
2021 թ. մայիս և հ�նիս ամիսներին

Երևան�մ և Հայաստանի 5 մարզեր�մ՝ Կոտայք, Արմավիր, Արարատ, Սյ�նիք և Գեղարք�նիք

Իրականացվել է 64 անհատական հարցազր�յց

Լրացվել է 824 էլեկտրոնային հարցաթերթ

2020 թ. պատերազմական գործող�թյ�նների հետևանքով 
Հայաստան տեղափոխված երեխաների կրթ�թյան և 

պաշտպանված�թյան կարիքների գնահատ�մ

Գնահատ�մն իրականացվել է



Երեխաները պատմել են, թե ինչ է տեղի �նեն�մ, երբ փոխվ�մ է բնակ�թյան վայրը. 

   Բոլորս գիտենք,  որ 2020 թ. սեպտեմբերին Լեռնային 
Ղարաբաղ�մ պատերազմի պատճառով հազարավոր 
ընտանիքներ և երեխաներ ստիպված էին լքել իրենց 
տները: Հայաստան�մ բնակվող երեխաներն էլ ն�յնպես 
բազմաթիվ դժվար�թյ�ններ �նեցան այդ օրերին:

     Երեխաները թողն�մ են այն ամենն, 
ինչ սիր�մ են. իրենց տ�նը, 
ընկերներին, դպրոցը, խաղալիքները, 
խաղալ� վայրերը: Կարոտ�մ � հիշ�մ 
են, ցանկան�մ են վերադառնալ:
  Նոր  վայր�մ  ապր�մ  են այլ 
մարդկանց հետ, որոնց մինչ այդ չէին 
ճանաչ�մ:
    Փոխվ�մ  է  ընտանիքի կազմը, քանի 
որ, ցավոք, շատերը կորցն�մ են 
ընտանիքի անդամներին, հարազատներին: 
Շատերը գիշերն անհանգիստ են քն�մ՝ 
անընդհատ արթնանալով, սպասելով լ�րերի՝ 
հարազատներից:   

«Հանրային քաղաքական�թյան 
ինստիտ�տ» և «Սեյվ դը չիլդրեն 
ինթերնեշնլ» կազմակերպ�թյ�նները 
զր�ցել են երեխաների, նրանց ծնողների, 

�ս�ցիչների և այլ մասնագետների հետ՝ 
հասկանալ� համար, թե պատերազմն 

ինչպես է ազդել երեխաների վրա:   

Բարբառի տարբեր�թյան պատճառով որոշ 
երեխաներ դժվարան�մ են հասկանալ 

դպրոց�մ մատ�ցվող նյ�թը կամ դժվար 
են շփվ�մ համադասարանցիների հետ: 

Երեխաները գն�մ են դպրոց, որտեղ 
նոր է միջավայրը, նոր են 

դասընկերները և �ս�ցիչները: 
Պետք է բոլորի հետ ծանոթանալ, 
ընկերանալ � շփվել:  
Աշակերտների համար բարդ է 
հարմարվել նոր դպրոցների 
մեծ դասարաններին, քանի որ 
Լեռնային Ղարաբաղի իրենց 
դասարաններ�մ երեխաների 

թիվը բավական փոքր է եղել։ 



  Հաճախ, հարմարվելով նոր տարածքին, 
երեխաները կրկին փոխ�մ են տ�նը, 
բնակարանը: Եվ նորից պետք է հարմարվեն 
նոր միջավայրին, նոր մարդկանց, ինչն 
այդքան էլ հեշտ չի:  

     Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխված երեխաների �ղիղ կեսն առնվազն մեկ անգամ 
(և ավելի) փոխել է իր դպրոցը Հայաստան�մ՝ բնակ�թյան վայրը փոխել� պատճառով:  

     Աշակերտները դժվար են կենտրոնան�մ 
դասերի վրա: Իհարկե, դա վերաբեր�մ է 
նաև Հայաստան�մ ապրող 
դասընկերներին: 
  Նոր միջավայր�մ դասապատրաստ�մ 
անելն էլ է բարդան�մ, հատկապես երբ չկա 
առանձին, անաղմ�կ սենյակ, գրասեղան և 
համակարգիչ:

   Բաց թողած  դասերը լրացնել� համար 
երեխաներն օգն�թյան կարիք �նեն: 
Նրանց այդ հարց�մ օգնել են թե՛ 
�ս�ցիչները, թե՛ ընտանիքի անդամները: 
Սակայն եղել են երեխաներ, որոնց ոչ ոք չի 
աջակցել և նրանք ինքն�ր�յն (օրինակ՝ 
դասագիրք կարդալով) են բացը լրացրել:  

  Ցավոք,  շատ դեպքեր են եղել, երբ 
երեխաները շաբաթներ շար�նակ դպրոց 
չեն հաճախել, քանի որ տեղից տեղ էին 
տեղափոխվ�մ կամ ընտանիքը 
հոգեբանական ծանր վիճակ�մ էր գտնվ�մ: 

     Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխված երեխաներից յ�րաքանչյ�ր երրորդը բաց 
է թողել դասերը 3-ից մինչև 6 շաբաթ:



 Շատ երեխաներ  թե՛ Լեռնային 
Ղարաբաղ�մ, թե՛ Հայաստան�մ չեն 
մասնակցել առցանց (օնլայն) դասերին, 
քանի որ համակարգիչ, սմարթֆոն � 
ինտերնետ կապ չեն �նեցել։

ԲԱՑԱԿԱ

   Եթե իրենց  հարազատ գյ�ղեր�մ 
կամ քաղաքներ�մ երեխաները ոտքով 
էին գն�մ դպրոց, ապա այժմ, նոր 
համայնք�մ, նրանց մի մասը 
ստիպված տրանսպորտից է օգտվ�մ և 
ավելի շատ ժամանակ է ծախս�մ 
ճանապարհի վրա: 

Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխված երեխաների մի մասը 
դպրոց�մ սկսել է նոր, անծանոթ առարկաներ անցնել: Օրինակ.    

• Ֆրանսերեն
• Անգլերեն
• Գերմաներեն
• Հայոց եկեղեց� պատմ�թյ�ն
• Շախմատ
Բնականաբար, ցանկացած նոր առարկա սովորելը դժվար է 
� ժամանակատար: 

Նոր դպրոցներ�մ երեխաները նաև որոշ առարկաների 
(հիմնական�մ՝ օտար լեզ�ների) դասագրքերի պակաս են 

�նեցել:  

   Հիշե՛ք, Հայաստան�մ  յ�րաքանչյ�ր երեխա պետք է սովորի 12 տարի, քանի որ 
պարտադիր կրթ�թյ�նը 12-ամյա է։ 



Հանրային քաղաքական�թյան ինստիտ�տ                                  Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ

Այս ամենի արդյ�նք�մ յ�րաքանչյ�ր երեխա դպրոց�մ իրեն պաշտպանված և ընդ�նված կզգա:  

     Երեխաներն � մեծահասակներն իրենց առաջարկներն են ներկայացրել այն մասին, 
թե ինչ պետք է անել՝ երեխաներին օգնել� համար.  

Պետք է փոխել կրթ�թյան 
մասին օրենքներն այնպես, որ որևէ 

երեխա դ�րս չմնա դպրոցից և ստանա 
իրեն անհրաժեշտ աջակց�թյ�նը:

Ծնողներին և 
երեխաներին հարկավոր է 

տեղեկացնել, որ կրթ�թյ�նը 
12-ամյա է: Պետք է հաճախել կա՛մ 

դպրոց, կա՛մ քոլեջ � 
�ս�մնարան:

Եթե դպրոցը հեռ� է, 
երեխաները պետք է անվտանգ 

տրանսպորտ �նենան, որն ամեն 
օր նրանց դասի կտանի:

Դպրոցներ�մ պետք է լինեն 
տարբեր մասնագետներ 

(սոցիալական աշխատող, հոգեբան, 
�ս�ցչի օգնական), որպեսզի օգնեն 
երեխաներին՝ արագ հարմարվել նոր 

դպրոցին։

Ուս�ցիչներն էլ 
աջակց�թյան կարիք �նեն, 

օրինակ՝ հատ�կ դասընթացների: 
Որքան պատրաստված և �ժեղ լինեն 

նրանք, այնքան լավ կարող են 
աշխատել նոր աշակերտների հետ: 

Պետք է շտապ օգնել այն 
երեխաներին, որ շատ դասեր են 

բաց թողել: Նրանց համար 
լրաց�ցիչ պարապմ�նքներ, 

դասեր � խմբակներ կարելի է 
կազմակերպել:

Ն�յն կերպ պետք է աջակցել այն 
աշակերտներին, որ լրիվ նոր 

առարկաներ են անցն�մ, հատկապես՝ 
անծանոթ օտար լեզ�ներ:

Կարևոր է, որ 
բոլոր առարկաների 
գրքերը ժամանակին 

տրվեն: 

www.ipp.am / info@ipp.am
Հեռ. 060 54 18 47

www.savethechildren.org


