց եկեղեցու պատմու թյ ան դասագրքերի պարագայ ու մ դա
իրականացնու մ է,
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Հայ

առաքել ական եկեղեցու

«Քրիստոնեական դաստիարակու թյ ան կենտրոնը»:

«Ատկատ» (ռու ս.՝ ետ տալ ը) տերմինը հանրայ ին դիսկու րսու մ բնորոշու մ է այ ն երևու յ թը, երբ մրցու յ թու մ հաղթող կազմակերպու թյ անը

փոխանցվու մ է գու մար, որից որոշակի տոկոս նա պարտավորվու մ է առձեռն ետ վերադարձնել իրեն հովանավորած անձին կամ կազմակերպու թյ անը:
73

Տե՛ ս «Գործն իրականու մ «աղմկահարու յ ց է», Հրապարակ օրաթերթ, 19.07.2011:
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Փաստացիորեն այ ս երկու դասագրքերի պարագայ ու մ բացակայ ու մ է մրցակցու թյ ու նը և նշված երկու
մարմինները հենց իրենք են ձևավորու մ դասագրքերը՝ իրենց կողմից ընտրված մասնագետների կողմից,
ինչ ը հակասու մ է մրցակցու թյ ան ու հրապարակայ նու թյ ան սկզբու նքներին:
3. Մրցույ թի արդյ ունքում հաղթած հրատարակչ ությ ան հետգնի վերջնական որոշումը հայ եցողական
բնույ թ ունի: Դասագրքերի մրցու յ թի առաջին փու լ ն անցնել ու ց հետո բավարար միավորներ ստացած
հրատարակիչ ները ներկայ ացնու մ են իրենց գնայ ին առաջարկները: Այ ս փու լ ու մ տեղի են ու նենու մ
բանակցու թյ ու ններ հրատարակչ ի հետ միավոր դասագրքի գինը վերջնականապես որոշել ու շու րջ:
Հրատարակիչ ները նշու մ են, որ հաճախ ԴՇՀ-ն հրատարակչ ին դնու մ է փակու ղու առաջ՝ նշել ով, որ իր
բյ ու ջեն սահմանափակվու մ է կոնկրետգու մարով և հրատարակիչ ը պետք է որոշի՝ շարու նակու մ է աշխատել
այ դ գնայ ին առաջարկի շրջանակներու մ, թե ոչ : Մի կողմից՝ ԴՇՀ-ն նշու մ է, որ բանակցայ ին գործընթացով
դասագրքերի գնի որոշու մը պայ մանավորված է վարձավճարներից հավաքված բյ ու ջեով, որը շատդեպքերու մ
սահմանափակ է: Եթե հրատարակիչ ը որոշու մ է համաձայ նել

առաջարկվող գնին, ապա հետագայ ու մ

վերահրատարակու թյ ան դեպքերու մ գնայ ին փոփոխու թյ ու ն չ ի նախատեսվու մ: Հրատարակիչ ները նշու մ են,
որ չ նայ ած հետագա տարիներին շարու նակաբար թանկանու մ են տպագրու թյ ան համար անհրաժեշտ նյ ու թերն
ու

այ լ

ծառայ ու թյ ու նները,

ԴՇՀ-ն

և

ԿԳՆ-ն

դասագրքերի

գինը

չ են

վերանայ ու մ.

վերահրատարակու թյ ու նները տեղի են ու նենու մ մրցու յ թի ժամանակ համաձայ նեցված գնի շրջանակներու մ:
Այ ս առու մով, հավել յ ալ կամ չ նախատեսված ծախսի բեռը մնու մ է մասնավոր ընկերու թյ ան և ոչ պետական
բյ ու ջեի վրա: Մյ ու ս կողմից, ըստ մամու լ ի հրապարակու մների, միշտ չ է, որ տպագրվու մ է ցածր գին
ու նեցող դասագիրքը, ինչ ն իր մեջ կոռու պցիոն ռիսկեր է պարու նակու մ74: Ցածր գին ու նեցող դասագրքի
չ հրատարակման պատճառը, ինչ պես արդեն նշվել է, դպրոցներից եկող հայ տերի արդյ ու նքներն են, երբ
առավել բարձր գին ու նեցող դասագրքի պահանջարկը առավել մեծ է լ ինու մ, ու արդյ ու նքու մ մեծամասամբ
հրատարակվու մ է բարձր գին ու նեցող դասագիրքը: Խնդիրն այ ստեղ հայ տերի ձևավորման համակարգի ոչ
թափանցիկու թյ ան մեջ է: Այ ս տեսանկյ ու նից առնչ վու մ ենք երկու տարբեր, բայ ց և իրար հետ
փոխկապակցված երևու յ թների հետ, երբ, մի կողմից, դպրոցներից եկած հայ տերի արդյ ու նքու մ մեծամասամբ
հրատարակվու մ է այ ն դասագիրքը, որը, չ նայ ած բանակցու թյ ու նների արդյ ու նքու մ իր նախնական
ներկայ ացված արժեքից ավել ի ցածր է, սակայ ն, այ նու ամենայ նիվ, ավել ի բարձր է մրցակից դասագրքի
արժեքից: Օրինակ՝ մաթեմատիկայ ի 5-րդ դասարանի դասագրքերը մրցու յ թին ներկայ ացվել են պայ մանական
1100 և 1300 դրամով, բանակցու թյ ու նների արդյ ու նքու մ դրանց գները իջեցվել են 1050-ի և
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Տե՛ ս «Միլ իոնավոր դրամների ճակատագիրը «որոշու մ են» տնօրենները. ԿԳ նախարարի հաստատած կարգը» «Հետք» ինտերնետայ ին թերթ,
26.02.2015:
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1200-ի, և եթե դպրոցների 80%-ի հայ տերու մ նշվել

է 1200 դրամանոց դասագիրքը, ապա

արդյ ու նքու մ կստացվի, որ վերջին հաշվով շահել է ավել ի բարձր արժեքով հրատարակված դասագիրքը:

Առաջարկությ ուններ
Ներքոհիշյ ալ առաջարկու թյ ու ններն ու ղղված են վերհանված կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը.

 Սահմանել օրենսդրական արգել ք՝
 ԿԱԻ-ի մասնագետների կամ դասագրքաստեղծ գործընթացու մ որոշու մ կայ ացնող այ լ պետական
մարմինների աշխատակիցների՝ դասագրքերի մրցու յ թու մ մասնակցել ու համար՝ շահերի բախման
իրավիճակներից և անհավասար մրցակցայ ին պայ մաններց խու սափել ու նպատակով
 հանրակրթական չ ափորոշիչ ների կամ ծրագրեր մշակող մասնագետներին որպես դասագրքերի
հեղինակներ դասագրքերի մրցու յ թին մասնակցել ու համար՝
 Սահմանել

հրատարակիչ ների

կողմից

շահերի

բացառել ով շահերի բախու մը:

բացակայ ու թյ ու նը

հայ տարարագրել ու

պահանջ՝

հնարավորինս կանխել ով կոռու պցիոն պայ մանավորվածու թյ ու ններն ինչ պես հրատարակչ ու թյ ու նների և
չ ափորոշիչ ներ մշակողների կամ որոշու մ կայ ացնողների, այ նպես էլ

իշխող վերնախավի և այ լ

հրատարակչ ու թյ ու նների հետ:
 Սահմանել մրցու թայ ին հանձնաժողովների անդամների շահերի հայ տարարագրման պահանջ՝ նվազեցնել ով
հրատարակիչ ների հետանձնական, գործնական, ազգակցական կամ այ լ կերպփոխկապակցված մասնագետների
ներգրավու մը համապատասխան հանձնաժողովներու մ:
 Շահերի բախման իրավիճակու մ գործողու թյ ու ն կատարող կամ որոշու մ կայ ացնող անձի նկատմամբ
սահմանել և կիրառել պատասխանատվու թյ ան միջոցներ: Օրինակ՝ հանձնաժողովի խախտու մ կատարած
անդամը պետք է զրկվի հետագայ ու մ հանձնաժողովի անդամ դառնալ ու հնարավորու թյ ու նից:
 Ստեղծել մեխանիզմներ մրցու յ թների արդյ ու նքների և առավել բարձր գին ու նեցող դասագրքերի
հրատարակու թյ ան վերաբերյ ալ ԴՇՀ-ի կայ քու մ և մամու լ ով հրապարակավ ու թափանցիկ եղանակով
հիմնավորու մներ ներկայ ացնել ու համար:
 Ներդնել դասագրքերի մրցու յ թի արդյ ու նքների բողոքարկման արդյ ու նավետ մեխանիզմներ, որոնք
հնարավորու թյ ու ն կտան հրատարակիչ ներին ու հեղինակներին հասկանալ ու իրենց՝ մրցու յ թից դու րս
մնալ ու կամ պարտու թյ ան պատճառները:
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 Փոխել «Շախմատ» և «Հայ ոց եկեղեցու պատմու թյ ու ն» առարկաների դասագրքերի ձևավորման ներկայ իս
գործընթացը, և այ դ առարկաների դասագրքերի հրատարակու մը իրականացնել մնացած դասագրքերի համար
սահմանված մրցու թայ ին ընթացակարգերով:
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3.3 Դասագրքերի փորձաքննությ ան հետկապված խնդիրները
Ինչ պես արդեն նշվել է, միայ ն սահմանված կարգով փորձաքննու թյ ու ն անցած և երաշխավորված
դասագրքերն ու ձեռնարկներն են, որ կարող են գործածվել ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ75:
Այ դ նպատակով պատահականու թյ ան սկզբու նքով ընտրվու մ են դպրոցներ, որոնք փորձարկու մ են
մրցու յ թու մ հաղթած դասագրքերը (յ ու րաքանչ յ ու ր դասագիրք ու ղարկվու մ է 5-7 դպրոց): Ընտրված
դպրոցներն իրենց մասնագիտական կարծիքներն այ նու հետև ու ղարկու մ են ԿԱԻ, այ նտեղից էլ ՝
հրատարակիչ ներին ու հեղինակներին:
Հաջորդ փու լ ու մ ԿԱԻ փորձագետի կարծիքի և դպրոցներից ստացված ու սու ցիչ ների կարծիքների հիման
վրա վերջնական առաջարկու թյ ու ն է ներկայ ացվու մ հեղինակին: Հեղինակն իրավու նք ու նի ընդու նել ու
կամ չ ընդու նել ու ներկայ ացված առաջարկու թյ ու նները: Սակայ ն.
1. Դասագրքերի փորձաքննությ ունն անարդյ ունավետ է իրականացվում: Ըստ ԿԱԻ փորձագետների՝
փորձաքննու թյ ան գործընթացու մ ներգրավված մոտ իննսու ն դպրոցներից հիմնավոր կարծիք են
ներկայ ացնու մ

մոտ մեկ տասնյ ակը:

Մնացած

դպրոցները բավարարվու մ են մի քանի

հակիրճ

նախադասու թյ ամբ: Դպրոցներից ստացված փորձաքննու թյ ան արդյ ու նքների ու սու մնասիրու թյ ու նը ցու յ ց է
տալ իս, որ շատ դեպքերու մ ու սու ցիչ ները չ ու նեն շահագրգռվածու թյ ու ն խորանալ ու բովանդակայ ին
հարցերի մեջ, որի պատճառով էլ դպրոցների մեծ մասից լ ու րջ կարծիքներ չ են ստացվու մ: Փորձարկման
նկատմամբ պատշաճ վերահսկողու թյ ու ն չ են իրականացնու մ մարզպետարանների ու քաղաքապետարանի
կրթու թյ ան վարչ ու թյ ան աշխատակիցները:
Որակապես տարբերվու մ են նաև մարզերի և Երևան քաղաքի դպրոցներից ու ղարկված կարծիքները: Երևանի
դպրոցներից ստացված կարծիքներն աչ քի են ընկնու մ իրենց հակիրճու թյ ամբ և ստանդարտ, ոչ ինչ
չ արտահայ տող ձևակերպու մներով: Մինչ դեռ մարզերից և հատկապես գյ ու ղական համայ նքների դպրոցներից
ստացված կարծիքներու մ ու սու ցիչ ները սովորաբար ծավալ ու ն վերլ ու ծու թյ ու ն են իրականացնու մ
դասագրքի վերաբերյ ալ :
Փորձարկման նպատակով դասագրքերը տեղադրվու մ են նաև համացանցու մ, սակայ ն փորձը ցու յ ց է տալ իս,
որ այ ս եղանակով ևս ու սու ցիչ ները բավարար ներգրավվածու թյ ու ն չ են ու նենու մ դրանց քննարկման
գործընթացու մ:

Դասագրքերի

փորձաքննու թյ ան

ու

քննադատու թյ ան

հանրայ ին

հարթակների

բացակայ ու թյ ու նը կամ ինչ պես ու սու ցիչ ների, այ նպես էլ աշակերտների և ծնողների արտահայ տած
կարծիքները հաշվի առնել ու մեխանիզմների բացակայ ու թյ ու նը հնարավորու թյ ու ն չ ի տալ իս ապահովել ու
դասագրքաստեղծ գործընթացի հաշվետվողականու թյ ու նը, ինչ ն էլ , իր հերթին, խոչ ընդոտու մ է հանրայ ին
ազդեցու թյ ան լ ծակների ավել ացմանը այ ս գործընթացու մ: Համացանցու մ հնարավոր չ է գտնել դպրոցներից
75

«Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 17, մաս 6:
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ստացված փորձաքննու թյ ու նների արդյ ու նքները, որոնց հրապարակայ նացու մը կառաջացներ մրցակցու թյ ու ն
դպրոցների միջև՝

նրանց

շահագրգռել ով ներկայ ացնել ու

ավել ի հիմնավոր կարծիքներ, իսկ

հրատարակչ ին՝ դրանք հաշվի առնել ու :
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Առաջարկությ ուններ
Ներքոհիշյ ալ առաջարկու թյ ու ններն ու ղղված են վերհանված կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը.

 Մշակել

մեխանիզմներ փորձաքննու թյ ան համար ընտրված դպրոցների կողմից դասագրքերի

վերաբերյ ալ հիմնավոր և ամբողջական կարծիքներ ներկայ ացնել ու համար՝
 ու սու ցիչ ներին

տրամադրել

բավարար

ժամանակ

դասագրքերի

վերաբերյ ալ

կարծիք

ներկայ ացնել ու համար,
 խրախու սել

ու սու ցիչ ների

կողմից

դասագրքերի

վերաբերյ ալ

բազմազան

և

խոր

վերլ ու ծու թյ ու նները (շնորհակալ ագրերի և այ լ տեսքով):
 Համացանցու մ հասանել ի դարձնել

դպրոցներից ստացված կարծիքները՝

բաց և հրապարակայ ին

քննարկու մ խթանել ու համար:
 Ստեղծել դասագրքերի փորձաքննու թյ ան ու հետադարձ կապի հանրայ ին հարթակներ և այ նպիսի
մեխանիզմներ, որոնց միջոցով հաշվի կառնվի նաև աշակերտների և ծնողների կարծիքը:
 Մշակել մեխանիզմներ ինչ պես մրցու թայ ին հանձնաժողովներու մ կրթու թյ ան բնագավառու մ գործող
հասարակական կազմակերպու թյ ու ններին ներգրավել ու , այ նպես էլ մրցու յ թու մ հաղթած դասագրքերը
միջազգայ ին անկախ փորձագետների կողմից փորձաքննու թյ ան ենթարկել ու համար:
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3.4 Դասագրքերի ընտրությ ան և հայ տերի ներկայ ացման հետկապված խնդիրները
ՀՀ օրենսդրու թյ ան համաձայ ն՝ գործու մ է այ լ ընտրանքայ ին դասագրքերի մեխանիզմը, որը ներդրվել
է ԴՇՀ-ի կողմից և հիմնված է միջազգայ ին փորձի ու պետու թյ ան կողմից որդեգրված կրթու թյ ան
ժողովրդավարացման սկզբու նքներին վրա:
Ինչ պես արդեն նշվել է, ՀՀ-ու մ առաջինից չ որրորդ դասարանների դասագրքերը անհատու յ ց տրամադրու մ
է պետու թյ ու նը76: Այ դ դասագրքերի մրցու յ թները կազմակերպվու մ և իրականացվու մ են ԿԳՆ կողմից, որը
ևս օգտագործու մ է Համաշխարհայ ին բանկի այ լ ընտրանքայ ին դասագրքերի սկզբու նքը, երբ դպրոցներին
ու տվյ ալ առարկան դասավանդող ու սու ցիչ ներին, համաձայ ն ԿԳ նախարարի N 752-Ն հրամանի,
հնարավորու թյ ու ն է տրվու մ ընտրել ու երկու դասագրքերից մեկը:
Միջազգայ ին փորձի վերլ ու ծու թյ ու նը ցու յ ց է տալ իս, որ տարբեր երկրներու մ գործու մ են
դասագրքաստեղծման տարբեր մեխանիզմներ: Այ ն երկրներու մ, որտեղ Համաշխարհայ ին բանկը ֆինանսական
ու խորհրդատվական աջակցու թյ ու ն է ցու ցաբերել , մեխանիզմների որոշակի նմանու թյ ու ն կա: Որոշ
երկրներ տալ իս են այ լ ընտրանքի առավել լ այ ն հնարավորու թյ ու ն (երկու սից ավել ի այ լ ընտրանքայ ին
դասագիրք)՝ վերջնական ընտրու թյ ու նը թողնել ով ու սու ցիչ ներին77:
Սակայ ն այ լ ընտրանքայ ին դասագրքերի պարագայ ու մ ևս առկա են որոշակի խնդիրներ: Մասնավորապես.
1. Դասագրքերի արդարացի ընտրությ ան սկզբունքները չ են պահպանվում, և դասագրքերի ընտրությ ունը
շատդեպքերում ուղղորդվում է ոլ որտի պատասխանատուների կողմից: Դպրոցներից շատերու մ հարցվողները
նշել

են, որ թեև վերջին տարիներին դասագրքերի ընտրու թյ ան հարցու մ «վերևից» կատարվող

ու ղղորդու մները նվազել

են, սակայ ն դրանք մինչ օրս չ են վերացել : Գրադարանավարները, որոնք

հիմնականու մ պատասխանատու են դասագրքերի հարցու մ, նշու մ են, որ հաճախ դասագրքերի ընտրու թյ ան
մասին որոշու մը կատարվու մ է շատ արագ, այ սպես ասած «ոտքի վրա», երբ միջանցքու մ կամ
ու սու ցչ անոցու մ հապճեպ, առանց ծանոթանալ ու համար բավարար ժամանակ հատկացնել ու հարցնու մ են
ու սու ցիչ ներին՝ գոհ են արդյ ոք դասավանդվող դասագրքից, թե ցանկանու մ են այ ն փոխել : Դրահիման վրա
էլ որոշու մ է կայ ացվու մ:
Տեխնիկական իմաստով դպրոցների
ճնշող մեծամասնու թյ ու նը պահպանու մ
է

փաստաթղթայ ին

խորհու րդների

բազան՝

մեթոդ-

Հայ տերի լ րացման ժամանակ մենք այ բբենարանի մի տարբերակն
էինք ընտրել , բայ ց բերեցին մյ ու սը: Ասացին սխալ մու նք է
եղել , դե մենք էլ այ դ տարբերակով անցանք:

նիստերի

արձանագրու թյ ու նները, մարզպետարան
76

«Կրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 6, մաս 4:
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Առավել մանրամասն տե՛ ս Հավել ված 2-ու մ:

Ու սու ցչ ի հետ հարցազրու յ ցից (մարզ)
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կամ քաղաքապետարան ու ղարկված դպրոցական դասագրքերի հայ տերի պատճեները, ինչ ը, սակայ ն, չ ի
նշանակու մ, որ ստվերայ ին պայ մանավորվածու թյ ու նները տեղ չ են գտնու մ:
Դպրոցներից շատերու մ (հիմնականու մ մարզերու մ) հարցվողները չ են էլ թաքցնու մ, որ դասագրքերի
ընտրու թյ ան հարցու մ տեղի է ու նենու մ ու ղղորդու մ, և դա պայ մանավորված է մարզպետի կամ կրթու թյ ան
ոլ որտի պատասխանատու ների և հրատարակչ ի միջև առկա կապերով: Մարզպետարանների (Երևանի դեպքու մ՝
Երևանի քաղաքապետարանի) կրթու թյ ան ոլ որտի պատասխանատու ները հաճախ ստվերայ ին համաձայ նու թյ ան
մեջ են մտնու մ հրատարակչ ի հետ, ինչ ի արդյ ու նքու մ մարզի դպրոցները հիմնականու մ ներկայ ացնու մ են
պահանջ-հայ տեր տվյ ալ հրատարակչ ի օգտին:
Սրանով

է

հանգամանքը,

բացատրվու մ
որ

որոշ

այ ն

մարզերու մ

այ լ ընտրանքայ ին դասագրքերից մեկը
չի

հայ տավորվու մ

կողմից,

ու

որևէ

հարյ ու ր

դպրոցի
տոկոսով

Մարզպետարաններու մ

հաճախ

գործու մ

են

ստվերայ ին

պայ մանավորվածու թյ ու ններ հրատարակչ ի ու մարզպետարանի
միջև: Օրինակ, խայ տառակ վիճակ էր ստեղծվել

Արմավիրի

մարզու մ մայ րենիի դասագրքերի հետ կապված, երբ համատարած
պատվիրու մ էին մի դասագիրքը՝

ինչ -ինչ

պատճառներից

ել նել ով:

ընտրվու մ է մյ ու սը:

Բացի վերը նշվածից, հրատարակիչ ները մատնանշու մ են առավել

Փորձա
գետ
հա
յ ցից Օ
(Ե
րևան) կ՝
կոպ
իտի հետ
խախ
տրցա
ու զրու
մներ:
րինա

մարզպետարաններից մեկու մ փոխել են հայ ոց լ եզվի դասագրքի հայ տերը՝ ի շահ մյ ու ս հրատարակչ ի, մեկ
այ լ տեղ բացակայ ել են մաթեմատիկայ ի դասագրքի համար լ րացված հայ տերը, ինչ ը բացահայ տվել է
հրատարակչ ի հետևողականու թյ ան արդյ ու նքու մ: Նման դեպքերը ցու յ ց են տալ իս, որ մարզպետարաններու մ
(Երևանի դեպքու մ՝ Երևանի քաղաքապետարանու մ)

դասագրքերի

հայ տերի

ձևավորման հարցու մ կան կոռու պցիոն
ռիսկեր: Ու սու մնասիրու թյ ու նը ցու յ ց

Մեր հրատարակած հանրահաշվի դասագրքի համար Լոռու մարզից
պատվեր չ էր եկել : Ես վեր կացա, գնացի մարզպետարան ու
վարչ ու թյ ան պետին ասու մ եմ՝ ցու յ ց տու ր հայ տերը: Նա

տվեց նաև, որ թե հայ տերը փոխել ու և

չ կարողացավ ցու յ ց տալ հայ տերը ու որպեսզի ես չ բողոքեմ,

թե դասագրքերի ընտրու թյ ան հարցու մ

սկսեց ինձ հետ բանակցել , թե դասագրքի խմբաքանակի քանի

դպրոցների ու ղղորդման նկատմամբ չ ի

տոկոսը քեզ տանք, որ պարտք ու պահանջ չ ու նենանք:
Հրատարակչ ի հետ հարցազրու յ ցից (Երևան)

իրականացվու մ պատշաճ հսկողու թյ ու ն
և չ են կիրառվու մ պատասխանատվու թյ ան միջոցներ:
Հաճախ ԿԳՆ-ն էլ իր հերթին իր վերահսկողու թյ ան տակ գտնվող դասագրքերի մասով (1-4-րդ
դասարանների դասագրքերը, որոնք ամբողջու թյ ամբ հրատարակվու մ են պետական բյ ու ջեի հաշվին և
անհատու յ ց տրվու մ դպրոցներին) տալ իս է ավել ի շատպատվերներ, քան դպրոցները ներկայ ացրել են իրենց
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հայ տերով, ինչ ը կարող է հու շել

ԿԳՆ-ի ու

հրատարակչ ու թյ ու նների միջև առկա ստվերայ ին

պայ մանավորվածու թյ ու նների մասին78:
Կան նաև մտավախու թյ ու ններ,

որ հրատարակչ ու թյ ու նների միջև առկա են հակամրցակցայ ին

պայ մանավորվածու թյ ու ններ, որի արդյ ու նքու մ որոշվու մ է, որ այ լ ընտրանքայ ին դասագրքերից մեկի
պարագայ ու մ առյ ու ծի բաժինը հրատարակվու մ է մեկի կողմից, իսկ մյ ու ս դասագրքի պարագայ ու մ տեղերը
փոխվու մ են: Ստվերայ ին համաձայ նու թյ ու նների մասին ակնարկու մ են նաև տարբեր հրատարակիչ ներ՝
նշել ով, որ իրենք չ են խառնվու մ մի շարք դասագրքերի մրցու յ թներին, որ մյ ու սներն էլ չ խառնվեն
«իրենց մրցու յ թներին»:
Ստեղծված իրավիճակու մ անցու մը դեպի դասագրքերի բաց և ազատ մրցակցու թյ ու ն ոչ միայ ն կնպաստի
ոլ որտու մ առկա կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը, այ լ և պարբերաբար թարմացվող գիտել իքի ու
տեղեկատվու թյ ան շրջանառու թյ անը: Օրինակ՝ ինֆորմատիկայ ի դասագրքի քառամյ ա պարբերականու թյ ամբ
հրատարակու մն արդյ ու նավետչ ի համարվու մ, քանի որ նրանու մ առկատեղեկատվու թյ ու նը հնանու մ է գրեթե
տարեկան կտրվածքով: Որպես նոր մեխանիզմ հրատարակիչ ներից մեկի կողմից առաջակվու մ էր դիտարկել
նաև ռու սական մոդել ը, երբ առանց մրցու յ թի գրվու մ են դասագրքեր և զգալ ի գու մար է ծախսվու մ
փորձաքննու թյ ան համար, որից հետո դասագրքերը ներկայ ացվու մ են պետական հաստատման: Դպրոցն ազատ է
ընտրել ու ցանկացած դասագիրք՝ հաստատված դասագրքերի ցանկից: Ընդ որու մ, մի առարկայ ի գծով կարող
են լ ինել տասնյ ակ դասագրքեր, ինչ ն ընդլ այ նու մ է դպրոցի ընտրու թյ ան հնարավորու թյ ու նը:

Առաջարկությ ուններ
Ներքոհիշյ ալ առաջարկու թյ ու ններն ու ղղված են վերհանված կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը.

 Ու սու մնասիրել , թե որ մարզերից որ հրատարակու թյ ու ններն են ստանու մ հիմնական պատվերները
կամ որ մարզի որ դպրոցներն են, որ այ լ ընտրանքայ ին դասագիրք չ են ընտրու մ՝ ստվերայ ին
պայ մանավորվածու թյ ու նների արդյ ու նքու մ:
 Ստեղծել

մեխանիզմներ

մարզպետարանների

և այ լ

դասագրքերի

ընտրու թյ ան

մարմինների

կողմից

թափանցիկու թյ ան
ու սու ցիչ ների

համար՝

բացառել ով

և դպրոցի

տնօրենների

ու ղղորդու մները այ ս կամ այ ն դասագրքի ընտրու թյ ան հարցու մ:
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 Սահմանել

երկու սից ավել ի դասագրքեր հաստատել ու մեխանիզմ, որպեսզի ու սու ցիչ ը դրանց

էլ եկտրոնայ ին տարբերակները հետազոտել ու ց հետո ընտրի այ ն դասագիրքը, որով ցանկանու մ է
դասավանդել , իսկ երեխաների ծնողներն էլ ձեռք բերեն հենց այ դ դասագիրքը` վերացնել ով
մրցու յ թները և դրանց հետ կապված բոլ որ կոռու պցիոն ռիսկերը:
 Տրամադրել բավարար ժամանակ դպրոցներին դասագրքերին ծանոթանալ ու և ու սու մնական գործընթացի
ընթացքու մ դրանց թերու թյ ու նները վեր հանել ու ու առավել հաջող դասագիրքը ընտրել ու համար:
 Սահմանել և կիրառել պատասխանատվու թյ ան խիստ միջոցներ դասագրքերի հայ տերը պատշաճ ձևով ու
ժամկետներու մ չ հավաքագրել ու , նախնական հայ տերը խախտել ու , հայ տի ու իրական պահանջի
անհամապատասխանու թյ ան դեպքերու մ:
 Սահմանափակել մարզպետարանների դերը ԿԳՆ կամ ԴՇՀ հայ տեր ներկայ ացնել ու գործընթացու մ:
Հնարավորու թյ ու ն ստեղծել դասագրքերի հայ տերն ու ղղակիորեն համացանցու մ ներբեռնել ու համար,
որի ամփոփպատկերը հասանել ի կլ ինի ԴՇՀ-ի կամ ԿԳՆ-ի համար՝ դրանով իսկ թափանցիկ դարձնել ով
հանրագու մարայ ին պատվերի չ ափը և խու սափել ով հրատարակչ ու թյ ու նների մոտ դասագրքերի
հրատարակու թյ ան պատվերի ձևավորման մեխանիզմի տարըմբռնու մներից:
 Սահմանել

հայ տերի և դրանք հիմնավորող մեթոդխորհրդի որոշու մների հրապարակայ նու թյ ան

պահանջ, ինչ ը կարող է զսպաշապիկ դառնալ ստվերայ ին պայ մանավորվածու թյ ու նների առու մով:
 Արգել ել ԿԳՆ-ին ու ԴՇՀ-ին դպրոցներից եկած հայ տերու մ նշված թվաքանակից ավել ի դասագրքերի
հրատարակու թյ ու նը:
 Սահմանել

հրատարակիչ ների կողմից շահերի բացակայ ու թյ ու նը հայ տարարագրել ու

պահանջ՝

հնարավորինս կանխել ով կոռու պցիոն պայ մանավորվածու թյ ու նները հրատարակչ ու թյ ու նների միջև:
 Օրենքով սահմանել պատասխանատվու թյ ան խիստ միջոցներ հրատարակչ ու թյ ու նների միջև ստվերայ ին
համագործակցու թյ ան համար՝ հնարավորինս կանխել ով կոռու պցիոն պայ մանավորվածու թյ ու նները:
Օրինակ՝ խախտու մ կատարած հրատարակչ ու թյ ու նը պետք է որոշակի ժամանակով զրկվի ապագա
մրցու յ թներին մասնակցել ու հնարավորու թյ ու նից:
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3.5 Անվճար հիմունքներով տրամադրվող դասագրքերի հետկապված խնդիրները
Պետու թյ ու նն իր սոցիալ ական գործառու յ թների շրջանակներու մ անապահով ընտանիքների երեխաներին
անվճար դասագրքեր է հատկացնու մ: Այ դ դասագրքերի ներդրու մայ ին գու մարների փոխհատու ցու մն
իրականացվու մ է ՀՀ պետական բյ ու ջեի «Սոցիալ ապես անապահով ընտանիքների երեխաների դասագրքերի
վարձավճարների փոխհատու ցու մ» ծրագրի շրջանակներու մ: Ու սու մնական հաստատու թյ ան սոցիալ ապես
անապահով ընտանիքների սովորողների ցու ցակը կազմվու մ է հաստատու թյ ան մանկավարժական և ծնողական
խորհու րդների համատեղ նիստու մ և հաստատվու մ տնօրենի կողմից79: Դպրոցու մ սովորող աշակերտների
ընդհանու ր թվի 10 տոկոսի չ ափով տրվու մ են անվճար դասագրքեր: Որոշ դպրոցներու մ դրանց բաշխու մը
որոշվու մ է տնօրենի կողմից, որոշներու մ՝ կառավարման խորհրդի կամ դասղեկի կողմից: Սակայ ն այ ստեղ
ևս առկա են որոշակի խնդիրներ: Մասնավորապես.
1. Սոցիալ ական անապահով երեխաներին դասագրքեր տրամադրել ու մեխանիզմը գործում է զուտ
մեխանիկական եղանակով, և բաշխումը կախված է դպրոցի տնօրենի հայ եցողությ ունից: Այ սպես՝ ոչ բոլ որ
դպրոցների դեպքու մ է հիմնավորված աշակերտների ընդհանու ր թվի 10 տոկոսին անվճար դասագրքերի
հատկացու մը՝ առանց հաշվի առնել ու տեղական առանձնահատկու թյ ու նները: Ավել ին, անգամ այ դ 10 տոկոսը
ներկայ ու մս որոշվու մ է առանց որևէ չ ափանիշի՝ ու սու ցիչ ների բանավոր ներկայ ացման կամ դպրոցի
տնօրենի հայ եցողու թյ ամբ, ինչ ը հնարավոր չ արաշահու մների տեղիք է տալ իս:
Օրինակ՝

Երևանի

Պու շկինի

և

Չեխովի անվան դպրոցներու մ, որտեղ

Դե, մենք լ ավ գիտենք. որ երեխաները կարիք ու նեն անվճար

մեծ թվով աշակերտներ են սովորու մ,

դասագրքերի: Իրենց ընտանիքներին լ ավ ճանաչ ու մ ենք, հետո

աշակերտների

էլ այ դ երեխաների հագու կապից երևու մ է, ով է կարիքավոր,

տոկոսը
կազմու մ,

ընդհանու ր

բավականին
չ նայ ած

մեծ

թվի10
թիվ

է

կարիքավորների

ով ոչ : Այ դ երեխաների անու նները ներկայ ացնու մ ենք
տնօրենին ու իրենց անվճար դասագրքերը տրամադրվու մ են:

թիվն այ ս դպրոցներու մ այ դքան էլ մեծ

Ու սու ցիչ ների հետ հարցազրու յ ցից (Երևան)

չ է: Ներկայ ու մս այ դ 10 տոկոս դասագրքերը բաշխվու մ են դպրոցի տնօրենի հայ եցողու թյ ամբ՝ առանց
որևէ հստակ չ ափանիշի:
Իսկ, օրինակ, Նու բարաշենի կամ 16-րդ թաղամասի դպրոցների (օրինակ՝ N 185, N 195) պարագայ ու մ անվճար դասագրքերի կարիք ու նեցող աշակերտների տոկոսն ավել ի մեծ է, քան 10%-ը: Մինչ դեռ
այ ս դպրոցներու մ հատկացվող անվճար դասագրքերի տոկոսայ ին հարաբերակցու թյ ու նը նու յ նն է, ինչ այ լ
դպրոցներու մ:
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ՀՀ ԿԳ նախարարի 2009թ. օգոստոսի 21-ի թիվ 752-Ն հրաման, Հավել ված, կետ 11:

82

Դասագրքերի վարձավճարները հավել յ ալ սոցիալ ական բեռ են

հատկապես սոցիալ ապես անապահով

սահմանամերձ գյ ու ղերի բնակիչ ների համար: Այ ս գյ ու ղերի բնակչ ու թյ ան համար սոցիալ ական բեռի
որոշակի թեթևացու մ կարող է դառնալ պետու թյ ան կողմից դասագրքերի վարձավճարների սու բսիդավորու մը
կամ դասագրքերի անվճար տրամադրու մը:
2. Դասագրքերը անօրինական ճանապարհով անհատ գրավաճառների կողմից դրվում են ազատ վաճառքի:
Հրատարակչ ու թյ ու նները բողոքու մ են, որ երբեմն դասագրքերը «սև շու կայ ու մ» վաճառվու մ են
ինքնարժեքից ցածր գնով, ինչ ը նշանակու մ է, որ դասագրքերը վաճառքու մ հայ տնվել են դպրոցների կամ
աշակերտների միջոցով: Հրատարակիչ ները կասկածներ ու նեն նաև, որ որոշ դպրոցների գրադարանավարներ
ստվերայ ին պայ մանավորվածու թյ ու նների մեջ են գրավաճառների հետ, որի արդյ ու նքու մ նոր դասագրքերը
հայ տնվու մ են նրանց վաճառասեղանին: Փաստորեն առկա է դպրոց-սև շու կա կապ: Հաշվի առնել ով նաև
մամու լ ի վերջին հրապարակու մները80 աշակերտների քանակից ավել ի դասագրքերի հրատարակու թյ ան
վերաբերյ ալ ՝ պետք է ենթադրել , որ այ դ դասագրքերը ևս կհայ տնվեն գրավաճառների սեղաններին:
Պետք է նկատել , որ դասագրքերի վաճառքը խթանող գործոններից է դասագրքերի մաշվածու թյ ու նը: Որոշ
ծնողներ

գերադասու մ

են

իրենց

երեխայ ի համար գնել նոր դասագրքեր,
քան վարձակալ ել մաշվածները:

ստիպված ենք լ ինու մ ևս մեկ տարի այ դ մաշված դասագրքերով

Մաշված դասագրքերի չ օգտագործման
կամ

շրջանառու թյ ու նից

բերել ու

համար

Չորս տարի է՝ սպասու մ ենք նոր դասագրքերի և լ ինու մ է, որ

դու րս

դասավանդել : Եթե Դու ք տեսնենք այ դ դասագրքերի վիճակը,
կտեսնենք, որ երբեմն դրանք ահավոր վիճակու մ են:
Ու սու ցիչ ների հետ հարցազրու յ ցից (մարզ)

ու սու ցիչ ները

նու յ նպես առաջարկու մ էին կրճատել
դասագրքերի հրատարակու թյ ան պարբերականու թյ ու նը կամ էլ ու ղղակի ազատ վաճառքի թու յ լ տվու թյ ու ն
տալ :
Հրատարակչ ու թյ ու նների ներկայ ացու ցիչ ների կարծիքով՝

չ նայ ած նրան,

որ այ լ ընտրանքայ ին

դասագրքերի մոդել ը լ ու ծել է դաշտու մ առկաորոշ խնդիրներ, եկել է ժամանակը՝ նոր մեխանիզմ մշակել ու
և ազատականացնել ու դասագրքերի վաճառքը, որը, ըստ նրանց, նաև խթան կհանդիսանա կրճատել ու
վերահրատարակու թյ ու նների պարբերականու թյ ու նը: Այ դ դեպքու մ ֆինանսական հնարավորու թյ ու ն ու նեցող
ընտանիքները կկարողանան ոչ թե վարձակալ ել հին ու մաշված դասագրքերը, այ լ գնել նորերը: Սա
գրախանու թներին զարգանալ ու լ րացու ցիչ հնարավորու թյ ու ն կտա:
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«Միլ իոնավոր դրամների ճակատագիրը «որոշու մ են» տնօրենները. ԿԳ նախարարի հաստատած կարգը» «Հետք» ինտերնետայ ին թերթ,

26.02.2015:
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Առաջարկությ ուններ
Ներքոհիշյ ալ առաջարկու թյ ու ններն ու ղղված են վերհանված կոռու պցիոն ռիսկերի նվազեցմանը.

 Մշակել հստակ չ ափանիշներ դպրոցներու մ անվճար տրամադրվող դասագրքերի բաշխու մը դրանց հիման
վրա իրականացնել ու համար, իսկ որոշման ընդու նման գործառու յ թն էլ վերապահել կառավարման
խորհրդին՝ վերացնել ով դպրոցի տնօրենի հայ եցողական մոտեցու մը:
 Կիրառել տարբերակված մոտեցու մ երևանյ ան, մարզայ ին և գյ ու ղական, հատկապես՝ սահմանամերձ
գյ ու ղերի բնակչ ու թյ ան նկատմամբ, որտեղ բոլ որ դասագրքերը պետք է տրամադրվեն անվճար
սկզբու նքով:
 Պարբերաբար ու սու մնասիրել «սև շու կայ ու մ» հայ տնվող դասագրքերի ծագու մնաբանու թյ ու նը:
 Դասագրքերի վաճառքը կանխել ու նպատակով որդեգրել հետևյ ալ մոտեցու մներից որևէ մեկը՝


ամբողջու թյ ամբ ազատականացնել դասագրքերի շու կան



դասագրքերի ազատականացու մը ներդնել

գործող համակարգին զու գահեռ՝

ծնողներին

հնարավորու թյ ու ն տալ ով դասագրքերը գնել ու գրախանու թներից


հաճախակիացնել դասագրքերի հրատարակու թյ ու նները, ինչ ը հնարավորու թյ ու ն կտա խու սափել
մաշված

դասագրքերի գործածու մից,

կխթանի հրատարակչ ու թյ ու նների զարգացու մը և

կնվազեցնի դասագրքերու մ առկա հնացած տեղեկատվու թյ ան շրջանառու թյ ու նը:
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Վերջաբան
Իրականացված ու սու մնասիրու թյ ու նը, որպես հասարակական վերահսկողու թյ ան դրսևորու մ, ու ղղված էր
բացահայ տել ու հանրակրթու թյ ան երեք տարբեր ոլ որտներու մ առկա խնդիրները և ներկայ ացնել ու
առաջարկու թյ ու ններ ինչ պես գործող ընթացակարգերի թափանցիկու թյ ան բարձրացման, այ նպես էլ
բացահայ տված կոռու պցիոն ռիսկերը նվազեցնել ու ն ու ղղված անհրաժեշտ փոփոխու թյ ու ններ կատարել ու
ու ղղու թյ ամբ:
Մասնավորապես՝

հետազոտու թյ ու նը

ցու յ ց

տվեց,

որ

հանրակրթական

դպրոցներու մ

վճարովի

պարապմու նքների պրակտիկան ձևավորվել է տարբեր պատճառներով, որոնք պայ մանականորեն կարել ի է
բաժանել երկու խոշոր խմբի. շահերի բախման և դրա կարգավորման բացակայ ու թյ ամբ պայ մանավորված
խնդիրներ և հանրակրթու թյ ան որակով և դրա նկատմամբ անբավարար հսկողու թյ ամբ պայ մանավորված
խնդիրներ:
Ներառական կրթու թյ ան բնագավառու մ բացահայ տված հիմնական կոռու պցիոն ռիսկերը հիմնականու մ
առնչ վու մ են ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կարիքի գնահատմանը, ԿԱՊԿՈՒ երեխաներ ներգրավել ու ՝ դպրոցի իրական
շահագրգռվածու թյ անը, ինչ պես նաև ոլ որտի նկատմամբ թու յ լ վերահսկողու թյ անը:
Դասագրքերի հրատարակման վերաբերյ ալ հետազոտու թյ ու նը ցու յ ց տվեց, որ կոռու պցիոն ռիսկերը
բազմաշերտ են և պայ մանավորված են մի շարք փոխկապակցված խնդիրներով, որոնք հիմնականու մ կապված
են

շահերի

բախման,

հովանավորչ ական

դրսևորու մների,

հայ տերի

ներկայ ացման

գործընթացու մ

ու ղղորդու մների հետ և այ լ ն:
Ակնկալ վու մ է, որ ներկայ ացված առաջարկու թյ ու նները արձագանք կստանան ՀՀ ԿԳՆ-ի և այ լ շահագրգիռ
պետական մարմինների կողմից, ինչ պես նաև դրանք կներառվեն 2015-2018թթ. հակակոռու պցիոն
ռազմավարու թյ ու նից բխող ՀՀ կրթու թյ ան ոլ որտի հակակոռու պցիոն միջոցառու մների ծրագրու մ:
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Հավել ված 1. Օգտագործված գրականությ ան ցանկ
Իրավական ակտեր, հաշվետվությ ուններ
1.

ՀՀ Սահմանադրու թյ ու ն:

2.

Մարդու իրավու նքների համընդհանու ր հռչ ակագիր:

3.

«Հաշմանդամու թյ ու ն ու նեցող անձանց իրավու նքների մասին» ՄԱԿ-ի Կոնվենցիա (ՀՀ-ն միացել

է 2010թ.):
4.

«Երեխաների իրավու նքների մասին» ՄԱԿ-ի Կոնվենցիա (ՀՀ-ն միացել է 1993թ.):

5.

«Տնտեսական, սոցիալ ական և մշակու թայ ին իրավու նքների մասին» ՄԱԿ-ի Միջազգայ ին Դաշնագիր

(ՀՀ-ն միացել է 1993թ.):
6.

Կրթու թյ ու ն բոլ որի համար համընդհանու ր հռչ ակագիր:

7.

«Կայ ու ն Զարգացման Նպատակներ 2030» ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի օրակարգ:

8.

«Կրթու թյ ան բնագավառու մ խտրականու թյ ան դեմ» ՄԱԿ-ի Կոնվենցիա (ՀՀ-ն միացել է 1993թ.):

9.

«Կրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք:

10. «Գնու մների մասին» ՀՀ օրենք:
11. «Հանրակրթու թյ ան մասին» ՀՀ օրենք:
12. «Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կրթու թյ ան զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը
հաստատել ու մասին» ՀՀ օրենք:
13. ՀՀ

կառավարու թյ ան

06.11.2003թ.

«Հայ աստանի

Հանրապետու թյ ան

հակակոռու պցիոն

ռազմավարու թյ ան և դրա իրականացման միջոցառու մների ծրագիրը հաստատել ու մասին» թիվ 1522Ն որոշու մ:
14. ՀՀ

կառավարու թյ ան

08.10.2009թ.

«Հայ աստանի

Հանրապետու թյ ան

հակակոռու պցիոն

ռազմավարու թյ ու նը և դրա իրականացման 2009-2012 թվականների միջոցառու մների ծրագիրը
հաստատել ու մասին» թիվ 1272-Ն որոշու մ:
15. ՀՀ

կառավարու թյ ան

25.09.2015թ.

«Հայ աստանի

Հանրապետու թյ ան

հակակոռու պցիոն

ռազմավարու թյ ու նը և դրա իրականացման 2015-2018 թվականների միջոցառու մների ծրագիրը
հաստատել ու մասին» թիվ 1141-Ն որոշու մ:
16. ՀՀ կառավարու թյ ան 10.04.2014թ. «Հանրայ ին կառավարման համակարգու մ կոռու պցիայ ի դեմ
պայ քարի հայ եցակարգին հավանու թյ ու ն տալ ու մասին» թիվ 14 արձանագրայ ին որոշու մ:
17. ՀՀ կառավարու թյ ան 27.03.2014թ «Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան 2014-2025 թվականների
հեռանկարայ ին զարգացման ռազմավարական ծրագիրը հաստատել ու և Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան
կառավարու թյ ան 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1207-Ն որոշու մն ու ժը կորցրած
ճանաչ ել ու մասին» թիվ 442-Ն որոշու մ:
18. ՀՀ կառավարու թյ ան 18.10.2016թ «Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան ծրագրի մասին»
թիվ 1060-Ա որոշու մ:
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19. ՀՀ կառավարու թյ ան 25.07.2002թ. «Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան պետական հանրակրթական
ու սու մնական հաստատու թյ ու ններ» պետական հիմնարկները վերակազմակերպել ու , «Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան պետական հանրակրթական ու սու մնական հաստատու թյ ու ն» պետական ոչ առևտրայ ին
կազմակերպու թյ ան օրինակել ի կանոնադրու թյ ու նը հաստատել ու ,

Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան

կառավարու թյ ան 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 661 որոշման մեջ փոփոխու թյ ու ններ
կատարել ու և 1996 թվականի մայ իսի 15-ի N 150 որոշու մն ու ժը կորցրած ճանաչ ել ու մասին»
թիվ 1392-Ն որոշու մ:
20. ՀՀ կառավարու թյ ան 04.11.2010թ. «Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան պետական հանրակրթական
ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ վճարովի հիմու նքներով հանրակրթական և (կամ) մասնագիտական
լ րացու ցիչ

կրթական ծրագրերի, ինչ պես նաև այ լ

ծառայ ու թյ ու նների իրականացման կարգը

հաստատել ու մասին» թիվ 1496-Ն որոշու մ:
21. ՀՀ կառավարու թյ ան 16.01.2006թ. «Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան կրթու թյ ան և գիտու թյ ան
նախարարու թյ ան կրթու թյ ան պետական տեսչ ու թյ ան կանոնադրու թյ ու նը հաստատել ու և Հայ աստանի
Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1927-Ն որոշման մեջ
փոփոխու թյ ու ն կատարել ու մասին» թիվ 497-Ն որոշու մ:
22. ՀՀ կառավարու թյ ան 08.04.2010թ. «Հանրակրթու թյ ան պետական չ ափորոշչ ի ձևավորման և
հաստատման

կարգը

և

հանրակրթու թյ ան

պետական

չ ափորոշիչ ը

հաստատել ու ,

Հայ աստանի

Հանրապետու թյ ան կառավարու թյ ան 2004 թվականի մայ իսի 27-ի N 771-Ն և հու նիսի 17-ի N
900-Ն որոշու մներն ու ժը կորցրած ճանաչ ել ու մասին» 439-Ն որոշու մ:
23. ՀՀ կառավարու թյ ան 27.01.2011թ. «Հայ աստանի Հանրապետու թյ ան Տավու շի մարզի հանրակրթական
դպրոցներու մ կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող երեխաների կրթու թյ ան
կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման փորձնական կարգը հաստատել ու մասին» թիվ 46Ն որոշու մ:
24. ՀՀ կառավարու թյ ան 18.02.2016թ. «Համընդհանու ր ներառական կրթու թյ ան համակարգի ներդրման
գործողու թյ ու նների

պլ անին և ժամանակացու յ ցին

հավանու թյ ու ն

տալ ու

մասին»

թիվ

6

արձանագրայ ին որոշու մ:
25. ՀՀ կառավարու թյ ան 25.08.2005թ. «ՀՀ կառավարու թյ ան որոշու մը «ՀՀ հատու կ հանրակրթական
ու սու մնական հաստատու թյ ու ններ» պետական ոչ առևտրայ ին կազմակերպու թյ ու նների և հանրակրթական
դպրոցներու մ կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք ու նեցող երեխաների կրթու թյ ան
կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման կարգը հաստատել ու մասին » թիվ 1365-Ն
որոշու մ:
26. ՀՀ կառավարու թյ ան 12.01.2017թ.

«Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական

գնահատման

կենտրոն» պետական ոչ առեվտրայ ին կազմակերպու թյ ու նը վերակազմակերպել ու , «Հանրապետական
մանկավարժահոգեբանական
աջակցու թյ ան

կենտրոն»,

«Կապանի

տարածքայ ին

մանկավարժահոգեբանական

կենտրոն» և «Ստեփանավանի տարածքայ ին մանկավարժահոգեբանական աջակցու թյ ան

կենտրոն» պետական ոչ առևտրայ ին կազմակերպու թյ ու ններ ստեղծել ու մասին» թիվ 10-Ն որոշու մ:
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27. ՀՀ կառավարու թյ ան 10.09.2015թ. «Լրացու ցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման
կարգը, ինչ պես նաև ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ու սու ցման արդյ ու նքների գնահատման և ճանաչ ման կարգը
սահմանել ու մասին» թիվ 1062-Ն որոշու մ:
28. ՀՀ ԿԳ նախարարի 06.08.2010թ. «Ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնել ու կարգը հաստատել ու
մասին» թիվ 1281-Ն հրաման (ու ժը կորցրել է):
29. ՀՀ ԿԳ նախարարի 21.08.2009թ. «ՀՀ հանրակրթական ու սու մնական հաստատու թյ ու նները
դասագրքերով

ապահովել ու ,

հանրակրթական

առարկաների

դասագրքերը

հրատարակել ու

և

հանրակրթու թյ ան պետական չ ափորոշչ ին դասագրքերի համապատասխանու թյ ան գնահատման առարկայ ական
հանձնաժողովների ձևավորման կարգը հաստատել ու մասին» թիվ 752-Ն հրաման:
30. ՀՀ ԿԳ նախարարի 14.12.2012թ. «Հանրակրթական, այ դ թվու մ` նախադպրոցական, ու սու մնական
հաստատու թյ ու ններու մ օգտագործվող ձեռնարկների փորձաքննու թյ ան և գործածու թյ ան երաշխավորման
կարգը հաստատել ու մասին» թիվ 1144-Ն հրաման:
31. ՀՀ ԿԳ նախարարի 03.07.2015թ. «2015-2015

ու սու մնական տարու մ հանրակրթական

ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ գործածու թյ ան երաշխավորված դասագրքերի անվանացանկը
հաստատել ու մասին» թիվ 649-Ա/Ք հրաման:
32. ՀՀ ԿԳ նախարարի 18.07.2016թ. «2016-2017

ու սու մնական տարու մ հանրակրթական

ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ գործածու թյ ան երաշխավորված դասագրքերի անվանացանկը
հաստատել ու մասին» թիվ 733-Ա/2 հրաման:
33. ՀՀ ԿԳ նախարարի 19.07.2016թ. «Հանրակրթական ու սու մնական հաստատու թյ ու նների 20162017 ու սու մնական տարվա դասագրքերի համար ներդրու մայ ին գու մարների չ ափը հաստատել ու
մասին» թիվ 740-Ա/Ք հրաման:
34. ՀՀ ԿԳՆ 2015 թվականի գործու նեու թյ ան հաշվետվու թյ ու ն:
35. Դասագրքերի

և

տեղեկատվական

հաղորդակցման

տեխնոլ ոգիաների

շրջանառու

հիմնադրամի

կանոնադրու թյ ու ն, գրանցված 28.11.2005 (նոր խմբագրու թյ ու ն, 28.07.2011):
36. ՌԴ կրթու թյ ան և գիտու թյ ան նախարարու թյ ան 2013թ. սեպտեմբերի 5-ի N 1047 կարգ:
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Հետազոտությ ուններ, զեկույ ցներ, այ լ նյ ութեր
1. Ալ լ են Կ. Է., Քոու դերի Գ. Է., Բացառիկ երեխան. Ներառու մը վաղ մանկու թյ ան կրթու թյ ու նու մ:
2. Ասլ անյ ան Լ., Գյ ու մջիբաշյ ան Կ., Գրիգորյ ան Ա., Խաչ ատրյ ան Ս., Հասասյ ան Ա., Ու սանողների ընկալ ու մը
բու հական համակարգու մ կոռու պցիայ ի մասին, Երևան, 2010:
3. Ավագ դպրոցներու մ կրթու թյ ան ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյ ու նավետու թյ ան մոնիթորինգ,
Համայ նքների ֆինանսիստների միավորու մ ՀԿ, 2014:
4. Բյ ու ջետայ ին

թափանցիկու թյ ան

և ֆինանսական

հաշվետվողականու թյ ան

ընդլ այ նու մը

Երևանի

հանրակրթու թյ ան համակարգու մ, Համայ նքների ֆինանսիստների միավորու մ ՀԿ, Երևան, Վան Արյ ան,
2014:
5. Դասագրքերի փորձարկման մեթոդական ու ղեցու յ ց:
6. Դասագրքերի

և

տեղեկատվական

հաղորդակցման

տեխնոլ ոգիաների

շրջանառու

հիմնադրամի

կանոնադրու թյ ու ն:
7. Թադևոսյ ան Ա., Կոռու պցիայ ի բնու յ թը ՀՀ-ու մ, դրա հասարակական ընկալ ու մները և ազդեցու թյ ունը
մարդկայ ին զարգացման վրա, Երևան, 2009:
8. Խաչ ատրյ ան Ս., Պետրոսյ ան Ս., Թերզյ ան Գ., Ու սու ցիչ ների մասնագիտական զարգացման և կրթու թյ ան
բովանդակու թյ ան գնահատու մը՝ Հայ աստանու մ կրթու թյ ան բարեփոխու մների համատեքստու մ, Բարև ՀԿ,
2013:
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Հավել ված 2. Միջազգայ ին փորձը
Վճարովի պարապմունքների կարգավորման միջազգայ ին փորձը81

Երկիր
Բանգլ ադեշ

Իրավական կարգավորումը
Պետական աջակցու թյ ու ն ստացող միջնակարգ դպրոցների ու սու ցիչ ների գործու նեու թյ ու նը
կարգավորող, 1979թ. ընդու նված կանոնների 9-րդ հոդվածն արգել ու մ է ու սու ցիչ ներին
մասնավոր դասընթացներ տրամադրել , ինչ պես նաև ցանկացած այ լ աշխատանք կատարել ՝ առանց
գործատու կազմակերպու թյ ան նախնական համաձայ նու թյ ան:
2004թ. Կրթու թյ ան նախարարու թյ ան կողմից թողարկված շրջաբերականն ամրագրու մ էր
հետևյ ալ ը. «Ու սու ցիչ ը, ով աշխատու մ է պետական կրթական հաստատու թյ ու ններու մ, իրավու նք
չ ու նի ներգրավվել ու մասնավոր դասընթացներ առաջարկող, վերապատրաստող կենտրոնների
գործու նեու թյ անը»:
Հետագա տարիներին հանրայ ին քննարկու մները ցու յ ց տվեցին, որ այ ս և նմանօրինակ այ լ
կանոնակարգերի դրու յ թները չ են պահպանվու մ: Նախարարու թյ ան նոր կանոնակարգերն
արգել եցին

ու սու ցիչ ներին

մասնավոր

դասընթացներ

տրամադրել

իրենց

դպրոցի

աշակերտներին: Ու սու ցիչ ներին թու յ լ ատրվեց մասնավոր դասընթացներ անցկացնել

այ լ

կրթական հաստատու թյ ու նների աշակերտների հետ (օրական կտրվածքով՝ տասը աշակերտից ոչ
ավել ի):
Բութան

Հիմնական դպրոցների ու սու ցիչ ներն իրավու նք չ ու նեն կրկնու սու յ ցի ծառայ ու թյ ու ններ
մատու ցել : Կանոնակարգը հրապարակվեց 2001թ. և սկզբու մ տարածվու մ էր պետական
դպրոցների ու սու ցիչ ների վրա: 2002թ. այ ն տարածվեց նաև մասնավոր դպրոցների
ու սու ցիչ ների վրա:

2013թ.

մասնավոր հատվածին թու յ լ ատրվեց բացել

մասնավոր

դասընթացների կենտրոններ, սակայ ն հանրակրթական դպրոցների ու սու ցիչ ների կողմից
մասնավոր դասընթացներ տրամադրել ու արգել քը պահպանվեց:
Բրունեյ
Դարուսալ ամ

Համաձայ ն 2003թ. ընդու նված Կրթու թյ ան կարգի և 2004թ. ընդու նված Կրթական
հաստատու թյ ու նների

գրանցման

կանոնակարգի՝

ու սու ցիչ ներն

իրավու նք

չ ու նեն

կրկնու սու յ ցի ծառայ ու թյ ու ններ մատու ցել ՝ առանց Կրթու թյ ան նախարարու թյ ան նախնական
հաստատման:
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Կամբոջա

1990-ականների
դասընթացներն

կեսերին

արգել ել ու

Կամբոջայ ի

փորձ

իշխանու թյ ու նները

կատարեցին,

սակայ ն

մասնավոր

ձախողվեցին:

լ րացու ցիչ

Ու սու ցիչ ների

մասնագիտական էթիկայ ի կանոնագիրքն ամրագրու մ է. «Ու սու ցիչ ները չ պետք է դրամ հավաքեն,
չ ամրագրված վճարներ գանձեն կամ որևէ բիզնես իրականացնեն դասարանի սահմաններու մ»:
Չինաստան

Մասնագիտական էթիկայ ի կանոնների համաձայ ն՝ ու սու ցիչ ները «... պետք է գիտակցաբար
հրաժարվեն վճարովի մասնավոր պարապմու նքներ տրամադրել ու ց և չ պետք է անձնական շահ
ստանան իրենց դիրքից՝ որպես ու սու ցիչ »:

Վրաստան

2010թ. Կրթու թյ ան և գիտու թյ ան նախարարու թյ ան կողմից ընդու նված Ու սու ցիչ ների
էթիկայ ի կանոնագրքի 4-րդ հոդվածի համաձայ ն՝

«Ու սու ցիչ ը չ պետք է մասնավոր

դասընթացներ տրամադրի իր աշակերտներին՝ եկամու տ ստանալ ու նպատակներով»:
Հոնգ Կոնգ

Կառավարու թյ ու նն այ ս հարցի շու րջ

որևէ

կանոնակարգ չ ու նի:

Մանկավարժական

մասնագիտու թյ ան (Education Profession) կանոնագիրքը (Հոնգ Կոնգ, Կրթու թյ ան ոլ որտու մ
մասնագիտական էթիկայ ի խորհու րդ, 1995, Բաժին 2.22) սահմանու մ է, որ ու սու ցիչ ը
«չ պետք

է

աշակերտի

հետ ու նեցած

իր

հարաբերու թյ ու ններից

օգու տ քաղի»:

Այ նու ամենայ նիվ, կանոնակարգը չ ու նի որևէ հստակ նորմ մասնավոր պարապմու նքների
վերաբերյ ալ :
Հնդկաստան

Կրթու թյ ան իրավու նքի վերաբերյ ալ օրենքի 28-րդ մասն ամրագրու մ է. «Ոչ մի ու սու ցիչ
չ պետք է ներգրավվի կրկնու սու ցման կամ մասնավոր ու սու ցմանն ու ղղված գործու նեու թյ ան
մեջ»:
Հնդկաստանի տարբեր նահանգներ ու նեն լ րացու ցիչ օրենսդրական ակտեր և կանոնակարգեր:
Այ սպես՝

Արևմտյ ան Բենգալ իայ ու մ Ծառայ ու թյ ան մատու ցման կանոնագիրքը (Code of

Service Rules) տարրական դպրոցների ու սու ցիչ ների համար սահմանու մ է. «Ու սու ցիչ ը պետք
է զերծ մնա որևէ վարձատրու թյ ու ն ընդու նել ու ց՝ աշակերտների հետ պարապել ու համար»:
Այ նու հետև սահմանվու մ է, որ յ ու րաքանչ յ ու ր դպրոց «...պետք է երաշխավորի, որ իր
ու սու ցիչ ներից ոչ ոք չ ի տրամադրու մ մասնավոր դասընթացներ տվյ ալ դպրոցի որևէ աշակերտի
կամ որևէ այ լ դպրոցի աշակերտների: Դպրոցը պետք է նաև երաշխավորի, որ այ դ արգել քի
շրջանցու մը հանգեցնել ու է տվյ ալ ու սու ցչ ի ծառայ ու թյ ու նների դադարեցմանը»:
Ճապոնիա

Ճապոնիայ ի՝ դեռևս 1950թ. ընդու նված Տեղական հանրայ ին ծառայ ու թյ ու նների մասին
օրենքի հիման վրա մշակված կանոնակարգերու մ նշված է, որ հանրայ ին դպրոցների
ու սու ցիչ ներն

իրավու նք

չ ու նեն

իրականացնել

շահու յ թ

հետապնդող

որևէ

այ լ

գործու նեու թյ ու ն:
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Կորեա

Հանրայ ին և մասնավոր դպրոցների ու սու ցիչ ները, ինչ պես նաև բու հերի՝ լ րիվ դրու յ քով
աշխատող դասախոսները իրավու նք չ ու նեն տրամադրել մասնավոր լ րացու ցիչ դասընթացներ։

Մալ այ զիա

Ու սու ցիչ ներն իրավու նք ու նեն մասնավոր լ րացու ցիչ դասընթացներ տրամադրել , մի քանի
պայ մանների դեպքու մ, այ դ թվու մ՝
 դիմողը չ ի տարածու մ գովազդայ ին նյ ու թեր իր աշակերտների շրջանու մ,
 մասնավոր ու սու ցու մը չ ի խանգարու մ որպես ու սու ցիչ ստանձնած գործառու յ թների
կատարմանը, ինչ պես նաև իրականացվու մ է աշխատանքայ ին ժամերից դու րս:

Մալ դիվներ

Ու սու ցիչ ներին արգել վու մ է մասնավոր դասընթացներ տրամադրել իրենց բնակավայ րերու մ:
Ու սու ցիչ ները պետք է իրենց դպրոցներից թու յ լ տվու թյ ու ն ստանան՝ մասնավոր դասընթացներ
տրամադրել ու նպատակով աշակերտների տու ն այ ցել ել ու ց առաջ:
Ու սու ցիչ ներն իրավու նք չ ու նեն մասնավոր պարապել

իրենց սեփական դասարանի

աշակերտների հետ կամ միևնու յ ն տարիքի զու գահեռ դասարանի աշակերտների հետ (Կրթու թյ ան
նախարարու թյ ու ն, Ու ղեցու յ ց ու սու ցիչ ների համար, 2002թ.):
Մոնղոլ իա

Կրթու թյ ան ոլ որտի վերաբերյ ալ օրենքներու մ 2006թ. արված փոփոխու թյ ու ններով,
ինչ պես

նաև

ու սու ցիչ ներին

2007թ.

ընդու նված

արգել վու մ

է

Էթիկայ ի

կրկնու սու յ ցի

կանոնագրքով

հիմնական

ծառայ ու թյ ու ններ

դպրոցների

մատու ցել

իրենց

աշակերտներին: Կանոնագիրքը սահմանու մ է, որ ու սու ցիչ ները «չ պետք է հարկադրեն
աշակերտներին գնել դասագրքեր, կրթական նյ ու թեր կամ այ լ առարկաներ …և առաջարկել
մասնավոր դասընթացներ, որոնք մատու ցվու մ են տվյ ալ ու սու ցիչ ների կողմից»:
Նեպալ

Ու սու ցիչ ներին թու յ լ ատրվու մ է մասնավոր դասընթացներ տրամադրել , այ դ թվու մ՝ իրենց
աշակերտներին: Երբեմն գործընթացը կազմակերպվու մ է հենց դպրոցի կողմից:

Ֆիլ իպիններ

Կրկնու սու յ ցի ծառայ ու թյ ու նները լ այ նորեն տարածված են: Դրանք հիմնականու մ թաքնված
բնու յ թ ու նեն և որևէ կերպկանոնակարգված չ են: Ու սու ցիչ ները պարապու մ են ինչ պես իրենց,
այ նպես էլ գործընկերների աշակերտների հետ:

Սինգապուր

Ու սու ցիչ ներն իրավու նք ու նեն մատու ցել
խոչ ընդոտու մ

դպրոցու մ

իրենց

ստանձնած

մասնավոր դասընթացներ, եթե դա չ ի

պարտականու թյ ու ններին:

Ըստ Կրթու թյ ան

նախարարու թյ ան կողմից ընդու նված չ ափորոշիչ ների՝ նման աշխատանքը չ պետք է գերազանցի
շաբաթական կտրվածքով վեց ժամը:
Դպրոցի աշխատանքից բացի, կես դրու յ քով կրկնու սու յ ցի աշխատանք կատարել ու համար
ու սու ցիչ ը դիմու մ է ներկայ ացնու մ դպրոցի տնօրենին:
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Թայ վան

Տարրական և միջնակարգ դպրոցներու մ ու սու ցման մասին 1978թ. ընդու նված կանոնները
մինչ օրս նու յ ն են. դրանք հանրայ ին և մասնավոր դպրոցների ու սու ցիչ ներին արգել ու մ են
լ րացու ցիչ մասնավոր դասընթացներ տրամադրել :

Ուզբեկստան

Ու սու ցիչ ներն իրավասու են լ րացու ցիչ մասնավոր դասընթացներ տրամադրել նու յ նիսկ
իրենց աշակերտներին:

Վիետնամ

Կառավարու թյ ու նն արգել ել

է ու սու ցիչ ներին լ րացու ցիչ

մասնավոր դասընթացներ

տրամադրել տարրական դպրոցներու մ, ինչ պես նաև ամբողջ-օր գրաֆիկով գործող միջնակարգ
դպրոցներու մ: Լրացու ցիչ

մասնավոր դասընթացները թու յ լ ատրված են միայ ն կես-օր

գրաֆիկով գործող դպրոցներու մ:
Ու սու ցիչ ներն իրենց նախաձեռնու թյ ամբ չ են կարող դպրոցու մ կազմակերպել լ րացու ցիչ
մասնավոր

դասընթացներ:

Այ դ

իրավասու թյ ու նը

վերապահված

է

միայ ն

դպրոցների

տնօրեններին: Ու սու ցիչ ները կարող են իրենց իսկ աշակերտներին դպրոցից դու րս տրամադրել
մասնավոր դասընթացներ միայ ն այ ն դեպքու մ, եթե առկա է տնօրենի թու յ լ տվու թյ ու նը:
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Ներառական կրթությ ան իրականացման միջազգայ ին փորձը
«Ներառու մը» այ ն հիմնական մոտեցու մն է արդի համաշխարհայ ին կրթական համակարգի նկատմամբ, որը
գնահատու մ և ընդու նու մ է բոլ որ սովորողների բազմազանու թյ ու նը և ծառայ ու մ է նրանց կարիքներին՝
շեշտը հատկապես դնել ով այ նպիսի երեխաների կարիքների բավարարման վրա, ովքեր խոցել ի են բացառվել ու
և մարգինալ ացման ենթարկվել ու տեսակետից : Ներառման պահանջը միայ ն մեկն է. բարել ավել կրթական
համակարգը այ նպես, որ այ ն առավել պատասխանատու դառնա բոլ որ սովորողների կարիքների նկատմամբ:
Հետևաբար, կրթական համակարգը պետք է անցու մ կատարի բժշկական մոդել ից դեպի ավել ի պրագմատիկ,
իրական մեթոդների՝ ու շադրու թյ ու նը բևեռել ով յ ու րաքանչ յ ու ր սովորողի կարիքների ընկալ ման և
բավարարման վրա անհատապես՝

դրա կիրարկման համար ենթադրել ով հատու կ ծառայ ու թյ ու նների և

աշխատակազմի ընդգրկու մ, որոնց կարևոր առաքել ու թյ ու ններից է հասարակու թյ անը հասցնել ու այ ն
գիտակցու թյ ան, որ սովորողների կարիքների բավարարու մը բոլ որիս պատասխանատվու թյ ու նն է:
Ժամանակի ընթացքու մ նման գիտակցու թյ ան եկան աշխարհի շատ երկրներ և ակտիվորեն սկսեցին
պայ մաններ նախապատրաստել մտավոր, հոգեկան ու ֆիզիկական խնդիրներ ու նեցող երեխաներին կրթական
ծրագրերու մ

ներգրավել ու

անհրաժեշտու թյ ան

նպատակով:

գիտակցու մը

Այ ս

միջազգայ ին

համատեքստու մ
մակարդակով:

կարևոր

քայ լ

Դրա լ ավագու յ ն

դարձավ

ներառման

դրսևորու մներից

է

Հաշմանդամու թյ ու ն ու նեցող անձանց իրավու նքների մասին կոնվենցիան, որը ստորագրվեց և վավերացվեց
ՄԱԿ-ի գրեթե բոլ որ անդամ պետու թյ ու նների կողմից:

Կոնվենցիայ ի նպատակն է

«ապահովել

հաշմանդամու թյ ու ն ու նեցող անձանց՝ լ իարժեքորեն և հավասարապես օգտվել մարդու իրավու նքներից և
հիմնարար ազատու թյ ու ններից, ինչ պես նաև ապահովել հարգանքը նրանց արժանապատվու թյ ան նկատմամբ»։
Կոնվենցիան ապահովու մ և պաշտպանու մ է հաշմանդամու թյ ու ն ու նեցող անձանց իրավու նքները
տնտեսական, սոցիալ ական, քաղաքական, իրավական և մշակու թայ ին կյ անքու մ։ Այ ն կոչ է անու մ ոչ խտրական
վերաբերմու նքի

և

հավասարու թյ ան՝

կրթական,

առողջապահական,

աշխատանքայ ին,

ընտանեկան,

մշակու թայ ին, սպորտայ ին, քաղաքական ու հասարակական կյ անքին մասնակցել իս: Անդամ պետու թյ ու նները
դրանով պարտավորվու մ են ընդու նել

համապատասխան օրենսդրու թյ ու ն, գործադրել

միջոցներ խտրականու թյ ու նը բացառել ու համար, սատարել

և իրականացնել

համապատասխան

նոր տեխնոլ ոգիաների

վերաբերյ ալ հետազոտու թյ ու ններ և կատարել ագործու մներ։
Նման ձեռնարկու մները ավել ի լ ավ հասկանալ ու համար կատարվել է միջազգայ ին փորձի փոքր
ու սու մնասիրու թյ ու ն: Անդրադարձ է կատարվել ինչ պես եվրոպական առաջադեմ երկրների, այ նպես էլ
Ռու սաստանի, Արևել յ ան Եվրոպայ ի երկրների փորձին: Վերջիններիս կրթական համակարգը մեծապես նման
է

հայ կականին,

ու ստի

դրանց

ու սու մնասիրու թյ ու նը

կընձեռի

համեմատական

եզրեր

գտնել ու

հնարավորու թյ ու ններ:
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Ներառական ուսուցումը Ուկրաինայ ում
Ու կրաինայ ու մ ներկայ ու մս նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի՝ զարգացման շեղու մներով
երեխաներին օգնու թյ ան ցու ցաբերու մը գտնվու մ է պետական վերահսկողու թյ ան ներքո:
Երկրու մ ընդու նված են օրենսդրական և իրավական ակտեր, որոնք կարգավորու մ են առողջական
սահմանափակ հնարավորու թյ ու ններով բոլ որ մարդկանց օգնու թյ ան ցու ցաբերու մը:
Դպրոցներու մ առանձնահատու կ կրթական պահանջներով երեխաների ու սու ցու մը իրականացվու մ է
հատու կ ու սու մնական պլ աններով, որոնցու մ որոշված

են դասընթացների բովանդակու թյ ու նը,

ու սու մնական ծանրաբեռնվածու թյ ան չ ափը:
Ու սու մնական պլ անների տարբեր մասերու մ առանձնացված են կրթական և շտկող խմբերը, իսկ
տարբերակվածու մ`սովորողների

նախապատրաստու մը

իրականացնող

այ ս

կամ

այ ն

հաստատու թյ ան

գործու նեու թյ ան առանձնահատկու թյ ու նը` ել նել ով նրանց ճանաչ ողական կարիքներից: Զարգացման
արատներով երեխաների համար անցկացվու մ են դասեր, անհատական և խմբակայ ին շտկող պարապմու նքներ:
Պարապմու նքները ընտրու թյ ամբ են:
Բացի մանկապարտեզներից, դպրոցներից, գիշերօթիկ դպրոցներից, որոնք աշխատու մ են հատու կ
կրթու թյ ան համակարգով, գոյ ու թյ ու ն ու նեն հաշմանդամ երեխաների վաղ սոցիալ ական վերականգման
կենտրոններ, մասնագիտական, սոցիալ ական, բժշկական և աշխատանքայ ին վերականգման կենտրոններ:
Դպրոցներու մ ստեղծվու մ են բոլ որ պայ մանները զարգացման արատներով երեխաներին բժշկամանկավարժական օգնու թյ ու ն ցու ցաբերել ու ու ղղու թյ ամբ: Հատու կ դպրոցներու մ բացվու մ են դասարաններ
մի շարք առարկաների խոր ու սու մնասիրման համար, որոնք անհրաժեշտ են շրջանավարտների հետագա
մասնագիտական պատրաստման և հարմարավետու թյ ան համար:
Ամփոփել ով նշվածը՝
կրթու թյ ան

ճկու ն

հաստատու թյ ու նների

կարել ի է եզրակացնել , որ Ու կրաինայ ու մ

մոդել ների

հարմարեցման

պայ մաններու մ

համար,

հոգեբանաֆիզիկական

աշխատանք է տարվու մ հատու կ

վերամշակվու մ
արատներով

են

երեխաների

հանրակրթական
հոգեբանա-

մանկավարժական աջակցու թյ ան նոր արդյ ու նավետ տեխնոլ ոգիաներ` ընդգրկել ով այ դ գործու մ ծնողներին,
հասարակական կազմակերպու թյ ու ններին և հիմնադրամներին:
Ներառական ուսուցումը Բել առուսում
Բել առու սու մ ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման վրա ազդել են կրթու թյ ան նոր արժեքների
ընդու նու մը որպես սոցիալ ական համակարգի, որը ստեղծու մ է պայ մաններ մարդու և հասարակու թյ ան
զարգացման համար:
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Հատու կ կրթական հաստատու թյ ու նները

ոչ միայ ն իրականացնու մ են հոգեբանա-ֆիզիկական

զարգացման առանձնահատկու թյ ու ններով երեխաների ու սու ցու մն ու

դաստիարակու թյ ու նը, այ լ և

նախատեսված են ապահովել ու հասարակու թյ ան առավել ամբողջական սոցիալ ականացու մն ու ինտեգրու մը:
Ինտեգրու մը դառնու մ է երկրի հատու կ մանկավարժու թյ ան զարգացման առաջատար ու ղղու թյ ու նը:
Բել առու սի Հանրապետու թյ ան ՝
ձեռնարկվող

«Երեխայ ի իրավու նքների մասին» օրենքու մ

գործողու թյ ու նների

հիմնական

ու ղղու թյ ու նները:

մատնանշվու մ են

Պետու թյ ու նը

երաշխավորու մ

է

հաշմանդամ, մտավոր կամ ֆիզիկական զարգացման արատներով երեխաներին անվճար մասնագիտացված
բժշկական, արատա-տրամաբանական և հոգեբանական օգնու թյ ու նը:
Օրենքը ծնողներին տալ իս է ու սու մնական հաստատու թյ ու ն ընտրել ու , իսկ այ դ երեխաներին՝
հիմնական և մասնագիտական կրթու թյ ու ն ստանալ ու , իրենց հնարավորու թյ ու ններին համապատասխան
աշխատանքի տեղավորվել ու , սոցիալ ական վերականգնման և հասարակու թյ ան կյ անքու մ ակտիվ ներգրավման
և այ դպիսով՝ լ իարժեք կյ անք ապահովել ու հնարավորու թյ ու ն:
1995թ.
ու սու ցման

«Հոգեբանական զարգացման առանձնահատկու թյ ու ններով

երեխաների

ներառական

ժամանակավոր կարգավիճակի մասին» օրենքի ընդու նմամբ նախադրյ ալ ներ ստեղծվեցին

միասնական կրթական տիրու յ թի ստեղծման, նրանց մեկու սացու մը հաղթահարել ու և սովորական երեխաների
հետհամատեղ ու սու ցու մը կազմակերպել ու ու ղղու թյ ամբ: Բել առու սու մ կողմնորոշվեցին և գտան պետական
աջակցու թյ ան երեք ձև դպրոցահասակների ներառական ու սու ցման համար:

Հատուկ դասարաններ հանրակրթական դպրոցում


6-12

Դասարանու մ
հաստատված

մարդ` ըստ

յ ու րաքանչ յ ու ր կարգավիճակի երեխաների համար

նորմատիվայ ին քանակի:

Այ նտեղ ու սու մ են ստանու մ տարբեր հոգեբանաֆիզիկական զարգացման շեղու մներով երեխաներ:
Ու սու ցման կազմակերպման այ դ ձևը թու յ լ է տալ իս իրականացնել արտադպրոցական աշխատանք՝ հիմնված
լ այ նածավալ ինտեգրման վրա:

Ինտեգրված ուսուցման դասարաններ


Դասարանու մ 20 մարդ:

Դասարանու մ պետք է լ ինի 3-ից ոչ ավել ի սովորող` նու յ ն բնու յ թի զարգացման խանգարու մներով
կամ էլ ոչ ավել ի, քան 6 հոգի` նու յ ն բնու յ թի պակաս արտահայ տված ծանր շեղու մներով:


Տարաբնու յ թ խանգարու մներով սովորողների քանակը կարող է լ ինել

2-ից 4-ը:
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Նրանց ու սու ցման համար ներգրավու մ են ու սու ցիչ և ու սու ցիչ -դեֆեկտոլ ոգ: Ու սու ցիչ դեֆեկտոլ ոգը անցկացնու մ է առանձին պարապմու նքներ այ ն երեխաների հետ, որոնք ու նեն զարգացման
առանձնահատկու թյ ու ններ:
Հատու կ դասարաններ և ներառական ու սու ցման դասարաններ բացել ու համար դպրոցու մ հարկավոր են
որակյ ալ մասնագետներ, անհրաժեշտպայ մաններ ու սարքավորու մներ, որոնք կօգնեն ապահովել բարենպաստ
օրակարգ և կազմակերպել ու ղղիչ -զարգացնող ու սու մնական գործընթացը:

Ուղղիչ -մանկավարժական խորհրդատվությ ունը որպես հատուկ կազմակերպված ուսուցման ձև:
Այ դ ձևը նախատեսված է զարգացման հոգեբանա-ֆիզիկական առանձնահատկու թյ ու ններով երեխաների
համար, որոնք ու սու մ են ստանու մ փոքր դպրոցներու մ և այ ն աշակերտների համար,որոնք հետ էին մնու մ
ու սման մեջ և ու նեն ժամանակավոր օգնու թյ ան կարիք երկարատև հիվանդու թյ ու նից հետո, որն առաջացրել
է կայ ու ն ֆու նկցիոնալ փոփոխու թյ ու ններ:
Ու սու ցիչ ը անցկացնու մ է ու ղղիչ -մանկավարժական պարապմու նքները ծանր ձևի խանգարու մներով
մեկ երեխայ ի համար շաբաթական ու թ ժամվա հաշվարկով:

Ու ղղող-մանկավարժական օգնու թյ ան

բովանդակու թյ ու նն ու ծավալ ը որոշվու մ է երեխայ ի անհատական պահանջներից ել նել ով: Օգնու թյ ու նը
կարող է կրել համակարգված, կանոնավոր բնու յ թ: Ու սու ցիչ -դեֆեկտոլ ոգը, որպես կանոն, աշակերտի
հետ պարապմու նքները անցկացնու մ է անհատական ծրագրով:
Կրթական ինտեգրման հաջողու թյ ու նը, ըստ բել առու ս մասնագետների հետազոտու թյ ու նների,
կախված է կրթական գործընթացու մ սոցիալ ական ու ղղվածու թյ ան ճիշտ կազմակերպու մից և երեխայ ի
հոգեբանա-ֆիզիկական խանգարու մների բնու յ թից:
Այ սօր Բել առու սու մ ընդու նու մ են ու սու ցման ինտեգրման հաջողու թյ ու նը, ինչ պես նաև հատու կ
դպրոցների

զու գահեռ

գոյ ու թյ ան

անհրաժեշտու թյ ու նը:

Հատու կ

մանկավարժու թյ ան

համակարգի

ճկու նու թյ ու նը թու յ լ է տալ իս բավարարել զարգացման առանձնահատկու թյ ու ններ ու նեցող երեխաների
բազմազան կարիքները և պահանջները:
Ներառական ուսուցումը Ռուսաստանում
Ինտեգրացիոն գործընթացները Ռու սաստանու մ սկսվեցին միայ ն ХХ դարի 90-ական թվականներից՝
ՄԱԿ-ի` Երեխայ ի իրավու նքների մասին

համաձայ նագրի ու ժի մեջ մտնել ով (1990) և Մարդու և

քաղաքացու իրավու նքների և ազատու թյ ու նների մասին հռչ ակագրի ընդու նմամբ (1991):
Ռու սական կրթական համակարգու մ ինտեգրման գործընթացների զարգացման գործու մ կարևոր
նշանակու թյ ու ն ու նեցան 1995–1996 թվականներին ընդու նված օրենքները: Դրանք նախատեսու մ են
շեղու մներով երեխաների, զարգացման խնդիրներ ու նեցող երեխաների, ինչ պես նաև դեռահասների համար
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հատու կ (ու ղղիչ ) կրթական հաստատու թյ ու նների (դասարանների, խմբերի) ստեղծու մը, որոնք ապահովու մ
են նրանց բու ժու մը, կրթու թյ ու նը, սոցիալ ական հարմարեցու մը և ինտեգրու մը հասարակու թյ ան մեջ: Եվ
այ նու ամենայ նիվ, նշված օրենքները չ են շոշափու մ հանրակրթական դպրոցական պայ մաններու մ

տարբեր

հնարավորու թյ ու ններով երեխաների ինտեգրված ու սու ցման և դաստիարակու թյ ան հարցը:
Բոլ որ այ դ օրենքները կարևոր են առաջին հերթին նրանով, որ դրանցու մ առաջին անգամ փորձ է
արվել

սահմանել

արդեն

գործող,

բայ ց

ռու սական

կրթական

համակարգի

համար

դեռևս

նոր

հասկացու թյ ու ններ: Մասնավորապես, այ դ սահմանու մներից են.


Ներառական կրթու թյ ու նը միացյ ալ կրթու թյ ու ն է առողջական սահմանափակ հնարավորու թյ ու ններ
ու նեցող անձանց և այ ն անձանց համար, որոնք չ ու նեն այ դպիսի սահմանափակու մ:



Ներառական կրթու թյ ու ն իրականացնող ու սու մնական հաստատու թյ ու նները այ ն ընդհանու ր ձևի
ու սու մնական հաստատու թյ ու ններն են, որտեղ ստեղծված են հատու կ պայ մաններ սահմանափակ
հնարավորու թյ ու ններով անձանց կրթու թյ ու ն ստանալ ու համար, այ ն անձանց հետ, որոնք չ ու նեն
այ դպիսի սահմանափակու մներ:
Մասնավորապես՝ այ ս օրենքներու մ ասվու մ է, որ սահմանափակ հնարավորու թյ ու ններով անձինք

իրավու նք ու նեն կրթու թյ ու ն ստանալ

համընդհանու ր

ու սու մնական հաստատու թյ ու ններու մ և

պարապմու նքի ընթացքու մ օգտվել օգնականի ծառայ ու թյ ու նից:
Օրենսդրական մակարդակի վրա հաճախ կրկվու մ է, որ անհրաժեշտ է ապահովել
սահմանափակ

հնարավորու թյ ու ններով

մանկավարժական և բժշկական

անձանց

համար

ինտեգրված

ցու ցու մներին համապատասխան, այ ն

ու սու ցու մ`

առողջական
հոգեբանական,

պայ մանով, որ ու սու մնական

հաստատու թյ ու նն ու նենա ինտեգրված կրթու թյ ան և ու սու ցման համար անհրաժեշտ հատու կ պայ մաններ:
Առանձին ասվու մ է, որ համատեղ ու սու ցման և դաստիարակու թյ ան
անդրադառնան

այ ն

անձանց

կրթու թյ ան

արդյ ու նքների

պայ մանները
վրա,

որոնք

չ պետք է բացասաբար
չ ու նեն

առողջական

սահմանափակու մներ:
Սակայ ն, սահմանափակ հնարավորու թյ ու ններով երեխաների շահերը պահպանել ու ցանկու թյ ամբ
հանդերձ, օրենսդրական նախագիծը մոռանու մ է առողջ երեխաների շահերի պաշտպանու թյ ան մասին:
Տպավորու թյ ու ն է ստեղծվու մ, որ առողջ երեխաները ինտեգրված կրթու թյ ան պայ մաններու մ հանդես
են գալ իս միայ ն որպես բարենպաստմիջավայ ր, որը չ պետք է վնասի հաշմանդամ երեխաների կրթու թյ ու նը:
Օրենսդրական նախագծու մ ոչ մի խոսք չ ի ասվու մ այ ն մասին, որ ինտեգրված ու սու ցու մը պետք է
օգտակար լ ինի ինչ պես սահմանափակ հնարավորու թյ ու ններով երեխաներին, այ նպես էլ առողջ երեխաներին:
Այ ստեղից պարզ է դառնու մ, որ իրական ինտեգրված ու սու ցու մ հասկացու թյ ու նը,

համենայ ն դեպս,

այ ն ձևով, ինչ պես այ ն ներկայ ացված է հատու կ կրթու թյ ան մասին օրենսդրական նախագծու մ, ռու սական
իրականու թյ ան մեջ դեռևս սահմանափակ է:
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Խոսել ով ռու սական ինտեգրացիոն կրթու թյ ան մասին՝ հարկ ենք համարու մ անդրադառնալ ՍանկտՊետերբու րգու մ գործող ախտորոշման և ինտեգրման № 34 դպրոց-կենտրոնի փորձին, որը բացվել է
1992թ. սեպտեմբերին: Կենտրոնի գործու նեու թյ ան հիմնական սկզբու նքներն են՝


հոգեբանական զարգացման շեղու մների վաղ ախտորոշու մը,



հոգեբանա-բժշկա-մանկավարժական համալ իր մոտեցու մը,



տարբեր մակարդակի ու սու մնական ծրագրերի ճկու ն ընտրու թյ ու նը յ ու րաքանչ յ ու ր սովորողի
համար,



ծնողների հետ սերտ համագործակցու թյ ու նը:

Այ դ կենտրոնի գլ խավոր տարբերու թյ ու նը մյ ու ս դպրոցներից, որոնք աշխատու մ են միասնական
ծրագրով, կայ անու մ է նրանու մ, որ այ նտեղ յ ու րաքանչ յ ու ր աշակերտի համար անհատապես ընտրվու մ է
իր ընդու նակու թյ ու ններին համապատասխան ծրագիր, որն

ապահովու մ

է ու սու ցման անհատականացման

սկզբու նքի իրականացու մը, ինչ ը պարտադիր է ինտեգրված խմբերի պայ մաններու մ:
Ներառական ուսուցումը Գերմանիայ ում
2009թ. Հաշմանդամու թյ ու ն ու նեցող անձանց իրավու նքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայ ին
անդամակցեց նաև Գերմանիան: Դրա 24-րդ հոդվածը սահմանու մ է հաշմանդամ երեխաների՝ ներառական
կրթու թյ ու ն ստանալ ու և կանոնավոր դպրոցներ հաճախել ու բացառիկ իրավու նք: Մարդու իրավու նքների
գերմանական ինստիտու տը Բեռլ ինու մ հանդես է գալ իս որպես ազգայ ին վերահսկող մարմին:
Գերմանիայ ու մ ավել ի քան 485.000 երեխաներ ու նեն հատու կ կրթական կարիքներ (20092010թթ.) և դրա տոկոսայ ին հարաբերակցու թյ ու նը տարբեր է տարբեր դաշնայ ին նահանգներու մ: Բացի
հաշմանդամու թյ ու ն ու նեցող երեխաներից, Գերմանիայ իու մ հատու կ կրթական կարիքներ ու նեն նաև
փախստական երեխաները, ովքեր այ ստեղ մեծ թիվ են կազմու մ: Հատու կ կրթու թյ ան կարիք ու նեցող
երեխաների 80 տոկոսը հաճախու մ է հատու կ դպրոցներ,

և միայ ն 20 տոկոսն է, որ սովորու մ է

սովորական, միջնակարգ դպրոցներու մ: Եվ կրկին այ ս ցու ցանիշները միանման չ են ամենու ր. տոկոսայ ին
հարաբերակցու թյ ու նը, կախված ֆեդերալ նահանգներից, կարող է լ ինել խիստ տարբեր:
Համաձայ ն Գերմանիայ ի սոցիալ ական ապահովու թյ ան օրենսգրքի՝

ցերեկայ ին կենտրոնների

առաջադրանքն է երեխաներին աջակցել ը ինտեգրվել ու միջավայ րին: Այ սպիսով՝ առողջական կամ մտավոր
թերու թյ ու ններ ու նեցող և նման թերու թյ ու ններ չ ու նեցող երեխաները պետք է խնամվեն միասին: Այ ս
ու ղղու թյ ամբ կատարվող քայ լ երից մեկը Գերմանիայ ու մ եղավ ինքնու րու յ ն դասարանների բացու մը, որտեղ
երեխաները անցնու մ էին ստանդարտ ծրագրով`

ավել ի երկար ժամանակամիջոցու մ, որի ավարտից հետո

նրանք փոխադրվու մ էին սովորական դասարաններ:
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Հետ մնացող երեխաների և սովորական երեխաների կրթու թյ ու նը և դաստիարակու թյ ու նը

իրարից

առանձնացնել ու միտու մը մեծ մասամբ հանգեցրեց, այ սպես կոչ ված, «օժանդակ» դպրոցների ստեղծմանը,
որոնց առաջին օրինակները կհանդիպենք արդեն 19-րդ դարու մ: Այ դ պատճառով, մինչ և 20-րդ դարի
սկիզբը, մեկու սացված հատու կ կրթու թյ ու նը անվանու մ են «կրթու թյ ան գերմանական համակարգ»:
Այ նու ամենայ նիվ, չ նայ ած կրթական համակարգի զարգացվածու թյ ան մեծ աստիճանին, ներառական
կրթու թյ ու նը Գերմանիայ ու մ օրինակել ի չ է, հաճախ նու յ նիսկ անկազմակերպ է: Դրա ամենամեծ
թերու թյ ու նը համակարգվածու թյ ու նից զու րկ լ ինել ն է: Այ դպիսի մեծ երկրու մ, որի ներսու մ կյ անքի
գրեթե բոլ որ բնագավառներու մ առկա են տարբերու թյ ու ններ և նու յ նիսկ անհավասարու թյ ու ն, ներառական
կրթու թյ ան որակը չ ի կարող արդարացնել մեր սպասու մները: Ներառական կրթու թյ ան անհաջողու թյ ան
պատճառներից մեկը այ ստեղ հանդիսանու մ է կրթական ենթակառու ցվածքների և որակյ ալ մասնագետների
պակասը: Այ ս խնդիրն էլ ավել ի ակտու ալ է դառնու մ, քանի որ կարիքավոր երեխաների քանակը գնալ ով
ավել անու մ է: Քանի դեռ երեխան հաճախու մ է մանկապարտեզ կամ նախակրթարան, ներառական կրթու թյ ան
մակարդակն այ ստեղ բավականին բարձր է՝ գնահատվել ով մինչ և 70 տոկոս արդյ ու նավետու թյ ամբ: Մինչ դեռ
միջնակարգ դպրոցների փորձու մ այ ն կտրու կ նվազու մ է մինչ և 30 տոկոսի:
Ներառական ուսուցումը Մեծ Բրիտանիայ ում
Դեռևս մի քանի տարի առաջ անգլ իական կրթական զարգացած համակարգու մ առկա էին բացեր, որոնք
շոշափու մ

էին

անկարող

երեխաների

իրավու նքները,

մասնավորապես,

կրթու թյ ու ն

ստանալ ու

հնարավորու թյ ու նը: Այ դ բացերի վերացմանն էր ու ղղված «Հատու կ կրթական կարիքներ» համակարգը, որը
զբաղվել ու էր բացառապես հաշմանդամու թյ ու ն կամ որևէ այ լ անկարողու թյ ու ն ու նեցող երեխաների
կարիքների ու իրավու նքների ու սու մնասիրու թյ ամբ: Բրիտանական պառլ ամենտն ընդու նեց Երեխայ ի և
ընտանիքի մասին ակտը, որը նոր շրջանակներ նախատեսեց հատու կ կրթական կարիքների դրու յ թների համար,
ինչ ն է հիմք հանդիսացավ Հաշմանդամու թյ ան մասին նոր օրենսգրքի ստեղծման առու մով: Նոր օրենքն
ընդլ այ նու մ է հատու կ կրթական կարիքներ ու նեցող անձանց տարիքայ ին շեմը՝ այ ն դարձնել ով 0-25
նախկին 2-19 փոխարեն, և այ դպիսով իր մեջ ներառու մ է նաև հետագա համալ սարանական կրթու թյ ու նն
ու վերապատրաստման դասընթացները: Դրա համաձայ ն 16-25 տարեկան երիտասարդները, ինչ պես նաև
հատու կ կրթական կարիքներ ու նեցող երեխաների ծնողները ստանու մ են նոր իրավու նքներ, ինչ պիսիք են՝


դիմել հատու կ մարմիններին՝ խնդրել ով հստակ գնահատել իրենց կարիքները,



դիմել

դպրոցին կամ քոլ եջին՝ հայ տնել ով իրենց ցանկու թյ ու նը, թե որտեղ են ու զու մ

շարու նակել կրթու թյ ու նը,


դիմել Դատարան՝ այ ս դրու յ թներից որևէ մեկի անհիմն մերժման կամ խախտման դեպքու մ:
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Ամենակարևոր փոփոխու թյ ու ններից մեկը եղավ կրթական, առողջապահական և խնամքի նոր և ավել ի
համակարգված ծրագրի ստեղծու մը, որի շահառու ներն են լ ինել ու 0-25 տարեկան հատու կ կրթական
կարիքներ ու նեցող անձիք:
Անգլ իական ներառական կրթական համակարգը հիմնված է ավել ի բարդ մեխանիզմների վրա, որոնք
ավել ի շատ սահմանվու մ են և ավել ի քիչ գործարկվու մ: Դրանք բարդ մեխանիզմներ են, որոնք պարզապես
չ են նշու մ, թե ինչ պես պետք է կազմակերպվի ներառական կրթու թյ ու նը: Նման մեխանիզմները ավել ի շատ
սահմանու մ են իրավու նքներ, հնարավորու թյ ու ններ, բայ ց թե որքանով են դրանք պրակտիկ, ցու յ ց կտա
միայ ն ժամանակը:
Վերը նշվածից մեզ համար առանձնացնու մ ենք հետևյ ալ եզրակացու թյ ու նը. ինչ պիսի բարդ կամ
հագեցած կրթական համակարգ էլ որ լ ինի կամ որ երկրու մ էլ այ դ համակարգը ներդրված լ ինի, խնդիրը
միայ ն մեկն է. համակարգը պետք է հարմարվի երեխայ ին, բայ ց ոչ երբեք հակառակը:
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Դասագրքերի հրատարակման միջազգայ ին փորձը
ՀՀ-ու մ դասագրքերի հրատարակման գործընթացը տեղի է

ու նենու մ Համաշխարհայ ին բանկի

ընթացակարգերով, որի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակներու մ էլ հիմնվել է ԴՇՀ-ն ու
ղեկավարվել ողջ գործընթացը: Նմանատիպ փորձ ՀԲ կողմից կատարվել է նաև նախկին խորհրդայ ին մի շարք
երկրներու մ, սակայ ն ոչ

միշտ է այ դ գործընթացը եղել

հաջողված: Օրինակ՝

հետազոտու թյ ան

շրջանակներու մ բազմիցս նշվել է, որ Հայ աստանու մ հաջողված այ ս գործընթացը չ ի հաջողվել հարևան
Վրաստանու մ, և այ նտեղ դասագրքերի համար մրցու յ թները տեղի են ու նենու մ նախարարու թյ ան կողմից՝
իրենց ընթացակարգերով: ՀԲ-ն նմանատիպ ծրագրեր է իրականացնու մ աշխարհի տարբեր երկրներու մ՝
աջակցել ով կառավարու թյ ու ններին դասագրքերի ոլ որտու մ իրականացվող բարեփոխու մներին:
Դասագրքերի հրատարակու թյ ան հարցու մ Բել ոռու սի հանրապետու թյ ու նը շարժվու մ է այ սպես կոչ ված
դասական ճանապարհով: Նախապես հաստատվու մ են դասագրքերի տիպայ ին ու սու մնական պլ անները, որոնց
հիման հայ տարարվու մ է մրցու յ թ «լ ավագու յ ն դասագրքերի ընտրու թյ ան համար»: Մրցու յ թին կարող են
մասնակցել առանձին անհատներ, ինչ պես նաև տարբեր ու սու մնական հաստատու թյ ու նների հեղինակայ ին
խմբեր: Մրցու յ թը անցկացնու մ է նախարարու թյ ան կրթու թյ ան ազգայ ին ինստիտու տը, որը կազմու մ է
հանձնաժողովը (որտեղ չ են կարող լ ինել հեղինակները), կատարու մ է մեթոդական աշխատանքներ և որոշու մ
է մրցու յ թի հաղթողին: Մրցու թայ ին հանձնաժողովը դասագիրքը ու ղարկու մ է գաղտնի փորձաքննու թյ ան,
իսկ գնահատու մը տեղի է ու նենու մ երկու փորձագիտական փու լ երով՝ ակադեմիական ու ու սու ցչ ականմեթոդական: Այ ստեղ չ ի գործու մ դասագրքերի այ լ ընտրանքայ ին ընտրու թյ ան մեխանիզմը, ինչ պես նաև
վարձավճարներով տրամադրել ու մեխանիզմը:
Ռու սաստանի պարագայ ու մ պետու թյ ու նը թու յ լ ատրու մ է տարբեր անհատների ու խմբերի ներկայ ացնել
իրենց դասագրքի օրինակը, որը, որոշակի գու մար վճարել ու արդյ ու նքու մ, անցնու մ է պետական
փորձաքննու թյ ան բարդ փու լ ով, որից հետո այ ն երաշխավորվու մ է որպես դասագիրք: Դասագրքի
ընտրու թյ ու նը

մնու մ

է

ու սու ցիչ ների

ու

տեղական

պատասխանատու ների

վրա82:

Դասագրքի

առաջարկու թյ ու ն ներկայ ացնողը սահմանված ժամկետու մ կրթու թյ ան նախարարու թյ անը ներկայ ացնու մ է
հայ տարարու թյ ու ն, դասագիրքը, դրա էլ եկտրոնայ ին տարբերակը, մեթոդական ձեռնարկ ու սու ցիչ ների
համար, ինչ պես նաև գիտական, կրթական, սոցիալ ական, էթնո-մշակու թայ ին եւ տարածաշրջանայ ին
փորձաքննու թյ ան դրական փորձագիտական եզրակացու թյ ու նը: Ժամկետների մեջ ստացված հայ տերը
քննարկվու մ են նախարարու թյ ան կողմից ստեղծված դասագրքերի գիտամեթոդական խորհրդի կողմից, և

82

ՌԴ կրթու թյ ան ու գիտու թյ ան նախարարու թյ ան 2013թ. սեպտեմբերի 5-ի N 1047 կարգ:
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մինչ և ընթացիկ տարվա մարտի 1-ը կայ ացվու մ է որոշու մ դասագիրքը նախարարու թյ ան կողմից
երաշխավորված դասագրքերի ցանկու մ ներառել ու կամ հայ տը մերժել ու մասին:
Միացյ ալ Նահանգներու մ դասագրքերի ընտրման ու հրատարակման գործընթացը բավականին տարբեր է՝
կախված նահանգից, պատմական փորձից և նու յ նիսկ գյ ու ղական ու քաղաքայ ին միջավայ րերից: Դասագրքերի
կենտրոնացված

ընտրու թյ ու նը

տեղի

է

ու նենու մ

հանրու թյ ան

ներգրավման

ճանապարհով,

երբ

քաղաքացիները կարող են իրենց կարծիքը արտահայ տել ներկայ ացված նյ ու թի վերաբերյ ալ : Նահանգներու մ
ու

մեծ տարածաշրջաններու մ գործու մ են հաստատված ընթացակարգեր, որոնք նման չ են փոքր

տարածաշրջաններու մ գործող ընթացակարգերին: Տարբեր ընթացակարգերի պարագայ ու մ հաշվի են առնվու մ
տարատեսակ խմբերի կարծիքները՝ չ նայ ած այ դ հնարավորու թյ ու նները իրացվու մ են ոչ ամբողջու թյ ամբ:
Օրինակ՝ որոշ ընթացակարգեր մեծ ու շադրու թյ ու ն են դարձնու մ ռասայ ական ու էթնիկական խնդիրներին,
այ լ ընթացակարգերի պարագայ ու մ ներգրավվու մ են այ նպիսի մասնագետներ, որոնք փորձառու թյ ու ն ու նեն
բազմամշակու թայ ին կրթու թյ ան բնագավառու մ, իսկ մի շարք ընթացակարգերու մ տեղ է տրվու մ ծնողների
կողմից կամավորական սկզբու նքով ներգրավվածու թյ անը, որպեսզի ապահովվի բազմազանու թյ ու նը
դասագրքերի քննու թյ ան գործընթացու մ:
Առավել

լ ավ պատկերացու մ կազմել ու

համար դասագրքերի հրատարակման գործընթացից ստորև

ներկայ ացվու մ է երեք տարբեր ընթացակարգեր ԱՄՆ տարբեր նահանգներից ու շրջաններից:

Նահանգայ ին ընտրությ ուն.

Տեղական ընտրությ ուն.

Տեղական ընտրությ ուն.

Կալ իֆորնիա

Մեծ քաղաքայ ին շրջան միջին

Փոքր գյ ուղական շրջան

արևմուտքում

հյ ուսիս-արևել քում

Հայ տերի հրավեր

Քննարկման ենթակա նյ ու թի

Քննարկման ենթակա նյ ու թի

ընտրու թյ ու ն նախագահի կողմից

ընտրու թյ ու ն հանձնաժողովի
կողմից

Գնահատման չ ափորոշիչ ի

Երկու վերանայ ող

Գործող կոմիտեին նյ ու թի

մշակու մ

հանձնաժողովների նշանակու մ

վերանայ ման պատվիրակու մ

Քննարկու մ երեք գնահատող

Գնահատման մեխանիզմի մշակու մ

Գնահատման մեխանիզմի

հանձնաժողովներու մ

ընտրու թյ ու ն հրատարակողի
կողմից

Հանձնաժողովի ու սու ցու մ

Հանձնաժողովի ու սու ցու մ

Վերանայ ու մ գնահատող
հանձնաժողովի կողմից

Բովանդակայ ին մասի քննարկու մ

Քննարկու մ գնահատող

խորհրդատվական մարմնի կողմից

հանձնաժողովի կողմից

Փորձարկու մ
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Հանրայ ին քննարկու մ

Վերանայ ու մ բազմամշակու թայ ին

Քննարկու մ բնիկ

կրթու թյ ան մասնագետի կողմից

ամերիկացիների հարցերով
զբաղվող հանձնաժողովի կողմից

Քննարկու մ իրավական և

Վերանայ ու մ ծնողների կողմից

սոցիալ ական

Առաջարկու թյ ու ններ կրթու թյ ան
հանձնաժողովին

համապատասխանու թյ ան
հանձնաժողովի կողմից
Առաջարկու թյ ու ններ ծրագրայ ին

Առաջարկու թյ ու ններ կրթու թյ ան

Որոշու մ կրթու թյ ան

հանձնաժողովին

հանձնաժողովին

հանձնաժողովի կողմից

Որոշու մ՝ կրթու թյ ան

Որոշու մ կրթու թյ ան

հանձնաժողովների կողմից

հանձնաժողովի կողմից

Տեղական վերանայ ման
գործընթացներ
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Հավել ված 3. Ներառական կրթությ ան ֆինանսավորման առաջարկվող բանաձևը
Ըգ = Սթ x Սգ + Պգ + Ֆբչ + ՈՒՕաֆ,
որտեղ`
Ըգ-ն մեկ տարվա համար հաստատու թյ անը հատկացվող ընդհանու ր գու մարն է,
Սթ-ն հաստատու թյ ան սովորողների թիվն է (չ հաշված կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիք
ու նեցող սովորողների թիվը),
Սգ-ն մեկ սովորողին բաժին ընկնող տարեկան գու մարն է,
Պգ-ն հաստատու թյ ան պահպանման ծախսերի նվազագու յ ն գու մարն է,
Ֆբչ -ն բարձրացված չ ափաքանակով ֆինանսավորու մից օգտվող սովորողին ընկնող տարեկան գու մարն է,
ՈՒՕաֆ-ն ու սու ցչ ի օգնականների աշխատավարձի տարեկան ֆոնդն է:
Ֆբչ -ն հաշվարկվու մ է հետևյ ալ բանաձևով`
Ֆբչ = Մգ x Մսթ x Սգ+ Ծգ x Ծսթ x Սգ + Խգ x Խսթ x Սգ,
որտեղ`
Մգ-ն ֆու նկցիաների միջին խանգարու մներ ու նեցող սովորողների համար սահմանված գործակիցն է,
Մսթ-ն ֆու նկցիաների միջին խանգարու մներ ու նեցող սովորողների թիվն է,
Ծգ-ն ֆու նկցիաների ծանր խանգարու մներ ու նեցող սովորողների համար սահմանված գործակիցն է,
Ծսթ-ն ֆու նկցիաների ծանր խանգարու մներ ու նեցող սովորողների թիվն է,
Խգ-ն ֆու նկցիաների խոր խանգարու մներ ու նեցող սովորողների համար սահմանված գործակիցն է,
Խսթ-ն ֆու նկցիաների խոր խանգարու մներ ու նեցող սովորողների թիվն է:
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Հավել ված 4. Հարցաշարեր
Մասնավոր պարապմունքները հանրակրթական դպրոցներում. տիպայ ին հարցաշար
Մասնավոր պարապմունքների պրակտիկան. ընդհանուր նկարագրությ ուն
1. Որո՞ նք են այ ն 5 առարկաները՝ ըստտարածվածու թյ ան, որոնց շրջանակներու մ դպրոցներու մ մասնավոր
պարապմու նքներ են անցկացվու մ:
2. Ինչ ո՞ վ եք բացատրու մ հենց այ դ առարկաների շրջանակներու մ մասնավոր պարապմու նքների անցկացման
տարածվածու թյ ու նը:
3. Մասնավոր պարապմու նքները կարգավորվո՞ ւ մ են արդյ ոք իրավական որևէ ակտով (պայ մանագրով) և
որո՞ նք են այ դ պայ մանագրի կողմերը:
4. Առկա՞ է արդյ ոք մասնավոր պարապմու նքների պրակտիկան կարգավորող որևէ կանոնակարգ/փաստաթու ղթ:
Եթե այ ո, ներկայ ացրեք այ ն:
5. Դպրոցներու մ (կամ՝

դպրոցի ու սու ցիչ ների կողմից տրամադրվող) մասնավոր պարապմու նքների

պրակտիկան կարգավորող ոչ ֆորմալ բնու յ թ ու նեցող ի՞ նչ կանոնների եք ծանոթ:
Վճարովի հիմունքներով լ րացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացման պրակտիկան դպրոցում
6. Կառավարու թյ ան թիվ 1496-Ն որոշմամբ հաստատված լ րացու ցիչ կրթական ծրագրերի կարգն ինչ պիսի՞
կիրառու թյ ու ն և տարածու մ ու նի դպրոցներու մ:
7. Ձեր կարծիքով, Կառավարու թյ ան որոշմամբ սահմանված կարգի իրագործու մը կարո՞ ղ է ու սու ցիչ ների
անհատական նախաձեռնու թյ ու ն հանդիսացող լ րացու ցիչ պարապմու նքների այ լ ընտրանք հանդիսանալ և
ինչ ո՞ ւ :
8. Ձեր կարծիքով, Կառավարու թյ ան որոշմամբ սահմանված պրակտիկայ ի փաստացի բացակայ ու թյ ու նն ի՞ նչ
չ ափով և ինչ պե՞ ս է պայ մանավորու մ ու սու ցիչ ների անհատական նախաձեռնու թյ ու ն հանդիսացող
լ րացու ցիչ պարապմու նքների պրակտիկան:
Մասնավոր պարապմունքների անհրաժեշտությ ունը
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9. Որո՞ նք են, ըստ Ձեզ, դպրոցու մ մասնավոր պարապմու նքների անհրաժեշտու թյ ու նը հիմնավորող 5
հիմնական գործոնները՝ ըստ առաջնահերթու թյ ան:
10. Ձեր կարծիքով, հանրակրթական համակարգի հետևյ ալ գործոնների.
 Կրթական չ ափորոշիչ և առարկայ ական ծրագրի բովանդակու թյ ու ն (հնարավոր բարդու թյ ու ն)
 Դասավանդման մեթոդներ (հնարավոր անհամապատասխանու թյ ու ն սովորողների կարիքներին)
 Ընթացիկ

գնահատու մներ

և

քննու թյ ու ններ

(Ու սու մնական

պլ անի

բովանդակու թյ ան

և

գնահատման/քննական պահանջների հնարավոր անհամապատասխանու թյ ու ն)
 Դասագրքերի բովանդակու թյ ու ն (հնարավոր բարդու թյ ու ն և անհամապատասխանու թյ ու ն սովորողների
առանձնահատկու թյ ու ններին)
 Տվյ ալ առարկայ ին հատկացվող ժամաքանակ (հնարավոր պակաս)
 Դասարանու մ

աշակերտների

թվաքանակ

(յ ու րաքանչ յ ու ր

աշակերտին

անհատական

մոտեցման

ցու ցաբերման սահմանափակ հնարավորու թյ ու ն)
 Այ լ
ո՞ ր բացերն են պայ մանավորու մ մասնավոր պարապմու նքների անհրաժեշտու թյ ու նը դպրոցու մ:
11. Ո՞ ր առարկաների մասնավոր պարապմու նքների շրջանակներու մ են կիրառվու մ հավել յ ալ , առարկայ ական
ծրագրի շրջանակներից դու րս ու սու մնական նյ ու թեր և ինչ ո՞ ւ :
12. Ձեր կարծիքով, ու սու մնական գործընթացն ինչ պիսի՞ բարեփոխու մների կարիք ու նի՝ մասնավոր
պարապմու նքների ծավալ ը կրճատել ու և դրանց անհրաժեշտու թյ ու նը նվազեցնել ու համար:
Ամփոփիչ դիտարկումներ և առաջարկներ
13. Որո՞ նք են, ըստ Ձեզ, դպրոցու մ մասնավոր պարապմու նքների անցկացման հիմնախնդիրներն ու
անցանկալ ի հետևանքները և ինչ պե՞ ս կարել ի է դրանք չ եզոքացնել :
14. Ձեր կարծիքով, կա՞ արդյ ոք շահերի բախու մ այ ն իրավիճակու մ, երբ առարկան դասավանդող ու սու ցիչ ը
միաժամանակ լ րացու ցիչ պարապմու նքներ է տրամադրու մ իր աշակերտներին (հնարավոր հակասու թյ ու ն՝
«ու սու ցիչ » և «մասնավոր պարապմու նք իրականացնող» դերերի միջև):
15. Եթե այ ո, որո՞ նք կարող են լ ինել շահերի բախու մը չ եզոքացնող, կանխարգել իչ միջոցառու մները:
16. Ձեր կարծիքով, որո՞ նք պետք է լ ինեն դպրոցու մ մասնավոր պարապմու նքների կազմակերպման հիմնական
կանոնները:
Լրացուցիչ հարցեր ծնողների համար
17. Ձեր երեխան ո՞ ր առարկաների շրջանակներու մ է մասնավոր պարապմու նքների մասնակցու մ դպրոցու մ
(կամ՝ դպրոցի սահմաններից դու րս, սակայ ն՝ դպրոցի ու սու ցիչ ների կողմից տրամադրվող):
18. Ձեր երեխայ ի համադասարանցիներից քանի՞ սն են (դասարանի ո՞ ր տոկոսն է) մասնակցու մ
յ ու րաքանչ յ ու ր առարկայ ի գծով առաջարկվող մասնավոր պարապմու նքներին:
19. Խնդրու մ եմ նկարագրել յ ու րաքանչ յ ու ր առարկայ ի գծով Ձեր երեխայ ի մասնավոր պարապմու նքների
պայ մանները (վճարի չ ափ, անցկացման վայ ր, տևողու թյ ու ն և հաճախականու թյ ու ն, օգտագործվող
նյ ու թեր, վերահսկողու թյ ու ն, այ լ ):
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20. Նշեք Ձեր երեխայ ի՝

մասնավոր պարապմու նքների մասնակցու թյ ան 3 հիմնական պատճառ՝

ըստ

առաջնահերթու թյ ան (յ ու րաքանչ յ ու ր առարկայ ի գծով):
21. Ո՞ ւ մ նախաձեռնու թյ ամբ է Ձեր երեխան ընդգրկվել լ րացու ցիչ պարապմու նքներու մ:
22. Ինչ ո՞ վ է պայ մանավորված եղել լ րացու ցիչ պարապմու նք առաջարկող տվյ ալ ու սու ցչ ի ընտրու թյ ու նը:
23. Ու նեցե՞ լ եք արդյ ոք այ լ ու սու ցչ ի ընտրու թյ ան հնարավորու թյ ու ն (այ լ ընտրանքներ):
24. Մասնավոր պարապմու նքներին մասնակցու թյ ան հարցու մ եղե՞ լ է արդյ ոք ու ղղակի կամ անու ղղակի
ճնշու մ որևէ անձի կողմից:
Լրացուցիչ հարցեր տնօրենների համար
25. Խնդրու մ եմ ընդհանու ր առմամբ նկարագրել մասնավոր պարապմու նքների պրակտիկան Ձեր դպրոցու մ:
26. Դպրոցի քանի՞ ու սու ցիչ ներ են մասնավոր պարապմու նքներ անցկացնու մ աշակերտների հետ:
27. Որքա՞ ն է Ձեր դպրոցու մ լ րացու ցիչ պարապմու նքներու մ ներգրավված աշակերտների թիվը (նաև
տոկոսը՝ դասարանի աշակերտների ընդհանու ր թվից)՝ ըստ դասարանների և ըստ առարկաների:
28. Բացի դպրոցի ու սու ցիչ ների կողմից առաջարկվող մասնավոր պարապմու նքները, Ձեր դպրոցու մ ի՞ նչ
լ րացու ցիչ կրթական ծրագրեր են կազմակերպվու մ:
29. Լրացու ցիչ կրթական ծրագրերը կարգավորվո՞ ւ մ են արդյ ոք իրավական որևէ ակտով (պայ մանագրով) և
որո՞ նք են այ դ պայ մանագրի կողմերը:
Լրացուցիչ հարցեր ուսուցիչ ների համար
30. Որքա՞ ն է կազմու մ Ձեր կողմից առաջարկվող մասնավոր պարապմու նքներու մ ներգրավված աշակերտների
թիվը (տոկոսը՝ դասարանի աշակերտների ընդհանու ր թվից), ըստ դասարանների:
31. Որքա՞ ն է կազմու մ Ձեր առարկայ ի շրջանակներու մ մասնավոր պարապմու նքի վճարը:
32. Ձեր կարծիքով, ընտանիքների ո՞ ր տոկոսն է բավարար չ ափով ֆինանսապես ապահովված՝ երեխայ ի
մասնավոր պարապմու նքը վճարել ու համար:
33. Լրացու ցիչ պարապմու նքներին մասնակցող և չ մասնակցող աշակերտների / նրանց ընտանիքների միջև
առկա՞ է արդյ ոք սոցիալ ական լ արվածու թյ ու ն: Եթե այ ո, ինչ պե՞ ս կարել ի է չ եզոքացնել այ ն:
34. Ձեր կարծիքով, դպրոցու մ կազմակերպվող լ րացու ցիչ պարապմու նքներն ինչ պե՞ ս են ազդու մ դպրոցի
նկատմամբ աշակերտների և նրանց ընտանիքների վերաբերմու նքի/վստահու թյ ան վրա:

Դպրոցական դասագրքերի մշակման և ընտրությ ան քաղաքականությ ունը. տիպայ ին հարցաշար
Դպրոցական դասագրքերի մշակման և ընտրությ ան քաղաքականությ ունը. ընդհանուր նկարագրությ ուն
1. Որո՞ նք են դասագրքերի հրատարակու թյ ան հետ կապված հիմնական խնդիրները, քաղաքականու թյ ու նը,
ընթացակարգերը, հանդիպող խոչ ընդոտները, դրանց հրատարակման պարբերականու թյ ու նը:
2. Ինչ պե՞ ս

կամ

ի՞ նչ

ընթացակարգերով

են

որոշվու մ

նոր

դասագրքերի

հրատարակու թյ ան

անհրաժեշտու թյ ու նը կամ ինչ պիսի փորձաքննու թյ ան են ենթարկվու մ հին դասագրքերը` դրանցու մ առկա
գիտել իքի «հնու թյ ու նը» կամ «ոչ անհրաժեշտու թյ ու նը» որոշել ու տեսանկյ ու նից:
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3. Արդյ ո՞ ք կատարվել է արդյ ոք որևէ հարցու մ առարկայ ի դպրոցի ու սու ցիչ ների կամ մասնագետների
շրջանակու մ առարկայ ի դասագրքերի փոփոխու թյ ան և նոր դասագրքերի պատրաստման ու հրատարակու թյ ան
որոշու մը կայ ացնել ու համար:
4. Արդյ ո՞ ք պետու թյ ու նը ու նի որոշակի քաղաքականու թյ ու ն դասագրքրքերի հետ կապված: Օրինակ եթե
որևէ բան է փոխվու մ երկրի արտաքին քաղաքականու թյ ան մեջ, այ դ փոփոխու թյ ու նը տեղ է գտնու մ
դասագրքրերու մ:
Հարցեր շրջանառու հիմնադրամի համար
5. Ինչ պիսի՞ կանոնակարգերով է կարգավորվու մ դասագրքերի մրցու յ թը (հրամաններ, որոշու մներ):
6. Ի՞ նչ ընթացակարգեր են գործու մ մրցու յ թի հայ տարարման, փաստաթղթերի պատրաստման և մրցու յ թի
անցկացման ժամանակ:
7. Ովքե՞ ր են մրցու թայ ին հանձնաժողովի կազմը և ինչ պես է այ ն կազմվու մ: Արդյ ո՞ ք դասագրքերի
հեղինակները կամ հրատարակչ ու թյ ու նները նախօրոք տեղեկանու մ են մրցու թայ ին հանձնաժողովի կազմի
մասին և ինչ պիսի շահերի բախման ընթացակարգեր կան այ ս հարցու մ:
8. Փոփոխվու մ է արդյ ո՞ ք մրցու թայ ին գինը հաղթել ու ց հետո և ինչ ո՞ ւ : Ո՞ վ է հաստատու մ այ դ
փոփոխու թյ ու նը:
9. Դասագրքրերի մրցու յ թու մ հաղթու մ են երկու ընկերու թյ ու ն՝ համաձայ ն ԿԳ նախարարի հրամանագրի:
Գնու մների օրենքով սահմանված ընթացակարգերով մրցու յ թու մ պետք է հաղթի մեկ ընկերու թյ ու ն:
Արդյ ո՞ ք չ կա այ ստեղ հակասու թյ ու ն նախարարի հրամանագրի ու օրենսդրու թյ ան միջև:
Հարցեր դպրոցի տնօրենների և ուսուցչ ական անձնակազմի համար
10. Դպրոցի տնօրեններից կամ մասնագիտական առարկան դասավանդող ու սու ցչ ից երբևէ՞

հարցու մ

կատարվել է դասագրքերի որակի կամ հրատարակման կամ այ լ հարցերի վերաբերյ ալ :
11. Ի՞ նչ կարծիք ու նեք դասագրքերի տեխնիկական որակի ու բովանդակու թյ ան վերաբերյ ալ : Արդյ ո՞ ք
դրանք համապատասխանու մ եմ տարիքայ ին խմբերի մտավոր պահանջներին:
12. Արդյ ո՞ ք դպրոցի տնօրենները կամ ու սու ցիչ ները տեղյ ակ են, թե ինչ պիսի ընթացակարգեր են գործու մ
նոր դասագրքերի հրատարկու թյ ան ժամանակ:
13. Տեղյ ակ եք արդյ ո՞ ք, թե ինչ պիսի կանոնակարգերով է կարգավորվու մ դասագրքերի մրցու թայ ին
կարգավորու մը (հրամաններ, որոշու մներ, կանոնակարգեր):
14. Արդյ ո՞ ք հրավիրու մ են մասնագիտական ժողովներ դասագրքերի ընտրու թյ ան կապակցու թյ ամբ: Եթե
այ ո, ապա խնդրու մ եմ ցու յ ց տալ այ դ ժողովների արձանագրու թյ ու նները:
15. Խնդրու մ եմ Ձեզ ցու յ ց տալ

մարզպետարանի (կամ համապատասխան մարմնի) հետ կատարված

գրագրու թյ ու նը դասագրքերի հետ կապված?
16.

Ինչ պե՞ ս են հավաքվու մ ու սու ցիչ ների կարծիքները՝

դասագրքերի հետ կապված և հնարավոր

փոփոխու թյ ու նների ենթարկել ու համար: Գու մարվու մ են արդյ ոք մասնագիտական ժողովներ և ինչ պե՞ ս
է այ դ ժողովներու մ հնչ ած կարծիքները հասցեագրվու մ:
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Հարցեր հրատարակչ ությ ունների համար
17. Երբևէ՞ մասնակցել եք դասագրքերի հրատարակու թյ ան մրցու յ թի և եթե այ ո, ապա ինչ ընդհանու ր
տպավորու թյ ու ններ ու նեք:
18. Ձեր կարծիքով մրցու յ թի անցկացման ընթացակարգերը բարդ են թե պարզ, և որտեղի՞ ց եք տեղեկանու մ
մրցու յ թի հայ տարարման մասին:
19. Ինչ պե՞ ս կգնահատեք մրցու յ թի անցկացման թափանցիկու թյ ան աստիճանը:
20. Արդյ ո՞ ք դու ք նախապես որևէ աղբյ ու րի միջոցով տեղեկանու մ եք մրցու յ թի հնարավոր հաղթողի
մասին:
21. Հնարավոր է արդյ ո՞ ք մրցու յ թից հետո գնայ ին առաջարկի փոփոխու թյ ու ն:
22. Դու ք որևէ կերպ պայ մանավորվու մ եք արդյ ո՞ ք այ լ

հրատարակու թյ ու նների հետ դասագրքերի

հրատարակու թյ ան տոկոսայ ին հարաբերակցու թյ ան շու րջ:
23. Դասագրքերի

վերահրատարակու թյ ան

ժամանակ

կատարվու մ

են

արդյ ո՞ ք

բովանդակայ ին

փոփոխու թյ ու ններ, թե դասագիրքը տպվու մ է նու յ ն բովանդակու թյ ամբ: Այ դ պարագայ ու մ ովքե՞ ր են
ներկայ ացնու մ բովանդակայ ին փոփոխու թյ ու նների պահանջը և ինչ պիսի՞ ընթացակարգերով:
24. Դու ք ծանոթ եք արդյ ո՞ ք դասագրքերի փոփոխու թյ ան ընթացակարգերին` ու սու ցիչ ների ու տնօրենների
ներգրավվածու թյ անը և այ լ ն:
25. Ձեր կարծիքով,

ինչ պիսի՞

ընթացակարգայ ին թերու թյ ու ններ կան մրցու յ թի հայ տարարման,

անցկացման, որոշու մների կայ ացման հետ կապված:

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում. Ներառական կրթությ ուն. տիպայ ին հարցաշար
Կրթությ ան առանձնահատուկ պայ մանի կարիքի գնահատում
1. Ի՞ նչ ընթացակարգով է իրականացվու մ երեխայ ի կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիքի
գնահատու մը:
2. Կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիքի գնահատման ի՞ նչ գործիքներ են կիրառվու մ:
3. Բարեփոխու մների արդյ ու նքու մ մասնագիտական ի՞ նչ խու մբ է աշխատել ու ԿԱՊԿՈւ երեխաների հետ
դպրոցներու մ: Բազմամասնագիտական թիմը մնալ ու է արդյ ոք դպրոցներու մ, որպես ԿԱԽԿՈւ երեխաների
հետ աշխատող մասնագիտական թիմ:
4. Եթե այ ո, ապա ինչ կազմ է ու նենալ ու բազմամասնագիտական թիմը:
5. Կա՞ արդյ ոք հստակեցված հաստիքացու ցակ: Որտե՞ ղ է դա ամրագրված կամ նախատեսվու մ ամրագրել :
6. Ովքե՞ ր են գնահատու մ ԿԱՊԿՈւ երեխայ ի կարիքը դպրոցական մակարդակու մ:
7. Ի՞ նչ գործիքներով է իրականացվել ու կարիքի գնահատու մը, եթե որևէ գործիք կիրառվու մ կամ
կիրառվել ու է:
8. Ի՞ նչ փաստաթու ղթ է գոյ անու մ դպրոցական մակարդակի գնահատման արդյ ու նքու մ:
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9. Ի՞ նչ է հաջորդել ու դպրոցական մակարդակի գնահատմանը:
10. Ի՞ նչ գործընթացով է սկսվու մ ԿԱՄՊԿՈւ երեխայ ի կարիքի գնահատու մը ռեգիոնալ մակարդակու մ:
11. Ո՞ վքեր են գնահատու մ ԿԱՊԿՈւ երեխայ ի կարիքը ռեգիոնալ մակարդակու մ:
12. Ի՞ նչ գործիքներով է իրականացվել ու կարիքի գնահատու մը ռեգիոնալ մակարդակու մ:
13. Ի՞ նչ փաստաթու ղթ է գոյ անու մ ռեգիոնալ մակարդակի գնահատման արդյ ու նքու մ:
14. Ո՞ ր դեպքերու մ է միջամտու մ գնահատման հանրապետական կենտրոնը:
15. Խնդրու մ

եմ

նկարագրել

գնահատման

գործընթացը

Գնահատման

հանրապետական

կենտրոնի

մասնակցու թյ ամբ:
16. ԿԱՊԿՈւ երեխայ ի կարիքը ի՞ նչ փաստաթղթու մ է ամրագրվու մ:
17. Ի՞ նչ գործընթաց է հաջորդու մ երեխայ ի կարիքի գնահատմանը:
18. Կրթու թյ ան առանձնահատու մ պայ մանների կարիքի գնահատման արդյ ու նքու մ ի՞ նչ դասակարգու մներ են
առանձնացված:
19. Կրթու թյ ան

առանձնահատու կ

պայ մանների

կարիքի

դասակարգման

քանի՞

խու մբ/կլ աստեր

է

առանձնացված:
20. Կրթու թյ ան առանձնահատու կ պայ մանների կարիքն ի՞ նչ խմբերով/կլ աստերներով է դասախարգվու մ:
21. Ինչ պե՞ ս են ձևավորվու մ այ դ խմբերը/կլ աստերները (ինչ կոմբինացիաներով):
22. ԿԱՊԿՈւ երեխայ ի կարիքն ամրագրվու ՞ մ է գնահատման թերթիկու մ:
23. Արդյ ո՞ ք ֆինանսավորու մը հատկացվու մ է ըստ կարիքի խմբի/կլ աստերի:
24. Ինչ պե՞ ս է ձևավորվու մ գնահատման կենտրոնի աշխատակազմը:
25. Ո՞ ր կառու յ ցն է պատասխանատու

տարածաշրջանայ ին գնահատման կենտրոնների աշխատակազմի

ձևավորման համար:
26. Ո՞ ր կառու յ ցն է պատասխանատու հանրապետական գնահատման կենտրոնի աշխատակազմի ձևավորման
համար:
27. Ովքե՞ ր

են

հանդիսանու մ/հանդիսանալ ու

տարածաշրջանայ ին

գնահատման

կերտրոնների

աշխատակիցները:
28. Ինչ ընթացակարգով են ձևավորվել ու տարածաշրջանայ ին գնահատման կենտրոնների աշխատակազմերը:
29. Ի՞ նչ չ ափանիշներով են ընտրվել ու աշխատակիցները:
30. Մշակվել ու ՞ են արդյ ոք պաշտոնի անձնագրեր:
31. Ո՞ ր կառու յ ցն է

ու նենալ ու

գնահատման կենտրոնների գործու նեու թյ ան մոնիտորինգի և

վերահսկողու թյ ան գործառու յ թներ:
i. Դպրոցական մակարդակ
ii. Տարածաշրջանայ ին մակարդակ
iii. Հանրապետական մակարդակ
Վերապատրաստումների կազմակերպում և իրականացում
32. Ի՞ նչ կարգով և ընթացակարգով է կազմակերպվու մ ու սու ցիչ մերի վերապատրաստու մներ իրականացնող
կազմակերպու թյ ու նների ընտրու թյ ու նը:
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33. Ովքե՞ ր

են

մշակել /մշակել ու

վերապատրաստման

փաթեթները

(ԿԱԻ,

Գնահատման

կենտրոն,

Մանկավարժական համալ սարան?):
34. Նախատեսվու ՞ մ է վերապատրաստու մների վերանայ ման գործընթաց: Ի՞ նչ պարբերականու թյ ամբ:
35. Իրականացվել ու ՞ է արդյ ոք գնահատման կենտրոնների աշխատակազմի վերապատրաստու մ:
36. Ովքե՞ ր են իրականացնել ու վերապատրաստու մները:
37. Ինչ պես են ընտրվել ու վերապատրաստման մասնակիցները:
38. Լինել ու ՞ է արդյ ոք վերապատրաստու մների կրկնվող պարբերականու թյ ու ն:
39. Ի՞ նչ պարբերականու թյ ամբ է յ ու րաքանչ յ ու ր աշխատակից վերապատրաստվել ու :
40. Կա՞ ն արդյ ոք գնահատման կենտրոնների աշխատակիցների վերապատրաստու մների կանոնակարգեր: Ե՞ րբ
է նախատեսվու մ դրանք մշակել , ավարտել :
41. Որտեղի՞ ց է գոյ անու մ վերապատրաստման փաթեթների վերանայ ման և նոր փաթեթների մշակման
բյ ու ջեն/ Ի՞ նչ ֆինանսական աղբյ ու րներով են վերանայ վու մ վերապատրաստման ծրագրերը:
42. Նախատեսվա՞ ծ է արդյ ոք այ դ փաթեթների պարբերական վերանայ ու մ ձեր կազմակերպու թյ ան տարեկան
բյ ու ջեու մ:
43. Անհրաժե՞ շտ են արդյ ոք վերապատրաստման փաթեթների վերանայ ման հավել յ ալ միջոցներ:
44. Տրամադրվու ՞ մ են արդյ ոք հավել յ ալ միջոցներ: Որտեղից:
45. Վերապատրաստման փաթեթների վերանայ ման համար հատկացված բյ ու ջեի մոնիտորինգի և վերահսկման
ի՞ նչ մեխանիզմներ են առկա:
Ֆինանսական հոսքեր և կառավարում
46. Ի՞ նչ մոդել ով է իրականացվու մ ներառական կրթու թյ ան ֆինանսավորու մը:
47. Որո՞ նք են տարակարգված ֆինանսավորման հիմքերը:
48. Ինչ պե՞ ս

է

նախատեսվու մ

օգտագործել

հատու կ

դպրոցների`

աջակցու թյ ան

կենտրոններ

վերաձևակերպվել ու արդյ ու նքու մ առաջացած ֆինանսական միջոցները:
49. Կա՞ արդյ ոք հաշվարկ կամ ծախսերի նախահաշիվ համընդհանու ր ներառականու թյ ան անցման:
50. Ի՞ նչ մեխանիզմով է վերահսկվու մ ֆինանսների նպատակայ ին կիրառու մը դպրոցու մ:
51. Ինչ պե՞ ս է կառավարվու մ դպրոցի բյ ու ջեն: Ինչ կարգով և ընթացակարգով են կառավարվու մ ներառական
կրթու թյ ան կազմակրպման նպատակով դպրոցին հատկացված ֆինանսական միջոցները:
52. Հնարավ՞ որ է արդյ ոք ներառված երեխայ ի համար հատկացված բյ ու ջեի օգտագործու մ դպրոցի այ լ
ծախսերը հոգալ ու նպատակով:
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Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում
ՀՀ հանրակրթությ ան բնագավառում

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռու պցիոն կենտրոն» ՀԿ
Երևան 0019, Անտառայ ին 164/1
Հեռ.` (374 10) 569589, 569689
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Էլ . փոստ՝ info@transparency.am
Կայ քէջ՝ www.transparency.am

«Հանրայ ին քաղաքականու թյ ան ինստիտու տ» ՀԿ
Երևան, Հանրապետու թյ ան փ․ 3-րդ նրբանցք, 8/13
Հեռ.` (374 60) 54 18 47
Էլ . փոստ՝ info@ipp.am
Կայ քէջ՝ www.ipp.am
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