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«Այն, որ հավասարությունը կարևոր է երեխաների, ուսուցիչների և հասարակության համար՝ անհերքելի է: 

Հավասարությունը հանդիսանում է հանրային կրթության հիմնարար արժեքը: Այն նաև քաղաքականության հզոր 
գործիք է՝ կրթության որակի բարելավման համար»:  

Ֆրեդ Վան Լեվին 
 «Education International» գիտահետազոտական ինստիտուտի Գլխավոր քարտուղար 

 

Ինչու է հավասարությունը կարևոր 

Հանրային կյանքի այնպիսի ոլորտում, ինչպիսին է կրթությունը, իրավունքի գերակայության, 

հավասարության և որակյալ կրթության համընդհանուր մատչելիության սկզբունքները պետք է 

մշտապես գործեն և հետևողականորեն պահպանվեն: Երեխայի կրթության իրավունքն ամրագրված է 

ինչպես միջազգային կոնվենցիաներով, այնպես էլ ՀՀ սահմանադրությամբ և օրենքներով: Այսպես, 

Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի Կոնվենցիան սահմանում է պետությունների 

պարտավորությունն ընդունել երեխայի կրթության իրավունքն ու ապահովել կրթության 

մատչելիությունը՝ բոլոր երեխաների համար1:  

Կրթության համընդհանուր մատչելիության սկզբունքը ներառում է երկու սերտորեն փոխկապակցված 

բաղադրիչներ՝ արդարություն և ներառում2, որոնց պահպանումը հատկապես վտանգվում է այնպիսի 

գործոնների առկայությամբ, ինչպիսիք են գենդերային տարբերությունները, ընտանիքի եկամուտները, 

սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը, աշխարհագրական տեղակայումը և այլն3: Արդարությունը, որպես 

կրթության համընդհանուր մատչելիության ապահովման առաջին բաղադրիչ, ըստ էության նշանակում 

է երաշխիք այն բանի, որ վերը թվարկված գործոնները որևէ կերպ չեն խոչընդոտի կրթական 

ձեռքբերումներին: Ներառումն իր հերթին բոլորի համար կրթության հիմնական նվազագույն 

հնարավորությունների և ստանդարտների ապահովման երաշքիքն է: PISA4 ստուգատեսի արդյունքների 

համաձայն այն երկրները, որոնք միջոցներ են ձեռնարկում կրթության ոլորտում անհավասարության 

հաղթահարման ուղղությամբ՝ ունենում են ավելի բարձր կրթական արդյունքներ: Օրինակ, աշխարհի 

առաջատար կրթական համակարգեր ունեցող այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Ֆինլանդիան, 

Կորեան կամ Գերմանիան, կրթության ոլորտում ռեսուրսների բաշխումն իրականացվում է 

հավասարության սկզբունքը խստագույնս պահպանելով5, ինչի արդյունքում նշված երկրները 

ցուցադրում են ՏՀԶԿ միջինից բարձր արդյունքներ: 

Հայաստանում կրթական համակարգի լրջագույն խնդիրներից է միջմարզային և եկամուտներով 

պայմանավորված անհավասարությունը6: Ուստի, տարածքային համաչափ զարգացմանն ուղղված 

                                                           
1 Երեխայի իրավունքների մասին Կոնվենցիա, Հոդված 28, կետ ա/, http://www.parliament.am/library/MAKkonvencianer/10.pdf 
2 Ten Steps to Equity in Education, Policy Brief, January 2008, OECD, http://www.oecd.org/education/school/39989494.pdf  
3 Equity Matters, Dr Elizabeth Wood, Dr Martin Levinson, Dr Keith Postlethwaite and Alison Black, May 2011, Education International 

Research Institute, University of Exeter, http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Equity%20Matters.pdf  
4 Աշակերտների գնահատման միջազգային ստուգատես, որը կազմակերպվում և անց է կացվում ՏՀԶԿ կողմից, 

https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/  
5 Pisa in Focus - 2014/10 (October), #44, OECD, http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/pisa-in-focus-n44-(eng)-final.pdf  
6 Development in Eastern Europe and the South Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. OECD, 2011, 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/development-in-eastern-europe-and-the-south-caucasus/armenia-country-

review_9789264113039-6-en#page1  
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նպատակային քաղաքականության իրականացումը, այդ թվում կրթության ոլորտում, դիտարկվում է 

որպես երկրի զարգացման գերակայություն7:  

Կրթության բարեփոխումները 

Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվող կրթության 

բարելավմանն ուղղված բարեփոխումները հիմնականում նպատակաուղղված են ապահովել հասանելի 

և որակյալ կրթություն՝ բոլորի համար: Սակայն, պետության կողմից տարվող կրթական 

քաղաքականությունը ընթանում է հակառակ ուղիով՝ շարունակաբար խորացնելով գյուղական և 

քաղաքային բնակչության միջև կրթական հնարավորությունների առկա անհավասարությունը և 

համակարգային խնդրի վերածելով՝ հասարակության բևեռացումը: 

2014թ. մեկնարկած հնգամյա «Կրթության բարելավում» ՀԲ նոր վարկային ծրագրի միջոցների գերակշիռ 

մասը՝ 27 միլիոնը, հատկացված է հանրակրթության բաղադրիչին: Սակայն, այս միջոցների մոտ 80%-ը՝ 

22 մլն դոլար, նախատեսվում է ծախսել ընդամենը 17 ավագ դպրոցների վերանորոգման համար. 17 

ավագ դպրոցների, որոնք կազմում են 12-ամյա միջնական կրթության ավարտական հավաստագիր 

տալու իրավունք ունեցող բոլոր դպրոցների ընդամենը 1.8%-ը: Ներկայումս հանրապետության ողջ 

տարածքում գործում են 109 ավագ դպրոցներ, որոնցից 104-ը տեղակայված են քաղաքային 

համայնքներում, և միայն 5-ը՝ գյուղական8, այն դեպքում, երբ Հայաստանի համայնքների միայն մոտ 

5.35%-ն է քաղաքային, իսկ 94.64%-ը՝ գյուղական: ՀԲ վարկային ծրագրով ընտրված 17 ավագ դպրոցները 

տեղակայված են միայն քաղաքային համայնքներում: Վարկային միջոցների նման բաշխումը 

պարունակում է գյուղ-քաղաք անհավասարությունը խորացնելու վտանգ` որակյալ կրթություն 

ստանալու հարցում ոչ շահեկան իրավիճակ ստեղծելով սոցիալ-տնտեսական առումով բնակչության 

առավել խոցելի՝ գյուղաբնակ երեխաների համար:  

Կրթության ֆինանսավորումը 

Հայաստանի կրթական համակարգի համար կենսական անհրաժեշտություն է ֆինանսավորման 

ծավալի ավելացումը9: Սակայն էլ ավելի կարևոր է համակարգի մակարդակով առկա ռեսուրսների 

բաշխման մեխանիզմը: Կրթությանը հատկացվող պետական միջոցների սղությունը (ՀՆԱ-ի ընդամենը 

2.56%) չի ապահովում համակարգի մակարդակով ռեսուրսների արդար բաշխումը: ՏՀԶԿ 

գնահատումները վկայում են, որ սահմանափակ միջոցներ ունեցող երկրները հակված են դրանք 

հատկացնել ավելի շահեկան վիճակում գտնվող դպրոցներին` ոչ շահեկան վիճակ ստեղծելով սոցիալ-

տնտեսական անբարենպաստ պայմաններում գտնվող դպրոցների համար, մինչդեռ միայն ռեսուրսների  

համաչափ և արդար բաշխումը՝ բոլոր դպրոցների միջև, կարող է նպաստել կրթական ողջ համակարգի 

ցուցանիշների բարելավմանը:  

2014-2016թթ. ՀՀ կառավարությունը մոտ 1,2 միլիարդ դրամ կամ մոտ 2,6 մլն ԱՄՆ դոլար է հատկացրել 

Կրթության գերազանցության 10-ամյա ծրագրի իրականացմանը10, որի նպատակն է ստեղծել կրթության 

գերազանցության կենտրոններ՝ ՀԲ վարկային ծրագրով վերանորոգված 17 ավագ դպրոցներում: Հաշվի 

առնելով առկա միտումները կարելի է ենթադրել, որ իրականացման 10 տարիների ընթացքում 

կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը պետական բյուջեին, և հետևաբար ՀՀ հարկատուներին, 

կարժենա առնվազն մոտ 10 մլն ԱՄՆ դոլար, մինչդեռ այն ի սկզբանե բացառում է ծրագրի 

հասանելիությունը՝ գյուղաբնակ երեխաների համար: Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի 

                                                           
7 Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, էջ101, 

http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf 
8 http://stat.armedu.am/?section=content&id=63&year=2014  
9 Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության համակարգում, ՀՖՄ ՀԿ, 

2014թ., http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/State-Policy-on-General-Education-Financing.pdf  
10 2014թ. պետական բյուջե ՝ 213838 հազար դրամ, 2015թ. պետական բյուջե՝ 450 000 հազար դրամ, 2016թ. պետական բյուջե՝ 587 777 հազար 

դրամ: http://www.mfe.am/index.php?cat=72&lang=1  
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վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվության բացակայության պարագայում դժվար է ենթադրել, 

թե 10 տարվա ընթացքում ինչպիսի կոնկրետ և չափելի արդյունքներ կարելի է ակնկալել ծրագրի 

իրականացումից և անհասկանալի է, թե ինչպես են այդ արդյունքները ազդելու ընդհանուր 

հանրակրթության բարելավման վրա11: Սակայն ակնհայտ է, որ այնպիսի իրավիճակում, երբ 

Հայաստանի հանրակրթական  դպրոցների  ավելի  քան  50%-ը  վերանորոգման,  իսկ  ավելի  քան 33%-

ը` կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեն, երբ դպրոցների 8%-ն ընդհանրապես ապահովված չէ 

ջրամատակարարմամբ, իսկ 37%-ը` գազամատակարարմամբ12, հույժ կարևոր է դառնում 

համակարգում ֆինանսական միջոցների արդարացի և նպատակային բաշխման մեխանիզմի 

կիրառումը:  

Հանրակրթության ոլորտում ռեսուրսների արդարացի բաշխմանը խոչընդոտող մյուս խնդիրը 

դպրոցների ներկայիս երեխա-թվով ֆինանսավորման մոդելն է: Ուսումնասիրությունները վկայում են, 

որ կրթության ոլորտում կատարվող ծախսերն անարդյունավետ են, իսկ դպրոցների երախա-թվով 

հաշվարկի բանաձևով ֆինանսավորելու մեխանիզմը՝ անկատար13: Դպրոցների ֆինանսավորման 

արդյունավետությունը չափվում է ուսուցիչների և աշակերտների թվի հարաբերակցությամբ և 

դասարանի միջին խտությամբ: Հայաստանում երկու ցուցանիշներն էլ վերջին շրջանում նվազել են14: 

Ավելին, հանրապետության տարբեր մարզերում գյուղական համայքներում գոյություն ունեն դպրոցներ, 

որոնցում սովորում են 3-5 կամ մինչև 10 երեխա: Այս դպրոցների տարեկան ֆինանսավորումը կազմում 

է մոտ 1.5-2 մլն դրամ: Նման տարեկան բյուջեի պարագայում դժվար է պատկերացնել, որ տվյալ 

համայնքի երեխաները կստանան որակյալ կրթություն և հետագայում մրցունակ կլինեն քաղաքային 

«հարուստ» դպրոցներն ավարտած երեխաների նկատմամբ:  

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի 13-րդ 

հոդվածը սահմանում է, որ «միջնակարգ կրթությունը պետք է հանրամատչելի և հասանելի դարձնել 

բոլոր անձանց համար` օգտագործելով բոլոր պատշաճ միջոցները»:  

2015 թվականին ՄԱԿ-ի Գերագույն Ասամբլեան ընդունեց Կայուն Զարգացման Նպատակները (ԿԶՆ): 

2015թ. կայացած Համաշխարհային կրթական ֆորումում ընդունվեց նաև «Կրթություն 2030. Դեպի 

ներառական և արդարացի որակյալ կրթություն և ցկյանս ուսուցում բոլորի համար» Ինչեոնի 

Հռչակագիրը15, որը՝ հղում անելով ԿԶՆ-ներին, ևս մեկ անգամ վերահաստատեց պետությունների 

պարտավորությունը մինչև 2030թ. ապահովել, որպեսզի բոլոր աղջիկներն ու տղաները 

հնարավորություն ունենան ավարտել անվճար, համաչափ և որակյալ նախնական և միջնակարգ 

կրթություն՝ ուղղված արդյունավետ կրթական արդյունքի ստացմանը16:  

                                                           
11 Համեմատության համար հարկ է հիշատակել, որ գերազանցության նմանատիպ ծրագրի իրականացման փորձ ունեցող Ղազախստանը, որը 

Նազարբայեվի անվան Ինտելեկտուալ դպրոցների ցանցը հիմնադրվել է դեռևս 2009թ.‐ին, համաձայն PISA ստուգատեսի արդյունքների մինչ օրս 

որևէ կերպ չի բարելավել իր կրթական ձեռքբերումները: Մինչդեռ, օրինակ Ֆինլանդիան, ուր հանրակրության համակարգում առանձնահատուկ 

կարևորվում է հավասարության և որակյալ կրթության համընդհանուր մատչելիության սկզբունքը, յուրաքանչյուր տարի պահպանում է իր 

առաջատարի դիրքերը՝ նույն PISA ստուգատեսում: http://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=KAZ&treshold=10&topic=PI  
12 Milovanovitch, M. & Ceneric, I. (2014). Strengthening integrity and fighting corruption in education: Armenia. Yerevan: OSF-Armenia, 

http://www.osf.am/wp-content/uploads/2016/01/Integrity-report_final_en_12.11.2015.pdf  
13 Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիթորինգ, «Համայնքների ֆինանսիստների 

միավորում» ՀԿ , 2014թ., http://www.osf.am/wp-content/uploads/2015/02/High_Schools_Financing_Financial_Effectivness_Analysis_CFOA_FINAL.pdf  
14 Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահատումը՝ հայաստանում հանրակրթության 

բարեփոխումների համատեքստում, Բարև գիտակրթական ՀԿ, 2013թ., http://www.osf.am/wp-

content/uploads/2014/03/FinalARMAssessmentPDEC.pdf  
15 Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all, Incheon Declaration, http://en.unesco.org/world-

education-forum-2015/incheon-declaration  
16 Transforming Our World - the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://sustainabledevelopment.un.org/topics  
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Հայաստանի կառավարության կողմից կրթությունը հռչակվել է երկրի կայուն զարգացման, մարդկային 

կապիտալի պահպանման և վերարտադրության նախապայման17: Սակայն, Հայաստանի 

հանրակրթության ոլորտում ընթացող բարեփոխումները չեն երաշխավորում կրթության 

հասանելիությունը՝ բոլորի համար, կրթության որակի բարելավումն ու սոցիալական 

հավասարությունը: Ընդհակառակը, դրանք նախագծվում և իրականացվում են այնպես, որ էլ ավելի են 

խորացնում սոցիալական բևեռացումը՝ գյուղական և քաղաքային համայնքների, աղքատների և 

հարուստների միջև: Ուստի, ներկայիս իրավիճակում էլ ավելի կարևոր է դառնում քաղաքականություն 

մշակողների և որոշում կայացնողների կողմից հետևյալ գործուն քայլերի ապահովումը. 

1. Կրթության ոլորտի բարեփոխումներում որակյալ կրթության համընդհանուր մատչելիության և 

հասանելիության, սոցիալական արդարության և հավասարության սկզբունքների որդեգրումը և 

դրանց ամրագրումը Կրթության Զարգացման 2016-2025 ռազմավարական ծրագրում: 

2. Պետական բյուջեի, ինչպես նաև վարկային և/կամ դրամաշնորհային ծրագրերի, ֆինանսական 

ռեսուրսների արդարացի և համաչափ բաշխումը՝ բոլոր դպրոցների միջև, անկախ դրանց 

գտնվելու վայրից, իրականացվող կրթական աստիճանից ու ծրագրից, և այլ գործոններից՝ 

նպատակ ունենալով ապահովել որակյալ կրթության հասանելիությունն ու մատչելիությունը 

բոլոր երեխաների համար: 

3. Որոշումների կայացման գործընթացում շահառուների, ինչպես նաև քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների գործուն մասնակցության մեխանիզմների, 

որոշումների կայացման գործընթացի թափանցիկության և հաշվետվողականության 

ապահովումը՝ համապատասխան մեխանիզմները ամրագրելով Կրթության Զարգացման 2016-

2025 ռազմավարական ծրագրում: 

 
Հարցերի և լրացուցիչ մանրամասների համար խնդրում ենք դիմել Բաց հասարակության հիմնադրամներ – 

Հայաստանի կրթական թիմին` էլեկտրոնային փոստով նամակ ուղարկելով՝ Լիլիթ Նազարյանին (nlilit@osi.am) 
կամ Աննա Հարությունյանին (annah@osi.am) 

 

                                                           
17 Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, էջ 134, 

http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf  


