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Ս� յն զեկ� յցը պատրաստվել է Կիրառական քաղաքական� թյան և 
բարեվարք� թյան կենտրոնի (Բ� լղարիա) կողմի ց Հանրային քաղաքակա-
ն� թյան ինստիտ� տի (Հայաստան) հետ համագործակց� թյամբ, 
Բաց հասարակ� թյան հիմն ադրամն եր-Հայաստանի ֆինանսական 
օժանդակ� թյամբ:

Ս� յն զե կ� յ ցի հրա պա րակ մանն օ ժան դա կ� մ է Բաց հա սա րա կ� թ-
յան հիմն  ադ րամն  եր- Հա յաս տա նը: Այս զե կ� յ ց� մ ար տա հայտ ված կար-
ծիք նե րը հե ղի նակ նե րինն են, և պար տա դիր չէ, որ պես զի դրանք ար-
տա ցո լեն Բաց հա սա րա կ� թ յան հիմն  ադ րամն  եր- Հա յաս տա նի կամ այն 
կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի պաշ տո նա կան դիր քո րո շ� մ նե րը, ո րոնց հետ 
կա րող են կապ ված լի նել ս� յն զե կ� յ ցի հե ղի նակ նե րը:
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ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ

Նախապատմ թյ նը

Հա յաս տա ն� մ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան բա րե վար ք� թ յան ս� յն 
գնա հա տ�  մը պատ րաստ վել է Կի րա ռա կան քա ղա քա կա ն� թ յան և բա րե-
վար ք� թ յան կենտ րո նի (Center for Applied Policy and Integrity) կող մի ց Բաց 
հա սա րա կ� թ յան հիմն  ադ րամն  եր- Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան օ ժան դա կ� թ-
յամբ Հա յաս տա ն� մ և  այլ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ կրթ� թ յան բա րե վար ք� թ յան 
� ղ ղ� թ յամբ տար վող ա վե լի մե ծ ծա վա լի աշ խա տանք նե րի շրջա նա կ� մ: 

Ս� յն զե կ� յցն Ուկ րաի նա յի վե րա բեր յալ կազմ ված զե կ� յ ցից հե տո երկ-
րորդն է, ո ր� մ կի րառ վ� մ է նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան գնա հատ ման 
տվյալ մե  թո դա բա ն� թ յ�  նը: Զե կ� յ ցի նպա տակն է օգ նել պե տա կան ի րա-
վա ս�  մար մի ն նե րին և շա հա կից նե րին՝ հաս կա նա լ�  պե տա կան քա ղա քա-
կա ն� թ յան հետ կապ ված այն պայ ման նե րը, ո րոնք բա րեն պաստ են կրթա-
կան հա մա կար գե ր� մ կո ռ� պ ցիա յի հա մար, և  օ ժան դա կե լ�  այդ պայ ման-
նե րը բա րե լա վող և չա րա շա հ� մն  ե րի խոր քա յին պատ ճառ նե րը կան խող 
լ�  ծ� մն  ե րի մշակ մա նը:

Զե կ� յ ցի հա մար օգ տա գործ վել է կրթա կան հա մա կար գե րի բա րե վար-
ք� թ յան գնա հատ ման INTES մե  թո դա բա ն� թ յ�  նը, ո րը մշակ վել է ՏՀԶԿ-ի 
շրջա նա կ� մ Կի րա ռա կան քա ղա քա կա ն� թ յան և բա րե վար ք� թ յան կենտ-
րո նի կող մի ց և  օգ տա գործ վել է կրթ� թ յան բա րե վար ք� թ յան գնա հա տ� մ-
նե րի և հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի մե ջ 2010 թվա կա նից ի վեր: Գ նա հատ ման 
հիմ ք� մ ըն կած են հե տա զո տա կան հետև յալ եր կ�  հար ցե րը. արդ յո՞ք վաղ 
ման կ� թ յան կրթ� թ յան և խ նամ քի հա մա կար գի (ՎՄԿԽ)1 մաս նա կից նե րը 
Հա յաս տա ն� մ դրսևո ր� մ են կո ռ� մ պաց ված վար քա գիծ, և  ե թե ա յո, ա պա 
նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մե ջ նրանց մաս նակ ց� թ յան պայ ման ներն 
ինչ պի սի՞ դե րա կա տա ր� մ կա րող են �  նե նալ այդ հար ց� մ:

Զե կ� յ ց� մ շա րադր ված վեր լ�  ծ� թ յ�  նը կազմ վել է տար բեր աղբ յ� ր-
նե րի հի ման վրա՝ նե րառ յալ ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան 

1 Ս� յն զեկ� յց� մ ՎՄԿԽ հապավ� մը հաջորդիվ օգտագործվ� մ է որպես նախադպրոցական կրթ� թյան 
և նախադպրոցական ոլորտի հոմանիշ:
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զե կ� յ ցը՝ կազմ ված Հան րա յին քա ղա քա կա ն� թ յան ինս տի տ�  տի (ՀՔԻ) 
կող մի ց, ո րը գնա հատ ման ազ գա յին հա մա կար գողն էր (տես Peeters, Van 
Laere & Gevorgyan, 2018), INTES-ի գնա հա տող թի մի  հար ցա շա րին ՀՀ կա-
ռա վա ր� թ յան տված պա տաս խան նե րը, տե ղա յին այ ցե րի և ֆո կ� ս խմբե րի 
շրջա նա կ� մ հա վաք ված տե ղե կ� թ յ� ն նե րը, ինչ պես նաև փաս տաթղ թա-
յին այն հե տա զո տ� թ յ� ն նե րը, ո րոն ց� մ անդ րա դարձ կա պաշ տո նա կան 
աղբ յ� ր նե րից և  եր րորդ ան ձան ցից ստաց ված տվյալ նե րի և Հա յաս տա ն� մ 
ՎՄԿԽ-ի մա սին ի րա կա նաց ված վեր լ�  ծ� թ յան վե րա բեր յալ:

Ս� յն զե կ� յ ցի ա ռա ջին գլխ� մ ընդ հա ն� ր տե ղե կ� թ յ� ն ներ են ներ կա-
յաց վ� մ Հա յաս տա նի նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան և բա րե վար ք� թ յան 
մի  ջա վայ րի մա սին՝ նե րառ յալ պե տա կան և մաս նա վոր ՎՄԿԽ-ի մե  ծ� թ յան, 
կա ռա վար ման, ֆի նան սա վոր ման և մարդ կա յին ռե ս� րս նե րի վե րա բեր յալ: 
2-րդից 4-րդ գ լ� խ նե ր� մ քննարկ վ� մ են բա րե վար ք� թ յան տա րաբ ն� յթ 
այն խախ տ� մն  ե րը, ո րոնք վեր լ�  ծ� թ յան շրջա նա կ� մ հա մար վել են ա մե -
նա ծան րը ի րենց տա րած վա ծ� թ յան և  ա ռաջ բե րած հետ ևանք նե րի ա ռ� -
մով: Դ րանք են նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մե ջ ա պօ րի նա բար ընդգրկ-
վե լը, ֆա վո րի տիզ մը կադ րա յին ո րո շ� մն  ե ր� մ և ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի 
յ�  րա ց�  մը:

Արձանագրված արդյ նքները

2-րդ գ լ�  խը վե րա բե ր� մ է նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա սա նե լի� թ-
յա նը: Քա ղա քա կա ն� թ յան այս ո լոր տի կա նոն նե րի և կա նո նա կար գե րի հա-
մա ռոտ նկա րագ ր� թ յ�  նից հե տո տվյալ գլխ� մ �  ս� մ նա սիր վ� մ են այն � -
ղի նե րը, ո րոն ցով ոչ ֆոր մալ պայ մա նա վոր վա ծ� թ յ� ն նե րը և  ա նօ րի նա կան 
գոր ծարք ներն ա պա հո վ� մ են ա նօ րի նա կա ն� թ յան մ� տ քը ման կա պար-
տեզ ներ, նկա րագր վ� մ են ա նօ րի նա կա ն� թ յ� ն նե րը հնա րա վոր դարձ նող 
մե  խա նիզմ նե րը, և  ընդ հա ն� ր տե ղե կ� թ յ� ն ներ են տրվ� մ ա նի րա վա չափ 
ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րի գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցող պաշ տոն նե րի, ինչ պես նաև 
վտանգ վող նոր մե  րի և պար տա վո ր� թ յ� ն նե րի մա սին:

2-րդ գլ խ� մ նաև քննարկ վ� մ են այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք հնա րա վո-
ր� թ յ� ն ներ են ըն ձե ռ� մ ա պօ րի նա բար կրթ� թ յան մե ջ ընդգրկ վե լ�  ա նօ-
րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ՝ նե րառ յալ ըն դ�  նե լ� թ յան սահ մա նա չա փե րից 
ա զա տ� մ նե րի ան վե րահս կե լի ա վե լա ց�  մը, ՎՄԿԽ-ի ար տա քին վե րահս-
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կո ղ� թ յան բնա գա վա ռ� մ օ րենսդ ր� թ յան և կա րո ղ� թ յ� ն նե րի թե ր� թ յ� ն-
նե րը, ինչ պես նաև ոչ բա վա րար հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յ�  նը և թա փան ցի-
կ� թ յ�  նը հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ, քա նի որ հեր թա ց�  ցակն է այն գոր ծի քը, 
ո րով ա ռա վել հա ճախ կա ռա վար վ� մ են պե տա կան ՎՄԿԽ ըն դ� ն վե լ�  հա-
մար ներ կա յաց վող, առ կա լրա կազ մը թվով գե րա զան ցող դի մ� մ նե րը: 

Այս գլխի եր րորդ մա ս� մ նկա րագր վ� մ են այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք 
կրթ� թ յան մաս նա կից նե րի հա մար շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն են ստեղ ծ� մ՝ 
կա տա րե լ�  ա պօ րի նի ըն դ�  նե լ� թ յան ոչ ֆոր մալ գոր ծարք ներ, մաս նա վո-
րա պես՝ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մատ չե լի և  ո րակ յալ տե ղե րի ան բա-
վա րա ր� թ յ�  նը, ինչ պես նաև ըն դ�  նե լ� թ յան ան բա վա րար չա փո րո շիչ նե-
րը, ո րը կա րող են ման կա պար տեզ նե րին դրդել՝ կա տա րե լ�  ա նօ րի նա կան 
գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ:

2-րդ գ լ� խն ա վարտ վ� մ է վե րո հիշ յալ թե ր� թ յ� ն նե րը հաղ թա հա րե-
լ�  հա մար ար վող ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րով: Ա ռա ջարկ վող մի  ջո ցա ռ� մ նե րի 
գե րա կա � ղ ղ� թ յ� ն նե րը են պե տա կան նա խակր թա րան նե րի գեր բեռ ն� -
մը սահ մա նա փա կե լը, ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան արդ յ�  նա վե տ� թ յ�  նը 
բա րե լա վե լը, ըն դ�  նե լ� թ յան պրակ տի կան ա վե լի հաշ վե տ�  և թա փան ցիկ 
դարձ նե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ ըն դ�  նե լ� թ յան ըն թա ցա կար գե րի սկզբ� նք-
նե րը և ն վա զա գ� յն չա փա նիշ նե րը սահ մա նե լը, ինչ պես նաև ՎՄԿԽ առ կա 
կա րո ղ� թ յ� ն ներն օգ տա գոր ծե լը:

Զե կ� յ ցի 3-րդ գլ խ� մ  վեր լ� ծ վ� մ է ՎՄԿԽ-ի կադ րա յին ո րո շ� մ նե-
ր� մ առ կա ֆա վո րի տիզ մը: Կադ րա յին ռե ս� րս նե րի բնա գա վա ռին առնչ վող 
կա նոն նե րի և կա նո նա կար գե րի հա մա ռոտ նկա րագ ր� թ յ�  նից հե տո ներ-
կա յաց վ� մ են այդ կա նոն ներն անձ նա կան շա հի հա մար խախ տե լ�  բնո րոշ 
�  ղի նե րը և մե  խա նիզմ նե րը: Վեր ջին նե րիս թվ� մ են կա պեր կամ մի  ջոց ներ 
�  նե ցող ան հատ նե րին աշ խա տան քի ըն դ�  նե լը ՎՄԿԽ-ի մաս նա գի տա կան 
կամ վար չա կան պաշ տոն նե ր� մ՝ ա ն�  շադ ր� թ յան մատ նե լով նվա զա գ� յն 
ո րա կա վոր ման պա հանջ նե րը, կամ նա խակր թա րան նե րի հաս տի քա ց�  ցա-
կ� մ նրանց հա վել յալ հաս տիք նե րի հա մար աշ խա տան քի ըն դ�  նե լը: Այս 
գլխ� մ նկա րագր վ� մ է ֆա վո րի տիզ մը ման կա վարժ նե րի մաս նա գի տա կան 
գոր ծ�  նե� թ յան մե ջ: Ամ փոփ ներ կա յաց վ� մ են պաշ տո նա կան հաս տիք նե-
րը, ա նի րա վա չափ ա ռա վե լ� թ յ� ն ներն �  վտանգ վող նոր մե  րը և պար տա-
վո ր� թ յ� ն նե րը:
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Այս գլխ� մ քննարկ վ� մ են այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք հնա րա վո ր� թ յ� ն-
ներ են ըն ձե ռ� մ ֆա վո րի տիզ մի  հա մար՝ նե րառ յալ աշ խա տող նե րի վե րա-
բեր յալ ոչ բա վա րար ի րա վա կար գա վո ր� մն  ե րը և  ա նարդ յ�  նա վետ ար տա-
քին վե րահս կո ղ� թ յ�  նը, ա պա շա րադր վ� մ են քա ղա քա կա ն� թ յան այն 
բա ցե րը, ո րոնք ա նօ րի նա կան վար քա գիծ դրսևո րե լ�  շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն 
են ա ռա ջաց ն� մ. օ րի նակ՝ խմբե րի գեր բեռն ման պատ ճա ռով աշ խա տող նե-
րի թվի ան բա վա րա ր� թ յ�  նը, տե ղա կան իշ խա ն� թ յան մար մի ն նե րի հետ 
�  նե ցած ոչ ֆոր մալ փոխ կախ յա լ� թ յ�  նը, ցածր աշ խա տա վար ձե րը և  ա նո-
րո շ� թ յ� նն աշ խա տա շ�  կա յ� մ:

3-րդ գ լ� խն ա վարտ վ� մ է ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րով, ո րոնք վե րա բե ր� մ 
են աշ խա տող նե րի աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ան կա յ�  ն� թ յան հաղ-
թա հար մա նը, ար տա քին մո նի թո րին գի և հս կո ղ� թ յան բա րե լավ մա նը և նա-
խադպ րո ցա կան կրթ� թ յ� ն ի րա կա նաց նող յ�  րա քանչ յ� ր հաս տա տ� թ յան 
աշ խա տող նե րի նվա զա գ� յն թվի սահ ման ման չա փո րո շիչ նե րի վե րա նայ-
մա նը:

Եվ վեր ջա պես 4-րդ գ լ� խն անդ րա դա ն� մ է Հա յաս տա ն� մ ՎՄԿԽ-ի 
պե տա կան հա մա կար գ� մ ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի հափշ տա կ� թ յան 
խնդիր նե րին: Պե տա կան և մաս նա վոր ե կա մ� տ նե րի հիմն  ա կան աղբ յ� ր-
նե րին և դ րանց կա ռա վար ման կա նոն նե րին անդ րա դառ նա լ� ց հե տո զե-
կ� յ ց� մ նկա րագր վ� մ են մի  ջոց նե րի հափ շա կ� թ յան ա ռա վել հա ճախ հան-
դի պող ձևե րը, թվարկ վ� մ են ի րա վա կար գա վոր ման այն թե ր� թ յ� ն նե րը, 
ո րոնք հնա րա վոր են դարձ ն� մ դրանք, և քն նարկ վ� մ են նման վար քա գիծ 
դրսևո րող նե րի շա հագրգռ վա ծ� թ յան հնա րա վոր աղբ յ� ր նե րը:

Ինչ պես զե կ� յ ցի նա խորդ գլ� խ նե րը, 4-րդ գ լ�  խը ն� յն պես ա վարտ-
վ� մ է ձեռ նարկ վե լիք քայ լե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րով: Ա ռա-
ջարկ վ� մ է նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ողջ մաս նա վոր հա-
ս� յ թը բյ�  ջե տա յին գոր ծըն թա ց� մ նե րա ռել և ծախ սե րի վե րա բեր յալ հաշ-
վետ վ� թ յ� ն ներ ներ կա յաց նել, է թի կա յի և բա րե վար ք� թ յան կա նո նագր քեր 
կազ մե լ և պա հանջ նե րի չկա տար ման դեպ ք� մ կի րառ վող կար գա պա հա կան 
մի  ջոց ներ սահ մա նել, ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յ�  նը բա րե լա վել և հաս տա-
տ� թ յ� ն նե ր� մ աշ խա տող մաս նա գետ նե րի ե կամ տի մի  ջին մա կար դա կը 
վե րա նա յել:
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ԳԼ& Խ 1. ՆԵՐԱԾ&  & Ն

Ս յն զեկ յցի մասին

Աշխատանքի նախապատմ� թյ� նը

Հա յաս տա ն� մ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան բա րե վար ք� թ յան ս� յն 
գնա հա տ�  մը պատ րաստ վել է Կի րա ռա կան քա ղա քա կա ն� թ յան և բա-
րե վար ք� թ յան կենտ րո նի (Center for Applied Policy and Integrity) կող մի ց 
Բաց հա սա րա կ� թ յան հիմն  ադ րամն  եր- Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան օ ժան-
դա կ� թ յամբ Հա յաս տա ն� մ և  այլ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ կրթ� թ յան բա րե-
վար ք� թ յան � ղ ղ� թ յամբ տար վող ա վե լի մե ծ ծա վա լի աշ խա տանք նե րի 
շրջա նա կ� մ: Գ նա հա տ� մն  ե րը նա խա ձեռն վել են 2010 թվա կա նին ՏՀԶԿ-ի 
Ֆի նան սա կան և ձեռ նար կա տի րա կան հար ցե րի տնօ րի ն� թ յան Ար ևել յան 
Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի Հա կա կո ռ� պ ցիոն ցան ցի շրջա նա-
կ� մ, մշակ վել են ՏՀԶԿ-ի Կր թ� թ յան և հմ տ� թ յ� ն նե րի տնօ րի ն� թ յան հետ 
հա մա գոր ծակ ց� թ յամբ, Յu ՆԵՍԿՕ-ի Կր թ� թ յան պլա նա վոր ման ինս տի-
տ�  տի ներգ րավ մամբ:

Ս� յն զե կ� յ ցը կազ մե  լ�  պա հին կրթա կան հա մա կար գի տար բեր հատ-
ված նե րի բա րե վար ք� թ յան նմա նա տիպ գնա հա տ� մն  եր են ի րա կա նաց վել 
մի  քա նի պե տ� թ յ� ն նե ր� մ կրթ� թ յան ո լոր տի ի րա վա ս�  մար մի ն նե րի և 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ա ն�  նից: Դ րանք են մաս նա վո րա-
պես Սեր բիա յի Հան րա պե տ� թ յ�  նը (OECD, 2012), Թ� նիսը (OECD, 2013), 
Հայաստանը (OSF-Armenia, 2016) (դպրոցական և բարձրագ� յն կրթ� թյ� ն) 
և Ուկրաինան (OECD, 2017a): Գ նա հատ ման մե  թո դա բա ն� թ յան հի ման վրա 
ի րա կա նաց վել է Ղա զախս տա նի և Հա յաս տա նի բարձ րա գ� յն կրթ� թ յան 
խո րաց ված մո նի թո րինգ 2017 և 2018 թվա կան նե րին նշված պե տ� թ յ� ն նե-
րի հա կա կո ռ� պ ցիոն բա րե փո խ� մն  ե րի՝ ՏՀԶԿ-ի մո նի թո րին գի ըն թաց ք� մ:

Հա յաս տա նին վե րա բե րող ս� յն զե կ� յցն Ուկ րաի նա յից հե տո երկ րորդն 
է, ո ր� մ մե  թո դա բա ն� թ յ�  նը կի րառ վել է նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան 
գնա հատ ման հա մար: Գ նա հատ ման մի  ջազ գա յին թի մի  ան դամն  երն են ե ղել 
Սի մո նե Բ լ�  մը և Մի հայ լո Մի լո վա նո վի չը, ով քեր կրթ� թ յան քա ղա քա կա-
ն� թ յան և բա րե վար ք� թ յան վեր լ�  ծա բան ներ են Կի րա ռա կան քա ղա քա-
կա ն� թ յան և բա րե վար ք� թ յան կենտ րո ն� մ: Ն րանք աշ խա տել են Ան նա 
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Գ ևորգ յա նի և Հան րա յին քա ղա քա կա ն� թ յան ինս տի տ�  տի ( Հա յաս տան) 
հետ, ո րը ե ղել է ազ գա յին հե տա զո տ� թ յան գոր ծըն կե րը և բա րե վար ք� թ-
յան գնա հատ ման հա մա կար գո ղը:

Մեթոդաբան� թյ� նը

Զե կ� յ ցը հիմն  վ� մ է կրթա կան հա մա կար գե րի բա րե վար ք� թ յան գնա-
հատ ման INTES մե  թո դա բա ն� թ յան վրա, ո րը մշակ վել է ՏՀԶԿ-ի շրջա նա-
կ� մ Կի րա ռա կան քա ղա քա կա ն� թ յան և բա րե վար ք� թ յան կենտ րո նի կող-
մի ց և  օգ տա գործ վել է կրթ� թ յան բա րե վար ք� թ յան գնա հա տ� մն  ե ր� մ և 
հե տա զո տ� թ յ� ն նե ր� մ 2010 թվա կա նից ի վեր: 

INTES-ի նպա տակն է օգ նել պե տա կան ի րա վա ս�  մար մի ն նե րին և շա-
հա կից նե րին՝ հաս կա նա լ�  պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յամբ պայ մա նա վոր-
ված այն պայ ման նե րը, ո րոնք կրթա կան հա մա կար գե ր� մ բա րեն պաստ մի -
ջա վայր են ստեղ ծ� մ կո ռ� պ ցիա յի հա մար, և  օ ժան դա կել այդ պայ ման նե րը 
բա րե լա վող և չա րա շա հ� մն  ե րի խոր քա յին պատ ճառ նե րը կան խող լ�  ծ� մ-
նե րի մշակ մա նը: Մո տեց ման տրա մա բա ն� թ յ� նն այն է, որ բա րե վար ք� թ-
յան խնդիր նե րը և կո ռ� պ ցիան կրթ� թ յան ո լոր տ� մ այն պի սի եր և� յթ ներ 
են, ո րոնք ո լոր տի վրա ազ դ� մ են «դրսից», սա կայն պայ մա նա վոր ված են 
կրթ� թ յան հա մա կար գ� մ առ կա խոր քա յին խնդիր նե րով, ո րոնք կա րող են 
լ� ծ վել (և պետք է լ� ծ վեն) այդ ո լոր տ� մ ո րո շ� մ կա յաց նող նե րի, պրակ տիկ 
աշ խա տող նե րի և շա հա կից նե րի տրա մադ ր� թ յան տակ ե ղած մի  ջոց նե րով 
(OECD, 2018a):

Գ նա հատ ման հիմ ք� մ ըն կած են հե տա զո տա կան �  ղե ց� յց նե րը, ո րոնց 
նպա տակն է պա տաս խա նել հետև յալ եր կ�  հար ցե րին. արդ յո՞ք վաղ ման-
կ� թ յան կրթ� թ յան և խ նամ քի հա մա կար գի (ՎՄԿԽ)2 մաս նա կից նե րը 
դրսևո ր� մ են կո ռ� մ պաց ված վար քա գիծ, և  ե թե ա յո, ա պա նա խադպ րո ցա-
կան կրթ� թ յան մե ջ նրանց մաս նակ ց� թ յան պայ ման ներն ինչ պի սի՞ դե րա-
կա տա ր� մ կա րող են �  նե նալ այդ հար ց� մ: 

INTES-ի ա ռա ջին պրո տո կո լ� մ մատ նանշ վ� մ են այն գոր ծե լա կեր պե-

2 Ս� յն զեկ� յց� մ ՎՄԿԽ հապավ� մը հաջորդիվ օգտագործվ� մ է որպես նախադպրոցական կրթ� թյան 
և նախադպրոցական ոլորտի հոմանիշ:
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րը, ո րոնք կոնկ րետ չա փա նիշ նե րով (օ րի նակ՝ տա րած վա ծ� թ յան, դի տա վո-
ր� թ յան, անձ նա կան շա հի առ կա յ� թ յան և  այլն) հա մար վ� մ են բա րե վար-
ք� թ յան խախ տ� մն  եր: INTES-ի մյ� ս եր կ�  պրո տո կոլ նե րը վե րա բե ր� մ են 
նա խադպ րո ցա կան քա ղա քա կա ն� թ յան մի  ջա վայ րին, ո ր� մ սո վո րա բար 
դրսևոր վ� մ են գոր ծե լա կեր պե րը. մաս նա վո րա պես թե ՎՄԿԽ-ի մի  ջա վայ-
րը՝ քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը և պ րակ տի կան, ինչ պե՞ս կա րող են ՎՄԿԽ-ի մաս-
նա կից նե րի հա մար ստեղ ծել հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ և շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն, 
որ պես զի նրանք դրսևո րեն ա նօ րի նա կան վար քա գիծ:  

«Ա նօ րի նա նա կան վար քա գիծ» ար տա հայ տ� թ յ�  նը ս� յն զե կ� յ ց� մ կա-
րող է նշա նա կել գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ, ո րոնց հա մար սահ ման ված է քրեա կան 
պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն, ինչ պես նաև գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ, ո րոնք ո լոր տին 
պատ ճա ռ� մ են սոսկ մե ղմ վն աս և կա րող են մի  ջազ գա յին չա փա նիշ նե րով 
չհա մար վել կո ռ� պ ցիա: Զե կ� յ ց� մ դրանք բո լո րը նե րառ վ� մ են «բա րե-
վար ք� թ յան խախ տ� մ» հաս կա ց� թ յան մե ջ (OECD, 2018a):

Տվյալների աղբյ� րները և գնահատման գործընթացը

Այս INTES զե կ� յ ցը կազմ վել է տար բեր աղբ յ� ր նե րի հի ման վրա՝ նե-
րառ յալ տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ցը, ո րը կազմ վել է Հան րա յին քա ղա քա կա-
ն� թ յան ինս տի տ�  տի կող մի ց (ո րը գնա հատ ման ազ գա յին հա մա կար գողն 
է), INTES-ի գնա հա տող թի մի  հար ցա շա րին ՀՀ կա ռա վա ր� թ յան տված պա-
տաս խան նե րը, տե ղա յին այ ցե րի և ֆո կ� ս խմբե րի շրջա նա կ� մ հա վաք ված 
տե ղե կ� թ յ� ն նե րը, ինչ պես նաև փաս տաթղ թա յին հե տա զո տ� թ յ� ն նե րը, 
ո րոն ց� մ անդ րա դարձ կա պաշ տո նա կան աղբ յ� ր նե րից և  եր րորդ ան ձան-
ցից ստաց ված տվյալ նե րի և Հա յաս տա ն� մ ՎՄԿԽ-ի մա սին ի րա կա նաց-
ված վեր լ�  ծ� թ յան վե րա բեր յալ:

Զե կ� յ ցը կազմ վել է մի  քա նի փ�  լե րով INTES-ի մե  թո դա բա ն� թ յա նը հա-
մա հ� նչ: Ա ռա ջին հեր թին գնա հա տող թիմն  �  ս� մ նա սի րել է փաս տաթղ թե-
րը և տվ յալ նե րը՝ նպա տակ �  նե նա լով նախ նա կան կար գով ա ռանձ նաց նել 
ո րո շա կի խնդիր ներ և բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մ ներ ՎՄԿԽ-� մ, ո րոնց 
վրա պի տի կենտ րո նա նա գնա հա տ�  մը: Դ րան հա ջոր դել են տե ղա յին այ ցե-
րը 2017 թվա կա նի նո յեմ բե րի 25-ից մի նչև դեկ տեմ բե րի 1-ը, երբ դե մառ դեմ 
հար ցազ ր� յց ներ են անց կաց վել կրթ� թ յան մաս նա գետ նե րի, շա հա կից նե-
րի և մար զա յին և պե տա կան ի րա վա ս�  մար մի ն նե րի հետ: Տե ղե ր� մ այ ցե-



13

րի ա ռա ջին փ�  լի նպա տակն է ե ղել ամ բող ջաց նել վի ճա կագ րա կան, պատ-
մո ղա կան (եր րորդ ան ձան ցից զե կ� յց նե րի) և խո սակ ց� թ յ� ն նե րի մա կար-
դա կ� մ առ կա տվյալ նե րը և  օգ նել, որ պես զի գնա հա տող թի մը հաս տա տի 
բա րե վար ք� թ յան գնա հատ ման մե ջ նե րառ ված խախ տ� մ նե րի նախ նա կան 
ցան կը:

Տե ղե ր� մ այ ցե րի ժա մա նակ ձեռք բեր ված տվյալ նե րը և տե ղե կ� թ յ� ն-
նե րը ա ռաջ են բե րել ՎՄԿԽ-� մ առ կա խնդիր ներն ա վե լի մե ծ խո ր� թ յամբ 
�  ս� մ նա սի րե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յ� ն: Դ րա հա մար կազ մա կերպ վել են ծնող-
նե րի, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի, տնօ րեն նե-
րի և  �  ս�  ցիչ նե րի հետ հան դի պ� մ ներ ֆո կ� ս խմբե րի ձևով: Հան դի պ� մ-
նե րը անց կաց վել են Եր ևա ն� մ հ�  նի սի 8-ին և 9-ին: Ֆո կ� ս խմբե րին հա-
ջոր դել են խո րաց ված գնա հա տ� մ ներ INTES-ի գնա հա տող թի մի  և ՀՔԻ-ի 
մի ջև, ո րոնց օգ ն� թ յամբ ամ բող ջաց վել են եզ րա կա ց� թ յ� ն նե րը, իսկ բաց 
մն ա ցած հար ցե րը ստա ցել են պա տաս խան ներ:

INTES-ի գնա հատ ման վեր ջին փ�  լ� մ եզ րա կա ց� թ յ� ն նե րը ստ� գ վել և 
ճշգրտ վել են, ո րից հե տո ազ գա յին փոր ձա գետ նե րից, ո րոշ շա հա կից նե րից 
ընտր ված, լայն հան ր� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ նե րից կազմ ված խ� մ բը աշ-
խա տել և հա մա ձայ նեց րել է մի  շարք ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ և  ա ռաջ նա հերթ 
հե տա գա քայ լեր: Դ րա նից հե տո զե կ� յ ցը ներ կա յաց վել է ազ գա յին ի րա վա-
ս�  մար մի ն նե րին՝ մե կ նա բա ն� թ յ� ն նե րի և փաս տե րի � ղ ղ� մ նե րի հա մար, 
ա պա՝ նրանց ար ձա գան քը ստա նա լ� ց հե տո, բեր վել է վերջ նա կան տես քի:

Զեկ� յցի կառ� ցվածքը

Զե կ� յ ցի ա ռա ջին գլխ� մ ընդ հա ն� ր տե ղե կ� թ յ� ն ներ են ներ կա յաց-
վ� մ Հա յաս տա նի նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան և բա րե վար ք� թ յան մի -
ջա վայ րի, պե տա կան և մաս նա վոր ՎՄԿԽ-ի մե  ծ� թ յան, կա ռա վար ման, 
ֆի նան սա վոր ման և մարդ կա յին ռե ս� րս նե րի վե րա բեր յալ: 2-րդից 4-րդ 
գ լ� խ նե ր� մ քննարկ վ� մ են բա րե վար ք� թ յան տա րաբ ն� յթ խախ տ� մն  ե-
րը, ո րոնք վեր լ�  ծ� թ յան շրջա նա կ� մ հա մար վել են ա մե  նա ծան րը ի րենց 
տա րած վա ծ� թ յան և  ա ռա ջաց րած հետ ևանք նե րի պատ ճա ռով: Դ րանք են 
նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մե ջ ա պօ րի նա բար ընդգր կ�  մը, ֆա վո րի-
տիզ մը կադ րա յին ո րո շ� մն  ե ր� մ և ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի յ�  րա ց�  մը: 
Վեր ջին՝ 5-րդ գլ խ� մ, ամ փոփ ներ կա յաց վ� մ են ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րը:
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Բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մ նե րին անդ րա դար ձող գլ� խ նե րի կա ռ� ց ված-
քը ն� յնն է, ինչ INTES-ի նախ կին զե կ� յց նե ր� մ (տես օ րի նակ՝ § Կո ռ� պ ցիա յի 
դեմ պայ քա րը և բա րե վար ք� թ յան ար մա տա վո ր�  մը Հա յաս տա նի կրթա կան 
ո լոր տ� մ¦,ԲՀՀ- Հա յաս տան,2016): Յ�  րա քանչ յ� ր գլխի ա ռա ջին բաժ ն� մ (Ա 
բա ժին) նկա րագր վ� մ է խախ տ�  մը, երկ րոր դ� մ (Բ բա ժին) վեր լ� ծ վ� մ են 
խախտ ման հնա րա վո ր� թ յ� ն ա ռա ջաց նող թե ր� թ յ� ն նե րը, եր րորդ բաժ ն� մ 
(Գ բա ժին) քննարկ վ� մ են այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն են 
ա ռա ջաց ն� մ տվյալ խախ տ�  մը կա տա րե լ�  հա մար, իսկ գլխի վեր ջին մա ս� մ 
ներ կա յաց վ� մ են բա րե լավ ման վե րա բեր յալ ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ:

Ընդհան ր տեղեկ թյ ններ նախադպրոցական
համակարգի մասին

Բարեվարք� թյան մի ջավայրը երկր� մ

Հա յաս տա նի վե րա բեր յալ INTES-ի գնա հատ ման նա խորդ զե կ� յ ց� մ 
նշվել է, որ 2015 թվա կա նի դր� թ յամբ Հա յաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կար-
գը գոր ծ� մ էր քա ղա քա կան և գոր ծա րար վեր նա խա վե րի փոխ հա մա ձայ-
ն� թ յամբ. նրանք էլ վե րահս կ� մ էին քա ղա քա կան կյան քը և տն տե ս� թ յ� -
նը, և հիմ նա կան գոր ծող ան ձինք հա ճախ �  նեին հա մընկ նող քա ղա քա կան 
և տն տե սա կան շա հեր: Զե կ� յ ց� մ նաև նշվել էր, որ տա րած քա յին կա ռա-
վար ման մա կար դա կ� մ տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն ներն3 �  նեն ա ռա վել մե ծ 
թվով պար տա կա ն� թ յ� ն ներ նա խադպ րո ցա կան կրթ�  թան մա սով, լայն 
տա րա ծ� մ �  նեն ոչ ֆոր մալ ցան ցե րը և «վստա հ� թ յ� ն պայ մա նա վո րող � -
ժեղ գոր ծոն նե րը», ո րոնք փոխ հա տ�  ց� մ էին պե տա կան ինս տի տ� տ նե րի 
բաց թո ղ� մ նե րը (§ Կո ռ� պ ցիա յի դեմ պայ քա րը և բա րե վար ք� թ յան ար մա-
տա վո ր�  մը Հա յաս տա նի կրթա կան ո լոր տ� մ¦,ԲՀՀ- Հա յաս տան,2016):

Հա կա կո ռ� պ ցիոն լրջա գ� յն մո նի թո րին գի շրջա նա կ� մ վեր ջերս ար-
ձա նագր վել է, որ պե տա կան պաշ տոն յա նե րի լայն տա րա ծ� մ գտած շա հե րի 
բա խ� մ նե րը մե  նաշ նոր հաց ված տնտե ս� թ յան և հա սա րա կ� թ յան կող մի ց 

3 Ս� յն զեկ� յց� մ խոսքը դյ� րընկալ դարձնել�  նպատակով «տեղական իշխան� թյ� ններ» արտահայ-
տ� թյ� նը կարող է հավասարապես վերաբերել տեղական ինքնակառավարման մարմի նների և մարզերի 
մակարդակ� մ գործող բոլոր այն կառ� յցներին, որոնք պատասխանատ�  են նախադպրոցական 
կրթ� թյան համար՝ ներառյալ համայնքները, համայնքապետարանները:
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վե րին օ ղակ նե ր� մ կո ռ� պ ցիա յի առ կա յ� թ յան փաս տի պա սիվ ըն դ� ն ման 
հետ հա մա տեղ, մի նչ օրս կան խել են, որ Հա յաս տանն արդ յ�  նա վե տո րեն 
անդ րա դարձ կա տա րի պե տա կան հատ վա ծի կո ռ� պ ցիոն դրսևո ր� մ նե-
րին և  այս ա մե նն ա ռա վե լա պես ազ դել է ո րոշ ո լորտ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ 
կրթ� թ յան ո լոր տի վրա (OECD, 2018b): «Թ րանս փա րեն սի ին թեր նեշնլ» կազ-
մա կեր պ� թ յան Կո ռ� պ ցիա յի հա մաշ խար հա յին բա րո մե տ րի վեր ջին հե տա-
զո տ� թ յան տվյալ նե րով հարց ված նե րի 65%-ը Հա յաս տա ն� մ կո ռ� պ ցիա յի 
դեմ պայ քա րի � ղ ղ� թ յամբ կա ռա վա ր� թ յան գոր ծադ րած ջան քե րին տվել է 
ցածր կամ շատ ցածր գնա հա տա կան4: «Freedom House»-ի՝ 2018 թվա կա նի 
զե կ� յ ց� մ, ո րը մե ջ բեր վել է ՏՀԶԿ-ի կող մի ց, ընդգծ վել է, որ քա ղա քա կան 
կամ քի ան բա վա րա ր� թ յ�  նը և գոր ծա դիր, օ րենս դիր և դա տա կան իշ խա-
ն� թ յ� ն նե րի կենտ րո նա ց�  մը սա կա վա թիվ մի  քա նի ան ձանց ձեռ քե ր� մ 
«ամ րապն դել է կո ռ� պ ցիան» երկ ր� մ (Freedom House, 2018) (OECD, 2018b):

Հա յաս տա նի կրթ� թ յա նը վե րա բե րող բազ մա թիվ նախ կին զե կ� յց նե-
ր� մ ընդգծ վել է, որ կո ռ� պ ցիան լայն տա րա ծ� մ գտած և  ան զի ջ� մ խնդիր 
է այդ ո լոր տի բո լոր մա կար դակ նե ր� մ5, իսկ վեր ջերս կա ռա վա ր� թ յ�  նը 
խոս տո վա նեց, որ այն առնչ վ� մ է նաև նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յա նը: 
Հա կա կո ռ� պ ցիոն ռազ մա վա ր� թ յան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի վեր ջին (2017 թ.) 
ծրագ ր� մ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա մա կար գ� մ 
ց� յց են տվել բա րե վար ք� թ յան ռիս կե րի և կո ռ� պ ցիոն վար քագ ծի դրսևոր-
ման այն պի սի կար ևոր գոր ծա ռ� յթ ներ, ինչ պի սիք են կադ րա յին քա ղա քա-
կա ն� թ յ�  նը, ե րե խա նե րի ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը և ֆի նանս նե րի կա ռա վա ր�  մը6:

Ար ձա գան քե լով այդ և հա րա կից ա մե  նա տար բեր խնդիր նե րին՝ 2018 
թվա կա նի ապ րի լին հա մա ժո ղովր դա կան բո ղո քի զանգ վա ծա յին ց� յ ցեր 
մե կ նար կե ցին մայ րա քա ղաք Եր ևա ն� մ: Ս տա նա լով « Թավշ յա հե ղա փո-
խ� թ յ� ն» ան վա ն�  մը՝ ց� յ ցերն ի վեր ջո հան գեց րին վար չա պե տի հրա-

4 Լրաց� ցիչ տեղեկ� թյ� նների և հետազոտ� թյան տվյալների համար տե՛ս the Global Corruption 
Barometer for Armenia in 2016 here https://transparency.am/en/gcb:
5 Տե՛ս, օրինակ, (Policy Forum Armenia, 2013) (Liviu, Iwinska, & Geven, 2013) (OSF-Armenia, 2016) 
(Milovanovitch & Lapham, Good Intentions Cast Long Shadows: Donors, Governments, and Education Reforms 
in Armenia and Ukraine, 2018) (OECD, 2018b):
6 Տե՛ս Կրթ� թյան ոլորտ� մ հակակոռ� պցիոն մի ջոցառ� մն երի՝ 2015-2018 թթ. ծրագիրը (հետայս� ՝ 
«Ծրագիր»), որը կոչվ� մ է «Կոռ� պցիոն ռիսկերը կրթ� թյան ոլորտ� մ և դրանց չեզոքաց� մը և/կամ 
նվազեց� մը»:
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ժա րա կա նին և կա ռա վա ր� թ յան փո փո խ� թ յա նը: Բո ղո քի ց� յ ցե րի ա ռաջ-
նորդ, ներ կա յ� մս վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի կող մի ց հե ղա փո խ� թ յան 
օ րե րին բազ մի ցս կրկնված «մար տա կո չե րը» վե րա բե ր� մ էին նաև «տնտե-
սա կան ար հես տա կան մե  նաշ նորհ նե րը» կազ մա քան դե լ� ն, ժո ղովր դա վա-
ր� թ յ�  նը վե րա կանգ նե լ� ն և «կո ռ� պ ցիան ար մա տա խիլ ա նե լ� ն»7: 

Թավշ յա հե ղա փո խ� թ յ�  նը ժա մա նա կով հա մըն կավ բա րե վար ք� թ յան 
ս� յն գնա հատ ման մե կ նար կի հետ, և մի  քա նի ա մի ս անց՝ այն վերջ նա կան 
տես քի բե րե լիս, երբ կրթ� թ յան կենտ րո նա կան և տա րած քա յին մար մի ն-
նե րը դեռ վե րագ նա հա տ� մ էին ըն թա ցող բա րե փո խ� մ նե րը և նո րերն էին 
քննար կ� մ խորհր դա րա նա կան ընտ ր� թ յ� ն նե րի նա խա շե մի ն, դեռևս չա-
փա զանց վաղ էր հա մա կար գա յին լ� րջ փո փո խ� թ յ� ն ներ ակն կա լել: Չ նա-
յած նա խա տես ված մի  շարք օ րենսդ րա կան փո փո խ� թ յ� ն նե րին, նե րառ-
յալ՝ բարձ րա գ� յն և նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մա սին նոր օ րենք նե րը՝ 
դեռևս մե  ծա պես պահ պան վ� մ էին հա մա կար գա յին այն վա ղե մի  խնդիր նե-
րը, ո րոնք տա րի ներ շա ր�  նակ նպաս տել էին ո լոր տ� մ կո ռ� պ ցիա յի աճ-
մա նը: Ն� յ նը վե րա բե ր� մ է նաև պե տա կան այլ ո լորտ նե րին (OECD, 2018b):

Այ ն�  ա մե  նայ նիվ մե կ բան կար ծեք փոխ վել է. դա քա ղա քա կան և սո-
ցիա լա կան մթնո լորտն է երկ ր� մ, ո րը հե ղա փո խ� թ յ�  նից ի վեր կրթ� թ յան 
և հատ կա պես նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան բա րե փո խ� մն  ե րի հա մար այ-
սօր ա վե լի շա հե կան է, քան ԽՍՀՄ-ից Հա յաս տա նի ան կա խա նա լ� ց հե տո 
երբ ևէ: Ժո ղովր դա կան ա ջակ ց� թ յ� ն կա հա կա կո ռ� պ ցիոն պայ քա րի հա-
մար, և կա ռա վա ր� թ յ� նն ըստ ա մե  նայ նի կամք կդրսևո րի այդ � ղ ղ� թ յամբ՝ 
քայ լեր ձեռ նար կե լով չա րա շա հ� մն  ե րի դեմ: Հար մար պահ է հա ս�  նա ցել 
վա ղ� ց անհ րա ժեշտ բա րե փո խ� մն  ե րի ի րա կա նաց ման հա մար:

Այս զե կ� յ ցը վերջ նա կան տես քի բե րե լիս իշ խա ն� թ յ� ն նե րը փաս տա ցի 
դի տար կ� մ էին ս� յն վեր լ�  ծ� թ յան մե ջ բազ մա թիվ բա րե լա վ� մ նե րի կա-
պակ ց� թ յամբ ար ված ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րի ի րա կա նաց ման ռեալ հնա րա-
վո ր� թ յ� ն նե րը, ո րոն ցից շա տե րը նա խա տես վ� մ են « Նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յան մա սին» նոր օ րեն քի նա խագ ծ� մ:

7 Տե՛ս, օրինակ, https://armenpress.am/eng/news/932776.html, http://www.panarmenian.net/eng/news/256720/ 
և https://www.france24.com/en/20180705-new-armenia-pm-targets-former-elite-gra� -crackdown:
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Նախադպրոցական ցանցի մե ծ� թյ� նըև կառ� ցվածքը

«Կր թ� թ յան մա սին» օ րեն քի հա մա ձայն՝ ՎՄԿԽ-ն հան րակր թ� թ յան 
հա մա կար գի ան քակ տե լի մաս է8, ո րը հո գ� մ է 0-ից 6 տա րե կան ե րե խա-
նե րի նա խադպ րո ցա կան կա րիք ներն այն ժա մա նակ, երբ նրանք մ� տք են 
գոր ծ� մ պար տա դիր կրթ� թ յան հա մա կարգ:

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը Հա յաս տա ն� մ կա րող են 
տար բեր վել ըստ սպա սարկ վող տա րի քա յին խմբե րի (մս� ր ներ՝ 0-ից 3 տա-
րե կան նե րի հա մար, ման կա պար տեզ ներ՝ 3-ից 5 տա րե կան նե րի հա մար, և 
դպ րո ցա հենք ման կա պար տեզ ներ, ո րոնք 5-ից 6 տա րե կան նե րին նա խա-
պատ րաս տ� մ են դպրո ցի ա ռա ջին դա սա րա նի հա մար) և  ըստ սե փա կա-
ն� թ յան տե սա կի՝ պե տա կան, հա մայն քա յին (հան րա յին ման կա պար տեզ-
նե րի ճնշող մե  ծա մաս ն� թ յ�  նը Հա յաս տա ն� մ հա մայն քա յին են) կամ մաս-
նա վոր: Ե րե խա նե րի տա րի քը վճռո րոշ գոր ծոն է ման կա պար տեզ նե ր� մ 
ըն դ�  նե լ� թ յան տե ղե րի թի վը ո րո շե լիս: ԿԳՆ-ի հրա մա նի9 հա մա ձայն, ո րը 
պար տա դիր է Հա յաս տա ն� մ գոր ծող բո լոր պե տա կան և մաս նա վոր նա-
խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի հա մար, ե րե խա նե րի ա ռա վե լա գ� յն 
թի վը չի կա րող գե րա զան ցել 30-ը ե րե քից վեց տա րե կան նե րի պա րա գա-
յ� մ, 20-ը՝ մե  կից ե րեք տա րե կան նե րի դեպ ք� մ, և 15-ը՝ մե կ տա րե կան կամ 
մե  կից տա րե կա նից փոքր ե րե խա նե րի պա րա գա յ� մ:

2016 թվա կա նին Հա յաս տա նի ՎՄԿԽ ցան ցը կազմ ված էր 113 մս� ր նե րից 
(ո րոն ցից 5-ը՝ մաս նա վոր),  575 ման կա պար տեզ նե րից (ո րոն ցից 37-ը՝ մաս նա-
վոր) և դպ րո ցա հենք 33 ման կա պար տեզ նե րից (ո րոն ցից 10-ը՝ մաս նա վոր), այ-
սինքն՝ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ընդ հա ն� ր թի վը 721 էր (տե՛ս 
Աղ յ�  սակ 1/էջ 17), դրան ց� մ սպա սարկ վող ե րե խա նե րի թի վը՝ 72,286 (NSS, 
2017): Հա ճա խող նե րի ընդ հա ն� ր թվի կե սը (32,587) և մաս նա վոր ման կա պար-
տեզ ներ հա ճա խող նե րի ամ բողջ թվա քա նա կը (2,105 ե րե խա ներ՝ 52 հաս տա-
տ� թ յ� ն նե ր� մ) գտնվ� մ են Եր ևա ն� մ: Ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-
վա կան զե կ� յ ցի հա մա ձայն՝ հա ճա խե լի� թ յան ց�  ցա նի շը քա ղա քա յին բնա կա-
վայ րե ր� մ գրե թե կրկնա կի բարձր է, քան գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե ր� մ: 

8 «Կրթ� թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան 1999 թ. օրենքը, հոդված №10:
9 ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի՝ 2007 թվականի թիվ 29-Ն հրամանը:
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2015-2016 թվա կան նե րին մի նչև 3 տա րե կան ե րե խա նե րի հա ճա խե-
լի� թ յան ց�  ցա նի շը (ISCED 01) ըն դա մե  նը 6% էր: Ե րե խա նե րի մե ծ մա սը՝ 
սկսած ե րեք տա րե կա նից, հա ճա խ� մ է նա խակր թա րան: Այդ տա րի նե րի 
ըն թաց ք� մ, ըստ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի, 3-ից 5 տա րե կան տա րի քա-
յին խմբի մաս նակ ց� թ յան ց�  ցա նի շը 38.3% էր, ո րը մի  ջազ գա յին հա մե  մա-
տ� թ յան տե սանկ յ�  նից շատ ցածր է (տե՛ս Գ ծա պատ կեր 1/ էջ 18): ՎՄԿԽ 
մի  ջին հա ճա խե լի� թ յ�  նը ՏՀԶԿ երկր նե ր� մ 2015 թվա կա նին ե ղել է մոտ 
86.7%, իսկ ԵՄ-� մ՝ մոտ 89%: Գ ծա պատ կեր 1-� մ նե րառ ված պե տ� թ յ� ն-
նե րից մի այն Թ� ր քիան, Ին դո նե զիան և Սա� դ յան Ա րա բիան են �  նե ցել 
ՎՄԿԽ-ի մաս նակ ց� թ յան ա վե լի ցածր ց�  ցա նիշ ներ, քան Հա յաս տա նը: 

Համայնքային, գերատեսչական և ոչ պետական նախադպրոցական 
հաստատ� թյ� նների թիվը ՀՀ մարզեր� մ և Երևան քաղաք� մ (2016 թ.)

Աղյ� սակ 1. Նախադպրոցական հաստատ� թյ� նների թիվը Հայաստան� մ՝ ըստ տեսակի և 
սեփական� թյան ձևի (2016 թ.):

Աղբյ րը. (NSS, 2017)
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Գծապատկեր 1. Վաղ մանկական կրթական համակարգ 3-ից 5 տարեկանների 
ներգրավված� թյան մի ջին ց� ցանիշը. Հայաստան, ՏՀԶԿ և ՏՀԶԿ-ի գործընկեր 

պետ� թյ� ններ (2015 թ.)

Շ
վե

յց
ա

րի
ա

Ծանոթագր թյ ններ. Պետ� թյ� նները դասակարգված են նվազողական կարգով՝ ըստ 3-ից 5 
տարեկանների հաճախելի� թյան մի ջին ց� ցանիշի (ISCED 01 + 02 + ISCED 1): 1. Ներառ� մ է մի այն 
նախատարրական կրթ� թյ� նը 2-3 տարեկան� մ (ISCED 02), 2. ներառ� մ է վաղ մանկ� թյան 
զարգացման ծրագրերը 4-5 տարեկան� մ (ISCED 01), 3. բազային տարին՝ 2014 թ., 4. ներառ� մ է 
ներգրավված� թյ� նը 6 տարեկան� մ:

Աղբյ րները. (OECD, 2017b, p. Table C2.1); (UNICEF, 2016)

Եր ևա ն� մ գոր ծ� մ են նաև մաս նա վոր սե փա կա նա տե րե րի պատ կա նող 
մի  շարք կա ռ� յց ներ, ո րոնք ար տո նագր ված չեն որ պես նա խակր թա րան-
ներ, սա կայն մա տ�  ց� մ են տա րա տե սակ ծա ռա յ� թ յ� ն ներ, ո րոնք ՏՀԶԿ-ի 
և ԵՄ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ կի րա ռե լի ընդ հա ն� ր սահ մա ն� մն  ե րի հա մա ձայն 
կա րող էին հա մար վել ՎՄԿԽ (OECD, 2001) (Cleveland & Krashinsky, 2004). 
նմա նօ րի նակ ծա ռա յ� թ յ� ն նե րից է մաս նա վո րա պես շա բա թը մի  քա նի ան-
գամ ե րե խա նե րի ցե րե կա յին խնամ քի կազ մա կեր պ�  մը: Ի րա վի ճա կի վե-
րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ց� մ նշվ� մ է, որ այդ կա ռ� յց նե րի մե ծ 
մա սը գրանց ված է որ պես սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վ� թ յամբ ըն կե-
ր� թ յ� ն (ՍՊԸ)՝ «ե րե խա յի զար գաց ման կենտ րոն», «ե րե խա նե րի քո լեջ» և 
ն մա նօրի նակ այլ ան վա ն� մն  ե րով, և պատ կա ն� մ է հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պ� թ յ� ն նե րի կամ մաս նա վոր ս� բ յեկտ նե րի: Հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ այդ կա ռ� յց նե րը ար տո նագր ված չեն և չեն նե րառ վ� մ 
ՎՄԿԽ հա մա կար գի հաշ վարկ նե ր� մ և չեն ընկ ն� մ ԿԳՆ-ի պա տաս խա-
նատ վ� թ յան ներ քո, �  րեմն  հա մա կարգ ված վե րահս կո ղ� թ յ� ն չի ի րա կա-
նաց վ� մ դրանց ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի և  ո րա կի նկատ մամբ, և չ կան վի ճա կագ-
րա կան տվյալ ներ դրանց թվի, մե  ծ� թ յան և գոր ծա ռ� թ յ� ն նե րի մա սին:
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Չ նա յած փաս տա կան տվյալ նե րի ան բա վա րա ր� թ յա նը՝ ս� յն գնա հատ-
ման հա մար տե ղե ր� մ կազ մա կերպ ված այ ցե րը ց� յց են տա լիս, որ այդ 
«ստվե րա յին» նա խակր թա րան նե րը (հե տայ ս�  կան վան վեն նաև «զար գաց-
ման կենտ րոն ներ») ահ ռե լի ժո ղովր դա կա ն� թ յ� ն են վա յե լ� մ Եր ևա ն� մ 
որ պես այ լընտ րանք պե տա կան և մաս նա վոր ման կա պար տեզ նե րին, ո րոնք 
հա ճախ գեր բեռն ված են (պե տա կան նե րը) կամ չա փա զանց թանկ ար ժեն 
(մաս նա վոր նե րը): Մաս նա վոր ման կա պար տեզ ներ են հա ճա խ� մ մաս նա-
վո րա պես կրթ� թ յան ա վե լի բարձր մա կար դակ �  նե ցող այն ըն տա նիք նե րի 
ե րե խա նե րը, ո րոն ց� մ եր կ�  ծնող ներն �  նեն աշ խա տանք, նրանց աշ խա-
տա ժա մե րն եր կար են, նյ�  թա կան պայ ման նե րը՝ բա րեն պաստ: Իսկ պե տա-
կան ման կա պար տեզ ներ հա ճա խ� մ են թե՛ ա պա հով ված, թե՛ ա նա պա հով 
ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րը (Babloyan, 2017):

Կառավար� մը և քաղաքական� թյ� նը

Օրենսդրական դաշտ

Բա րե վար ք� թ յան գնա հատ ման ս� յն զե կ� յ ցը գրե լիս Հա յաս տա նի 
ՎՄԿԽ ո լոր տը կար գա վոր վ� մ էր «Կր թ� թ յան մա սին» 1999 թվա կա նի, 
« Նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մա սին» 2005 թվա կա նի և « Հան րակր-
թ� թ յան մա սին» 2009 թվա կա նի օ րենք նե րով, իսկ ո լոր տի զար գաց ման 
տես լա կանն ար տա ցոլ ված էր Կր թ� թ յան՝ մի նչև 2030 թվա կա նը զար գաց-
ման պե տա կան ծրագ րի10 մե ջ: Կա ռա վար ման ո րոշ խնդիր ներ, օ րի նակ՝ տե-
ղա կան մա կար դա կ� մ ՎՄԿԽ-ի կազ մա կերպ ման պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը 
և  ընդ հան րա պես ի րա վ� նք նե րը և պար տա վո ր� թ յ� ն նե րը նա խա տես ված 
են « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» և «Ե րե խա յի ի րա վ� նք նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րենք նե ր� մ11: INTES-ի տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ց� մ թվարկ-
վ� մ են նաև մի  շարք են թաօ րենսդ րա կան ակ տեր, ո րոն ցով սահ ման վ� մ 
են նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան կազ մա կերպ ման տեխ նի կա կան ա ռանձ-
նա հատ կ� թ յ� ն նե րը. օ րի նակ՝ նա խադպ րո ցա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն-
նե րի սա նի տա րա կան նոր մե  րը և կա նոն նե րը հաս տա տե լ�  մա սին 2002 

10 ԿԳՆ-ն աշխատ� մ էր նաև նախադպրոցական կրթ� թյան մասին օրենքի նոր նախագծի վրա, որը 
INTES-ի ս� յն զեկ� յցը պատրաստել�  պահին դեռևս ավարտված չէր:

11 Տե՛ս «ՀՀ օրենքը Տեղական ինքնակառավարման մասին», «ՀՀ օրենքը Երեխայի իրավ� նքների մասին»:
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թվա կա նի հրա մա նը, նա խադպ րո ցա կան �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� թ յ� ն-
նե րի խմբե րի խտ� թ յան նոր մա տիվն  ե րի, աշ խա տող նե րի վար ձատ ր� թ յան 
մա սին հրա ման նե րը, Աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը, կրթա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման լի ցեն զա վոր ման կար գը և  այլն: Բա ցի դրա նից՝ մաս նա վոր 
ման կա պար տեզ նե րի վրա տա րած վ� մ են նաև մաս նա վոր ձեռ նար կ� թ յ� ն-
նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի օ րենք նե րը. օ րի նակ՝ Հար կա յին օ րենս գիր քը12:

Կառավարման և հաշվետվողական� թյան մե խանիզմն երը

Օ րենք նե րի, են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րի և ռազ մա վա ր� թ յ� ն նե րի այս 
ամ բող ջ� թ յան հա մա ձայն՝ ՎՄԿԽ-ի կազ մա կերպ ման պա տաս խա նատ-
վ� թ յ�  նը վե րա բե ր� մ է կենտ րո նա կան և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րին 
և չորս ճյ�  ղա յին նա խա րա ր� թ յ� ն նե րին: Կենտ րո նա կան մա կար դա կ� մ 
ԿԳՆ-ը պա տաս խա տ�  է նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան ազ գա յին քա ղա-
քա կա ն� թ յ�  նը մշա կե լ� , ինչ պես նաև իր լի ցեն զա վոր ման վար չ� թ յան և 
կր թ� թ յան տես չա կան մարմն  ի մի  ջո ցով քա ղա քա կա ն� թ յան ի րա կա նա-
ց�  մը մշտա դի տար կե լ�  հա մար: Ա ռող ջա պա հ� թ յան նա խա րա ր� թ յ�  նը 
պա տաս խա նա տ�  է նա խադպ րո ցա կան հա մա կար գ� մ ընդգրկ ված ե րե-
խա նե րի բա րօ ր� թ յան ա պա հով ման հա մար: Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա ր� թ յ�  նը զբաղ վ� մ է աղ քա տ� թ յան կրճատ մամբ և  
ե րե խա նե րի զար գաց ման հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղծ մամբ, 
իսկ տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա ր� թ յ�  նը պա տաս խա նա տ�  է 
կենտ րո նա կան բյ�  ջեից հա մայն քա յին բյ�  ջե նե րին մի  ջոց ներ հատ կաց նե-
լ� , այդ թվ� մ նաև նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յանն � ղղ վող ֆի նան սա կան 
մի  ջոց ներ տրա մադ րե լ�  հա մար (Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school 
Education in Armenia: Background Paper, 2018):

Մար զա յին և հա մայն քա յին մա կար դակ նե ր� մ մարզ պե տը, իսկ 2016 
թվա կա նից սկսած՝ նաև հա մայն քա պե տը պա տաս խա նա տ�  են նա խադպ-
րո ցա կան կրթ� թ յան պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յան ի րա կա նաց ման հա-
մար, ո րը են թադ ր� մ է նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի հաշ վա ռ� մ, 
պե տա կան ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րի ընտ ր� թ յ� ն, նշա նա կ� մ և  
ա զա տ� մ, նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի ա ռող ջա պա հ� թ յան 

12 Տե՛ս ՀՀ հարկային օրենսգիրք: 
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կազ մա կեր պ� մ, մաս նակ ց� թ յ� ն նա խադպ րո ցա կան ծրագ րե րի մշակ մա-
նը և նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի բաց մա նը և վե րա նո րոգ-
մա նը13: Պե տա կան ման կա պար տեզ նե րի մե  ծա մաս ն� թ յան (654-ը 669-ից) 
գոր ծ�  նե� թ յ�  նը կազ մա կերպ վ� մ է տե ղա կան հա մայնք նե րի կող մի ց: 2016 
թվա կա նին ըն դա մե  նը 15-ն  էին պատ կա ն� մ ճյ�  ղա յին նա խա րա ր� թ յ� ն-
նե րին կամ պե տա կան գե րա տես չ� թ յ� ն նե րին և գտն վ� մ էին կենտ րո նա-
կան կա ռա վա ր� թ յան պա տաս խա նատ վ� թ յան ներ քո (NSS, 2017):

Թե՛ լի ցեն զա վոր ված, թե՛ չլի ցեն զա վոր ված նա խակր թա րան նե րը գոր-
ծ� մ են ե կա մ� տ նե րի հա վա քագր ման հա մայն քա յին մար մի ն նե րի լիա զո-
ր� թ յ� ն նե րի դաշ տ� մ, մի նչ դեռ պե տա կան և լի ցեն զա վոր ված մաս նա վոր 
նա խակր թա րան նե րը կա նո նա վոր կեր պով ստ�  գ� մն  ե րի են են թարկ վ� մ 
նաև ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան տար բեր մար մի ն նե րի, օ րի նակ՝ կրթ� թ-
յան տես չա կան մարմն  ի, ա ռող ջա պա հա կան տես չ� թ յան և  այ լոց կող մի ց 
(Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school Education in Armenia: Background 
Paper, 2018):

Քաղաքական� թյան գերակայ� թյ� նները

Հա յաս տա ն� մ ՎՄԿԽ ո լոր տ� մ ռազ մա վա րա կան գե րա կա յ� թ յ� ն նե րը 
նա խա տես վել են Նա խադպ րո ցա կան կրթ թ յան 2008-2015 թթ. պե տա կան 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րով (MoES, 2005), որն այժմ այլևս չի գոր ծ� մ, ինչ պես 
նաև դրա ըն դ�  ն�  մի ց հե տո ըն դ� ն ված մե կ այլ փաս տաթղ թով՝ Նա խադպ-
րո ցա կան կրթ թ յան բա րե փո խ մն  ե րի 2008-2015 թթ. ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րով (MoES, 2008): Նշ ված եր կ�  փաս տաթղ թե րով սահ ման վել են մի -
ջազ գա յին հանձ նա ռ� թ յ� ն նե րին հա մա հ� նչ այն պի սի գե րա կան ծրագ րեր, 
ինչ պի սիք են, օ րի նակ,  ՄԱԿ-ի Հա զա րամ յա կի զար գաց ման նպա տակ նե-
րը, ո րոնք հիմն  ա կա ն� մ վե րա բե ր� մ են նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յ�  նը 
նաև ա ռա վել խո ցե լի վի ճա կ� մ գտնվող տա րա ծաշր ջան նե ր� մ հա սա նե լի 
դարձ նե լ� ն, 2015 թվա կա նի դր� թ յամբ ա վագ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 
ե րե խա նե րի դպրո ցա կան պատ րաս տա կա ն� թ յան մա կար դա կը բարձ րաց-
նե լ� ն. ըստ այդ ծրագ րի ի րա կա նաց ման՝  դպրո ցի ա ռա ջին դա սա րան հա-

13 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենք, հոդված 46, INTES-ի գնահատման համար կազմված 
տեղեկատվական զեկ� յց (Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school Education in Armenia: Background 
Paper, 2018):
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ճա խե լ� ց մե կ տա րի ա ռաջ ար դեն ա պա հով վ� մ է ՎՄԿԽ-� մ տա րի քա յին 
այդ խմբի ե րե խա նե րի գրե թե հա մընդ հա ն� ր մաս նակ ց� թ յ�  նը: « Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ թ յան կրթ թ յան մի նչև 2030 թվա կա նը զար գաց ման 
պե տա կան ծրագ րի» նա խագ ծ� մ նշվ� մ է, որ Հա յաս տա նը ձգտե լ�  է մի նչև 
2030 թվա կա նը բա րե լա վել 3-6 տա րե կան բո լոր ե րե խա նե րի հա մար հա վա-
սար հա սա նե լի և  ո րակ յալ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մատ չե լի� թ յ� ն և  
ա պա հո վել 5 տա րե կան նե րի ա ռա վել ընդգրկ վա ծ� թ յ� ն14: 

Տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ց� մ նշվ� մ է նաև այլ կա ռ� յց նե րի և  ան-
ձանց հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի մա սին, ո րոն ց� մ ար ձա նագր վել են մի  շարք 
ֆի նան սա կան և կազ մա կերպ չա կան խո չըն դոտ ներ, ո րոնց պատ ճա ռով 
նշված նպա տակ նե րը դեռևս ոչ ամ բող ջ� թ յամբ են ի րա գործ վել. նշվ� մ է, 
որ գե րա կա յ� թ յ� ն նե րը տե ղա փոխ վել են Կր թ թ յան՝ մի նչև 2030 թվա կա-
նը զար գաց ման պե տա կան ծրագ րի մե ջ, ո ր� մ վե րա հաս տատ վ� մ է նա-
խադպ րո ցա կան ա վագ տա րի քի ե րե խա նե րի՝ ՎՄԿԽ-� մ հնա րա վո րինս 
լայն ընդգրկ վա ծ� թ յ� նն ա պա հո վե լ�  մտադ ր� թ յ�  նը: Այդ տա րի քա յին 
խմբից ցածր տա րի քի ե րե խա նե րը մի նչ օրս � ղ ղա կիո րեն չեն թի րա խա վոր-
վել նա խադպ րո ցա կան հա մա կար գի բա րե փոխ ման գե րա կա յ� թ յ� ն նե ր� մ:

Մարդկային ռես� րսները

Հա յաս տա նի պե տա կան ման կա պար տեզ նե ր� մ նա խադպ րո ցա կան 
աշ խա տող նե րի հետ աշ խա տան քա յին հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի ի րա վա ս� թ-
յ�  նը վե րա պահ ված է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին, իսկ 
մաս նա վոր կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի նը՝ նա խադպ րո ցա կան բիզ նե սի սե փա-
կա նա տի րո ջը: Պե տա կան և մաս նա վոր ման կա պար տեզ նե րի աշ խա տող-
նե րի թի վը կախ ված է ընդգրկ վող ե րե խա նե րի թվի, ե րե խա-դաս տիա րակ 
հա րա բե րակ ց� թ յան նվա զա գ� յն պա հանջ նե րից և ՎՄԿԽ-ի հաս տի քա ց� -
ցա կից, ո րոնք հաս տատ վ� մ են ԿԳՆ-ի կող մի ց: Հաս տի քա ց�  ցա կը նե րա-
ռ� մ է կա ռա վար չա կան, ման կա վար ժա կան և  օ ժան դակ աշ խա տող նե րի: 
Կա ռա վար չա կան և ման կա վար ժա կան հաս տի քա ց�  ցա կ� մ են տնօ րե նը, 
մե  թո դիս տը, նա խադպ րո ցա կան դաս տիա րա կը, հա տ� կ ման կա վար ժը, 
սո ցիա լա կան ման կա վար ժը, հո գե բա նը, ե րաժշ տ� թ յան դաս տիա րա կը, 

14 https://www.e-dra� .am/projects/528/about:
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պա րի դաս տիա րա կը և  այլք: Օ ժան դակ աշ խա տող նե րի թվ� մ կա րող են լի-
նել բ� ժ ք� յ րը, գլխա վոր հաշ վա պա հը, հաշ վա պահ-գան ձա պա հը, տնտես-
վա րը, պա հես տա պե տը, գոր ծա վա րը, շեֆ-խո հա րա րը, օ ժան դակ բան վո րը, 
լվա ցա րա րը, հա վա քա րա րը և  այլք15: 

2016 թվա կա նին նա խադպ րո ցա կան հա մա կար գ� մ (մաս նա վոր և պե-
տա կան) աշ խա տ� մ էին թվով 13,597 աշ խա տող ներ, այդ թվ� մ՝ 703 տնօ-
րեն ներ և 6,016 դաս տիա րակ ներ �  դաս տիա րա կի օգ նա կան ներ, մե ծ մա-
սը՝ կա նայք: Այդ դաս տիա րակ նե րի ա վե լի քան 61%-ը կա՛մ հա մե  մա տա բար 
նոր էր իր աշ խա տան քի մե ջ (6 տա ր� ց պա կաս աշ խա տան քա յին ստաժ), 
կա՛մ բա վա կան փորձ ված էր՝ շնոր հիվ 16 և  ա վել տա րի նե րի աշ խա տան քա յին 
փոր ձի (NSS, 2017): Ափ սոս, որ տվյալ նե ր� մ նե րառ ված չէ աշ խա տող նե րի 
թվի բաց ված քը՝ ըստ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յան սե փա կա ն� թ յան 
ձևի:

Դա տե լով ե րե խա-դաս տիա րակ թվա յին հա րա բե րակ ց� թ յան մի  ջին ց� -
ցա նի շի վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան տվյալ նե րից՝ ՎՄԿԽ-ի ներ կա յիս ցանցն 
իր մե  ծ� թ յամբ չ�  նի ման կա վարժ նե րի թվա յին ան բա վա րա ր� թ յան էա կան 
խնդիր ներ: Այն քա նով, որ քա նով տվյալ ներն հա մե  մա տե լի են, մար զե րի մե ծ 
մա ս� մ մի  ջի ն� մ ե րե խա-դաս տիա րակ թվա յին հա րա բե րակ ց� թ յան ց�  ցա-
նի շը Հա յաս տա ն� մ ա վե լի բարձր է, քան ՏՀԶԿ-ի կամ ԵՄ-ի պե տ� թ յ� ն նե-
րի մե ծ մա ս� մ (տե՛ս Աղ յ�  սակ 2): Օ րի նակ, Լո ռ�  մար զ� մ մե կ դաս տիա-
րա կին բա ժին է ընկ ն� մ մի  ջի նը 6 ե րե խա, իսկ Շի րա կի և Գե ղար ք�  նի քի 
մար զե ր� մ հա րա բե րակ ց� թ յ�  նը հա մա պա տաս խա նա բար 9:1 և 10:1 է: Ար-
մա վի ր� մ և Ա րա րա տ� մ հա րա բե րակ ց� թ յ�  նը 11:1 է: ԵՄ պե տ� թ յ� ն նե րի 
մի  ջի նը 12:1 է, իսկ ՏՀԶԿ-ի պե տ� թ յ� ն նե ր� մ մե կ դաս տիա րա կին բա ժին 
է ընկ ն� մ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 13 ե րե խա: Դա ն� յն հա րա բե րակ-
ց� թ յ� նն է, ինչ՝ Եր ևա ն� մ, Կո տայ ք� մ և Ա րա գա ծոտ ն� մ: Միայն Տա վ� -
շ� մ է հա րա բե րակ ց� թ յ� նն ա վե լի ցածր ե ղել. մե կ դաս տիա րա կին բա ժին 
է ընկ ն� մ 16 ե րե խա, ո րը հա մե  մա տա կան ա ռ�  մով հա վա սար կամ ա վե լի 
լավ ց�  ցա նիշ է, քան ՎՄԿԽ-ի զար գա ցած հա մա կարգ �  նե ցող այն պի սի 
պե տ� թ յ� ն նե րի ց�  ցա նիշ նե րը, ինչ պի սիք են Նի դեռ լանդ նե րը (ն� յն պես՝ 
16:1) կամ Ֆ րան սիան (22:1):

15 ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի՝ 2007 թվականի թիվ 29-Ն հրամանը՝ 2017 թվականի թիվ 
1318-Ն հրամանով կատարված փոփոխ� թյ� ններով հանդերձ:
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Ո րոշ զե կ� յց նե ր� մ (Babloyan, 2017), սա կայն, նշվ� մ է նաև լրա ց�  ցիչ 
օ ժան դա կ� թ յան կա րիք �  նե ցող այն ե րե խա նե րի հա մար մաս նա գետ նե րի 
ան բա վա րա ր� թ յան մա սին, ով քեր ընդգրկ ված են կամ պետք է ընդգրկ ված 
լի նեն սո վո րա կան ման կա պար տեզ նե ր� մ:

Աղյ� սակ 2. Երեխաների և մանկավարժների թվային հարաբերակց� թյ� նը 
նախադպրոցական կրթ� թյան համակարգ� մ. Հայաստան (2016 թ.) և ՏՀԶԿ-ի անդամ 

որոշ պետ� թյ� ններ և այլ պետ� թյ� ններ (2015 թ.):

Վաղ մանկ� թյան կրթ� թյան և զարգացման ծրագրեր = ISCED 01, նախատարրական կրթ� թյ� ն = ISCED 02:

Ծանոթագր թյ ններ. 1. Միայն պետական և կառավար� թյ� նից կախված 
մասնավոր հաստատ� թյ� նների տվյալներ, 2. բազային տարին՝ 2016 թ.: 
Մանկավարժների տվյալները կարող են հիմն ված չլինել լրիվ դր� յքի համարժեքի 
վրա, 3. ներառ� մ է ISCED-ի 01, 02 և 1 մակարդակները:

Աղբյ րները. (OECD, 2017b, p. Table C2.2); (NSS, 2017):
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Ֆինանսական մի ջոցները

Չ նա յած «Կր թ� թ յան մա սին» օ րեն քով նա խա տես վ� մ է, որ նա խադպ րո-
ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ֆի նան սա վոր ման հիմ նա կան աղբ յ�  րը պե տա-
կան բյ�  ջեն է, սա կայն նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րին թ� յ լատր-
ված է նաև բազ մա զա նեց նել ի րենց ե կա մ� տ նե րի աղբ յ� ր նե րը՝ լրա ց�  ցիչ 
ե կա մ� տ ներ ստա նա լով վճա րո վի �  ս� մ նա կան գոր ծ�  նե� թ յ�  նից և հա-
րա կից ծա ռա յ� թ յ� ն նե րից, ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց ներդ-
ր� մ նե րից/նվի րատ վ� թ յ� ն նե րից և թ� յ լատ րե լի ցան կա ցած այլ աղբ յ�  րից: 
Մաս նա վոր հաս տա տ� թ յ� ն նե րը կա րող են �  նե նալ ե կամ տի աղբ յ� ր նե րի 
ն� յն տե սա կա նին՝ բա ցա ռ� թ յամբ պե տա կան բյ�  ջեից ֆի նան սա վոր ման16:

Բա ցի պե տա կան են թա կա յ� թ յան տակ գտնվող ման կա պար տեզ նե րից 
(ո րոնց ընդ հա ն� ր թի վը 15 է), նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի պե-
տա կան ֆի նան սա վո ր�  մը Հա յաս տա ն� մ ստաց վ� մ է տե ղա կան (հա մայն քա-
յին) բյ�  ջե նե րից: Գ�  մա րը հաշ վարկ վ� մ է ըստ յ�  րա քանչ յ� ր ամս վա՝ հաշ-
վի առ նե լով յ�  րա քանչ յ� ր նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յան փաս տա ցի 
հա ճա խե լի� թ յ�  նը: Բա ցա ռ� թ յամբ Եր ևա նի, որ տեղ քա ղա քա պե տա րա նը 
հանձ նա ռել է նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յ�  նը տրա մադ րել անվ ճար, երկ րի 
մար զե ր� մ գոր ծող ման կա պար տեզ նե րը վճար ներ են գան ձ� մ ծնող նե րից՝ 
սննդամ թերք գնե լ�  և լ րա ց�  ցիչ այլ ծախ սեր հո գա լ�  նպա տա կով: Վ ճար նե րը 
մար զե ր� մ կա րող են մի մ յան ցից տար բեր վել՝ պայ մա նա վոր ված յ�  րա քանչ յ� -
րի մար զի տնտե սա կան վի ճա կով և կի րառ վող ֆի նան սա վոր ման բա նաձ ևով: 
Տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ցի հա մա ձայն՝ բա նաձ ևում կա րող են հաշ վի առն վել 
հա ճա խող ե րե խա նե րի փաս տա ցի թի վը (ինչ պես՝ Եր ևա ն� մ) կամ տար վա 
շրջա նա կ� մ ման կա պար տե զի հա մար հաս տատ ված ե րե խա նե րի պլա նա վոր-
ված թի վը և/ կամ այլ չա փո րո շիչ ներ և գոր ծոն ներ: Ծ նող նե րը ն� յն պես կա րող 
են կա մա վոր գ�  մար նվի րա բե րել, սա կայն այդ նվի րատ վ� թ յ� ն նե րից ստաց-
վող ե կա մ�  տը տնօ րին վ� մ է նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յան կա նո նա-
վոր բյ�  ջեից ա ռան ձին (լրա ց�  ցիչ ման րա մաս ներ հա մար տե՛ս 4-րդ գ լ�  խը):

Հենց այս բազ մա զա ն� թ յ�  նը կա րող է լի նել նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ-
յան հա մար կա տար վող մաս նա վոր ծախ սե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րի բա-
ցա կա յ� թ յան պատ ճառ: Մաս նա վոր աղբ յ� ր նե րից ստաց վող ե կա մ� տ նե-

16 «Կրթ� թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան 1999 թվականի օրենք, հոդվածներ №№46 և 47:
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րի, օ րի նակ՝ վճար նե րի հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման բա ցա կա յ� թ յ�  նը 
այ ն�  ա մե  նայ նիվ չի խան գա ր� մ՝ հաս կա նա լ� , որ Հա յաս տա ն� մ ազ գա-
յին հարս տ� թ յան հա մե ստ մաս նա բա ժինն է ծախս վ� մ վաղ ման կ� թ յան 
կրթ� թ յան և խ նամ քի վրա: 2016 թվա կա նին (դա վեր ջին տա րին է, ո րի 
վե րա բեր յալ առ կա էին տվյալ ներ) ՎՄԿԽ-ի հա մար կա տար ված ընդ հա ն� ր 
հան րա յին ծախ սե րը կազ մե լ են 665.5 մի  լիոն ՀՀ դրամ17, ո րը կազ մե լ է տվյալ 
տար վա ՀՆԱ-ի 0.01%-ը: Գ ծա պատ կեր 2-� մ եր և� մ է, որ դա խիստ ցածր 
է մի  ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի հա մե  մա տ� թ յամբ. դա մոտ 80 ան գամ ցածր 
է, քան ն� յն տար վա ըն թաց ք� մ ՏՀԶԿ պե տ� թ յ� ն նե րի մի  ջին ծախ սե րը, և 
մոտ 10 ան գամ ցածր, քան ՏՀԶԿ-ի պե տ� թ յ� ն նե րի շար ք� մ ՎՄԿԽ-ի վրա 
ա մե  նա քիչ գ�  մար ծախ սած պե տ� թ յան (Իռ լան դիա յի) ց�  ցա նի շը:

Գծապատկեր 2. Վաղ մանկ� թյան կրթական հաստատ� թյ� նների վրա ծախսվող գ� մարը 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ. Հայաստան (2016 թ.) և ՏՀԶԿ պետ� թյ� ններ (2014 թ.)
ՀՆԱ-ի նկատմամբ տոկոսային արտահայտ� թյամբ՝ ըստ խմբի

Ծանոթագր թյ ններ. Փակագծերի թիվը համապատասխան� մ է վաղ մանկ� թյան (EC) և նախա-
տարրականի (PP) կրթական զարգացման տեսական տևող� թյանը: Պետ� թյ� ններն աստիճանակարգված 
են նվազման կարգով՝ ըստ կրթական հաստատ� թյ� նների վրա կատարվող պետական և մասնավոր 
ծախսերի: 
1. Բազային տարին՝ 2015 թ., 2. մի այն պետական ծախսեր, 3. բազային տարին՝ 2013 թ., 4. բազային 
տարին՝ 2016 թ.: 
Աղբյ րները. (OECD, 2017b, p. Table C2.3); (NSS, 2017); (Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school Education 
in Armenia: Background Paper, 2018):

17 http://www.edrc.am/resources/useful-resources/mtef-annual-budgets:
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Այս տվյալ ներն ըստ է� թ յան հաս տա տ� մ են լայն տա րա ծ� մ գտած 
այն կար ծի քը, որ Հա յաս տա նի նա խադպ րո ցա կան ո լոր տ� մ ռե ս� րս նե րը 
չեն բա վա կա նաց ն� մ: Այ ն�  հան դերձ մի  ջին ց�  ցա նի շի տակ թաքն ված են 
ՎՄԿԽ-ի ֆի նան սա վոր ման զգա լի տար բե ր� թ յ� ն նե րը մար զե րի և մայ րա-
քա ղաք Եր ևա նի, ինչ պես նաև գյ�  ղա կան և քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րի 
մի ջև (World Bank, 2017) (Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, 2018): Ա վե լին, 
Հա յաս տա նի պա րա գա յ� մ Գ ծա պատ կեր 1-ը նե րա ռ� մ է մի այն ըն թա ցիկ 
ծախ սե րը՝ աշ խա տա վար ձեր, սն� նդ, կո մ�  նալ ծա ռա յ� թ յ� ն ներ, ըն թա ցիկ 
պահ պա ն� թ յ� ն և  այլն, ո րոնք մի այն ա պա հո վ� մ են նա խադպ րո ցա կան 
ցան ցի ներ կա յիս վի ճա կը: Միև ն� յն ժա մա նակ ՎՄԿԽ-� մ են թա կա ռ� ց-
ված քի բա րե լավ ման և  ընդգրկ վա ծ� թ յան հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի ա վե լաց-
ման հա մար կա պի տալ ներդ ր� մն  ե րի ս� ր պա կաս է զգաց վ� մ, ո րով էլ 
հենց բա ցատր վ� մ է թե՛ քա ղա քա յին, թե՛ գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե ր� մ հար-
յ�  րա վոր հա մայնք նե րի՝ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա սա նե լի� թ յ�  նից 
զ� րկ մն ա լ�  փաս տը (UNESCO, 2015):

Ֆի նան սա վոր ման բա ցե րի մի  մա սը լրաց ն� մ են ծնող նե րի նվի րատ-
վ� թ յ� ն նե րը (այս մա սին լրա ց�  ցիչ տե՛ս 4-րդ գ լ�  խը) և դո նոր նե րի շռայլ, 
թե պետ ան բա վա րար չա փով հա մա կարգ վող օ ժան դա կ� թ յ�  նը (World 
Bank, 2012; Babloyan, 2017): Օ րի նակ, Կր թ� թ յան ո րա կի և հա մա պա տաս-
խա ն� թ յան երկ րորդ ծրագ րի շրջա նա կ� մ, որն ի րա կա նաց վել է 2009-
ից 2015 թվա կան նե րին 25 մի  լիոն ԱՄՆ դո լա րի բյ�  ջեով, ինչ պես նաև Կր-
թ� թ յան բա րե լավ ման ծրագ րով (ԿԲԾ), որն ի րա կա նաց վել է մի նչև 2019 
թվա կա նը 30 մի  լիոն ԱՄՆ դո լա րի բյ�  ջեով, Հա մաշ խար հա յին բան կը Հա-
յաս տա նի ողջ տա րած ք� մ օ ժան դա կ� թ յ� ն է ց�  ցա բե րել 280 հա մայնք նե-
րի մոտ 8,000 նա խադպ րո ցա կան տե ղե րով, իսկ 2010-ից 2017 թվա կան նե-
րին մոտ 57 նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն ներ է բա ցել երկ րի տար-
բեր մար զե ր� մ18: Միև ն� յն ժա մա նակ՝ 2011-ից 2016 թվա կան նե րին, «Save 
the Children» կազ մա կեր պ� թ յ�  նը (մի  ջազ գա յին ոչ կա ռա վա րա կան կազ-
մա կեր պ� թ յ� ն է) դպրո ցա հենք 21 նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն ներ 
է բա ցել՝ հա սա նե լի� թ յ� ն ա պա հո վե լով մոտ 3,600 ե րե խա նե րի և հ նա րա-
վոր դարձ նե լով նրանց ան ց�  մը տար րա կան դպրոց (Babloyan, 2017): ՄԱԿ-ի 
ման կա կան հիմն  ադ րա մը ն� յն պես օ ժան դա կ� թ յ� ն է ց�  ցա բե րել ՎՄԿԽ-ի 

18 http://projects.worldbank.org/P130182/education-quality-project?lang=en:
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հա սա նե լի� թ յան ընդ լայն մա նը՝ ստեղ ծե լով նա խադպ րո ցա կան այ լընտ րան-
քա յին մե  խա նիզմ երկ րի ա ռա վել խո ցե լի հա մայնք նե ր� մ և փոր ձար կե լով 
վաղ ման կ� թ յան նե րա ռա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի մո դելը (UNICEF, 2015):

ՎՄԿԽ- մ անօրինական և ապօրինի գործող թյ նների մասին 
տվյալներ

Դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ըն թաց ք� մ գնա հա տող թի մը INTES-ի ֆո-
կ� ս խմբի մաս նա կից նե րին (ծնող ներ, տնօ րեն ներ, քա ղա քա ցիա կան հա-
սա րա կ�  թան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ ներ) խնդրել է վեր-
հի շել ՎՄԿԽ-� մ բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  ե րի դեպ քեր, ո րոնց մա սին 
նրանք գի տեն: Խախ տ� մն  ե րի ցան կը վերց ված է INTES-ի հա յե ցա կար գից 
և  եզ րա կա ց� թ յ� ն նե րից (OECD, 2018a) և ներկայացված է Աղյ� սակ 3-� մ:

 Աղյ� սակ 3. Ընդհան� ր տեղեկ� թյ� ններ՝ այնպիսի գործելակերպերի մասին, 
որոնք համարվ� մ են բարեվարք� թյան խախտ� մն եր կրթ� թյան ոլորտ� մ:

Հ/հ Խախտման անվան մը Սահման մը

1 Կրթ� թյան մե ջ ապօրինաբար 
ընդգրկ� մ

Ընդ� նել� թյան պատասխանատ� ների կողմի ց 
կրթ� թյ� ն ստանալ�  հնարավոր� թյան կամայա-
կանորեն մե րժ� մը կամ տրամադր� մը անհարկի 
առավել� թյան կամ հեռանկարի դիմաց

2 Ոչ պատշաճ մասնավոր 
լրաց� ցիչ ծառայ� թյ� ններ

Կրթ� թյան ոլորտ� մ կանոնավոր աշխատանքից 
զատ  աշակերտի առաջադիմ� թյան բարձրացման 
կամ/և նրան օգնել�  նպատակով � ս� ցիչները 
կամ այլ մասնագետներ տրամադր� մ են 
մասնավոր պարապ� նքներ իրենց իսկ կողմի ց 
դասավանդվող և գնահատվող առարկաներից՝ 
իրենց անձնական օգ� տի համար:

3 Կրթ� թյան 
քաղաքականաց� մ

Քաղաքական և մե րձքաղաքական կապերի, հա-
վատարմ� թյ� նների և ցանցերի ստեղծ� մ և ամ-
րապնդ� մ (հանրային) կրթ� թյան մե ջ՝ դրանք 
անձնական կամ քաղաքական առավել� թյ� ն 
ձեռք բերել�  նպատակով:

4
Սովորողների 
առաջադիմ� թյան անհարկի 
գնահատ� մ

Կանոնավոր կրթ� թյան մե ջ սովորողներին 
դիտավորյալ ավելի բարձր կամ ավելի ցածր 
գնահատական նշանակելը և ավարտական 
վկայագրերը կեղծ մի ավորներով շնորհելը՝ անձ-
նական օգ� տի կամ նման օգ� տ ստանալ�  
հեռանկարի ակնկալիքով:
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5 Ֆավորիտիզմ կադրային 
որոշ� մն եր� մ

Հանրային մի ջոցների վերաբաշխ� մ՝ աշխատան-
քային պայմանագրերի, պաշտոնի բարձրացման 
և աշխատանքային լրաց� ցիչ առավել� թյ� նների 
ձևով, երբ դրանք տրամադրվ� մ են ազգա-
կաններին, ընկերներին, գործընկերներին կամ այն 
անձանց, ովքեր մոտ են կադրային որոշ� մն երի 
կայացման պատասխանատ� ների հետ:

6 Միջոցների յ� րաց� մ 
կրթ� թյան ոլորտ� մ

Գ� յքի (մի ջոցների) յ� րաց� մ կրթ� թյան ոլորտ� մ 
այն անձի կողմի ց, � մ դրանք չեն պատկան� մ, 
սակայն � մ լիազորվել է դրանց կառավար� մը 
կամ տնօրին� մը:

7 Գն� մային զեղծարար� թյ� ն

Անձնական հարստացման նպատակով խարդախ 
համակարգերի օգտագործմամբ ապրանքների 
և ծառայ� թյ� նների գն� մը կրթական ծառայ� -
թյ� ններ մատ� ցողների համար:

8 Խարդախ� թյ� ն

Ճշմարտ� թյ� նը չներկայացնելը, խարդախ� -
թյ� նը (ներառյալ՝ գրագող� թյ� նը) նրանց կողմի ց, 
ովքեր ձգտ� մ են սովորողին ֆորմալ բարձր 
գնահատական տալ՝ ցանկանալով բարձրացնել 
իրենց աշխատանքի հեղինակ� թյ� նը և/կամ 
շինծ�  եղանակով արժևորել իրենց ձեռք բերած 
գիտելիքներն �  հմտ� թյ� նները:

9 Հավատարմագրման և 
լիցենզավորման կեղծիք

Խարդախ մի ջոցների դիմ� մը, այդ թվ� մ՝ 
անձնական լավ� թյ� նների շնորհիվ՝ հեռա-
նկար� մ լիցենզիա ստանալ� , աստիճաններ 
շնորհել�  և/կամ ծրագրերի հավատարմագրման 
իրավ� նք ստանալ�  համար:

10 Ցանկ� մ չներառված 
գործելակերպեր

Աղբյ րը. Հիմն ված՝ (OECD, 2018a):

Արդ յ� նք նե րը ց� յց են տա լիս նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մե ջ 
ա ռա վել ռիս կա յին ո լորտ նե րը և  ո րո շա կի նախ նա կան պատ կե րա ց� մ են 
ստեղ ծ� մ կրթա կան հա մա կար գի այս հատ վա ծ� մ տե ղի �  նե ցող ա պօ րի-
նի կամ ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի հնա րա վոր դրսևո ր� մն  ե րի մա-
սին: Ս տաց ված արդ յ� նք ներն ամ փոփ նկա րագ ր� մ են մաս նա գի տա կան 
գոր ծ�  նե� թ յան դաշ տը և ն րա ն� մ առ կա բա րե վար ք� թ յան բազ մաբ ն� յթ 
խախ տ� մն  ե րի փոր ձա ռ� թ յ�  նը, ո րոնք տար բեր վ� մ են՝ ըստ ի րենց տա-
րած վա ծ� թ յան և  ըստ կրթ� թ յան ո լոր տի մաս նա կից նե րի տար բեր խմբե րի: 

Գ ծա պատ կեր 3-� մ ներ կա յաց ված է, որ ծնող ներն կապ են �  նե-
ցել INTES-ի հա յե ցա կար գ� մ բեր ված 9 խախ տ� մն  ե րից 7-ին, որն ա վե լի 
լայն առն չ� թ յ� ն է, քան մյ� ս եր կ�  խմբե րի պա րա գա յ� մ, ո րը վկա յ� մ 
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է ՎՄԿԽ-� մ տե ղի �  նե ցող ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մե ծ մա սին 
նրանց մաս նա կից (կամ առն վազն տեղ յակ) լի նե լ�  մա սին: Ա մե  նա տա րած-
վա ծը խնդի րը հա սա նե լի� թ յ� նն է (ծնող նե րի ներ կա յաց րած դեպ քե րի մե կ 
քա ռոր դից ա վե լին), ո րին հա ջոր դ� մ են կադ րա յին ո րո շ� մն  ե ր� մ ֆա վո րի-
տիզ մի  դեպ քե րը և մի  ջոց նե րի հափշ տա կ� թ յան փոր ձե րը (20%), պա կաս 
չա փով նաև ոչ պատ շաճ լրա ց�  ցիչ ծա ռա յ� թ յ� ն ներ (ՈՊԼԾ): ՈՊԼԾ-ի վե-
րա բեր յալ պատ մ� մ էին, թե ա նօ րի նա կան վճա ր� մն  եր են ար վել գեր բեռն-
ված խմբե րի դաս տիա րակ նե րին, որ պես զի նրանք լրա ց�  ցիչ �  շադ ր� թ յ� ն 
դարձ նեն վճա ր� մ կա տա րող ծնող նե րի ե րե խա նե րին:

Ման կա վարժ ներն էլ ի րենց հեր թին ներ կա յաց ն� մ էին դեպ քեր, թե ինչ-
պես են քա ղա քա կան մի  տ� մն  ա վո ր� թ յամբ ազ դել ի րենց աշ խա տան քի և 
հաս տա տ� թ յ� ն նե րի վրա (50%), կադ րա յին ո րո շ� մն  ե ր� մ դրսևո րել ֆա-
վո րի տիզմ (17%) և հափշ տա կել մի  ջոց ներ (17%): Տ նօ րեն նե րի և ՀԿ-նե րի 
ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի դեպ ք� մ հիմն  ա կան դժգո հ� թ յ�  նը ն� յնն էր. նրանք 
նշել էին քա ղա քա կա նա ց�  մը և ֆա վո րի տիզ մը և  ա վե լաց րել էին ո րոշ դեպ-
քեր՝ կապ ված ծրագ րե րի և հաս տա տ� թ յ� ն նե րի լի ցեն զա վոր ման հետ:

Գծապատկեր 3. ՎՄԿԽ-� մ բարեվարք� թյան խախտ� մն երի բացահայտված 
դեպքերը՝ ըստ հաճախական� թյան, խախտման և շահակիցների խմբի:

Աղբյ րը. INTES-ի ՎՄԿԽ գնահատ� մ՝ ըստ ֆոկ� ս խմբերի:
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Ֆո կ� ս խմբե ր� մ տե ղե կ� թ յ� ն ներ են ստաց վել ոչ մի այն բա րե վար-
ք� թ յան խախ տ� մն  ե րի, այլ նաև ՎՄԿԽ հա մա կար գ� մ բա րե վար ք� թ յան 
ռիս կի մա սին պատ կե րա ց� մն  ե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք կա րող են ա պա գա-
յ� մ նպաս տա վոր լի նել բա րե վար ք� թ յան կոնկ րետ խախ տ� մն  ե րի հա մար 
(տե՛ս Աղյ� սակ 4):

Աղյ� սակ 4. Խոցելի ոլորտներ, որոնք բացահայտվել են INTES-ի ֆոկ� ս խմբեր� մ 
պատմված դեպքերի հիման վրա:

Հետևյալին առնչվող ռիսկեր Ծնողներ Մանկավարժներ Տնօրեններ և ՀԿ-ներ

1. Կրթ� թյան անօրինական 
հասանելի� թյ� ն    

2. ՈՊԼԾ X   

3. Կրթ� թյան քաղաքականաց� մ   X

4. Սովորողների առաջադիմ� թյան 
անհարկի գնահատ� մ    

5. Ֆավորիտիզմ՝ կադրային 
որոշ� մն եր� մ    

6. Միջոցների յ� րաց� մ X   

7. Գն� մային զեղծարար� թյ� ն    

8. Խարդախ� թյ� ն    

9. Հավատարմագրման և 
լիցենզավորման կեղծիք   X

10. Ընդհան� ր խոցելի� թյ� ններ X X  

Աղբյ րը. INTES-ի ՎՄԿԽ գնահատ� մ՝ ըստ ֆոկ� ս խմբերի:

Ծ նող նե րի տե սանկ յ�  նից՝ բա րե վար ք� թ յան լրջա գ� յն մտա հո գ� թ յ�  նը 
վե րա բե ր� մ է խմբե րի գեր ծան րա բեռն վա ծ� թ յա նը, որն ա պա մո տի վաց ն� մ 
է ման կա վարժ նե րին՝ վեր ջին նե րիս շա հագրգ ռե լով լրա ց�  ցիչ վճա ր� մն  եր 
ըն դ�  նե լ� : Մ տա հո գիչ էր նաև ման կա պար տեզ նե րին ծնող նե րի նվի րատ-
վ� թ յ� ն նե րի տնօ րի ն�  մը, ինչ պես նաև ո րոշ ընդ հա ն� ր խո ցե լի� թ յ� ն ներ, 
ինչ պես, օ րի նակ, խնդիր նե րը բարձ րա ձայ նե լ�  ա ռ�  մով ծնող նե րի �  նե ցած 
վա խը, դաս տիա րակ նե րի վատ վե րա բեր մ� ն քը ե րե խա նե րի նկատ մամբ և 
ն րանց մոտ ման կա վար ժա կան մո տեց ման ան բա վա րա ր� թ յ�  նը:

Հե տաքր քիր է, որ դաս տիա րակ նե րը ռիս կի որ ևէ կոնկ րետ ո լորտ չէին 
տես ն� մ՝ բա ցա ռ� թ յամբ ի րենց ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի նկատ-
մամբ շա հա կից նե րի կող մի ց ա ռա վել ար ժա նա պա տիվ վե րա բեր մ� նք ց� -
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ցա բե րե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յան մա սին ընդ հա ն� ր դժգո հ� թ յ� ն նե րի, ինչ-
պես նաև աշ խա տան քը և  անձ նա կան կյանքն ա վե լի լավ հա վա սա րակշ ռե-
լ�  և  աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց ք� մ պատ շաճ ընդ մի  ջ� մն  եր �  նե նա լ�  
մա սին պա հանջ նե րի: Իսկ տնօ րեն նե րը և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ-
յ�  նը, մտա հո գ� թ յ� ն հայտ նե լով, պատ մ� մ էին ո րոշ դեպ քեր՝ կապ ված 
ՎՄԿԽ հաս տա տ� թ յ� ն նե րի և դ րան ց� մ աշ խա տող ան ձանց քա ղա քա կան 
կախ վա ծ� թ յան, ինչ պես նաև ման կա պար տեզ նե րի լի ցեն զա վոր ման թե-
ր� թ յ� ն նե րի հետ:

Ս� յն գնա հատ ման հա ջորդ գլ� խ ներն անդ րա դառ ն� մ են բա րե վար-
ք� թ յան մի  շարք խախ տ� մն  ե րի և դ րանց առնչ վող քա ղա քա կա ն� թ յան 
թե ր� թ յ� ն նե րին/խո ցե լի� թ յ� ն նե րին, ո րոնք ընտր վել են՝ հաշ վի առ նե լով 
դրանց լայն տա րա ծ� մ �  նե նա լ�  մա սին վկա յող փաս տե րը, ինչ պես նաև 
տե ղե կատ վ� թ յան առ կա յ� թ յ�  նը: Վեր լ�  ծ� թ յան հա մար ընտր ված խախ-
տ� մն  ե րը նե րա ռ� մ են նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան ա նօ րի նա կան հա-
սա նե լի� թ յ�  նը (Գ լ� խ 2), ֆա վո րի տիզ մը կադ րա յին ո րո շ� մն  ե ր� մ (Գ լ� խ 
3) և ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի յ�  րա ց�  մը (Գ լ� խ 4):
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ԳԼ& Խ 2. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹ&  ԱՆ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՆԵԼԻ&  & ՆԸ

Այս գլ�  խը նվիր ված է նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա սա նե լի� թ յան 
խնդիր նե րին: Քա ղա քա կա ն� թ յան այս ո լոր տ� մ գոր ծող կա նոն նե րի և կա-
նո նա կար գե րի հա մա ռոտ նկա րագ ր� թ յ�  նից հե տո գլխ� մ �  ս� մ նա սիր-
վ� մ է, թե ոչ ֆոր մալ պայ մա նա վոր վա ծ� թ յ� ն նե րը և  ա նօ րի նա կան գոր-
ծարք ներն ինչ պես են ա պա հո վ� մ ա նօ րի նա կան ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը ման կա-
պար տեզ ներ, նկա րագր վ� մ են այդ ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը հնա րա վոր դարձ նող 
մե  խա նիզմ նե րը, ամ փոփ ներ կա յաց վ� մ են ոչ պատ շաճ ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րը 
և  այդ գոր ծըն թաց նե րին ներգ րավ ված պաշ տոն նե րը, ինչ պես նաև վտանգ-
վող նոր մե  րը և հանձ նա ռ� թ յ� ն նե րը:

Այ ն�  հետև այս գլխ� մ քննարկ վ� մ են ա նօ րի նա կան վար քագ ծի հնա-
րա վո ր� թ յ� ն ներ ըն ձե ռող գոր ծոն նե րը՝ նե րառ յալ ըն դ�  նե լ� թ յան սահ մա-
նա չա փե րից մի նչև ա զա տ� մն  ե րի ան վե րահս կե լի ա վե լա ց�  մը, ՎՄԿԽ-ի 
ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան բնա գա վա ռ� մ օ րենսդ ր� թ յան և կա րո ղ� թ-
յ� ն նե րի թե ր� թ յ� ն նե րը, ինչ պես նաև ոչ բա վա րար հաշ վետ վո ղա կա ն� թ-
յ�  նը և թա փան ցի կ� թ յ�  նը հեր թա ց�  ցակ նե րի կազմ ման աշ խա տան ք� մ, 
քա նի որ հեր թա ց�  ցակն է այն տե սա նե լի գոր ծի քը, ո րով ա ռա վել հա ճախ 
կա ռա վար վ� մ են պե տա կան ՎՄԿԽ ըն դ� ն վե լ�  հա մար ներ կա յաց վող, 
առ կա լրա կազ մը թվով գե րա զան ցող դի մ� մն  ե րը: Այս գլխի եր րորդ մա-
ս� մ նկա րագր վ� մ են այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կրթ� թ յան մաս նա կից նե րի 
հա մար շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն են ստեղ ծ� մ՝ կա տա րե լ�  ա պօ րի նի ըն դ� -
նե լ� թ յան ոչ ֆոր մալ գոր ծարք ներ, մաս նա վո րա պես՝ նա խադպ րո ցա կան 
կրթ� թ յան մատ չե լի և  ո րակ յալ տե ղե րի ան բա վա րա ր� թ յ�  նը, ինչ պես նաև 
ըն դ�  նե լ� թ յան ան բա վա րար չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնք կա րող են ման կա-
պար տեզ նե րին դրդել՝ կա տա րե լ�  ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ:

Այս գլ� խն ա վարտ վ� մ է վե րո հիշ յալ բո լոր թե ր� թ յ� ն նե րը հաղ թա հա-
րե լ�  հա մար ար վող ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րի ամ փոփ շա րադր մամբ:
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Տեղեկ թյ ններ կարգավորիչ դաշտի մասին

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան Սահ մա նադ ր� թ յամբ ամ րագր ված 
է, որ յ�  րա քանչ յ� ր ոք �  նի կրթ� թ յան ի րա վ� նք19: « Նա խադպ րո ցա կան 
կրթ� թ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րեն ք� մ վե րա հաս-
տատ վ� մ է, որ ՎՄԿԽ հատ վա ծը կրթա կան հա մա կար գի ան բա ժա նե լի 
մասն է20, իսկ «Կր թ� թ յան մա սին» ՀՀ օ րեն ք� մ նշվ� մ է, որ այն կրթա կան 
հա մա կար գի ոչ պար տա դիր մաս է21: Օ րեն ք� մ նաև ամ րագր ված է խտրա-
կա ն� թ յ� նն ար գե լող և ծ նո ղի ընտ ր� թ յ� նն ա պա հո վող կտր� կ նորմ: 
Այն յ�  րա քանչ յ� ր ե րե խա յի հա մար ե րաշ խա վո ր� մ է նա խադպ րո ցա կան 
կրթ� թ յան հա վա սար ի րա վ� ն քը և ծ նող նե րի և  օ րի նա կան ներ կա յա ց�  ցիչ-
նե րի ա զա տ� թ յ�  նը՝ ընտ րե լ�  նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յ� ն կազ մա կեր-
պո ղին և ՎՄԿԽ-ի ձևն  ի րենց ե րե խա յի հա մար, ո րը կա րող է նե րա ռել նաև 
խնամ քը տնա յին պայ ման նե ր� մ:22

«Կր թ� թ յան մա սին» և « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ 
օ րենք նե րի հա մա ձայն՝ հա մայնք նե րը և նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յ� ն 
կազ մա կեր պող ներն ա զատ են՝ ո րո շե լ� , թե ինչ պես են ի րա վա կան այդ պա-
հանջ նե րը վե րա ծե լ�  ըն դ�  նե լ� թ յան կար գե րի, և թե կար գերն ինչ պես են 
կի րառ վե լ�  գործ նա կա ն� մ23: Գո յ� թ յ� ն �  նեն ըն դա մե  նը եր կ�  սահ մա նա-
փա կ� մ ներ. ա ռա ջինն այն է, որ ման կա պար տեզ նե րը չպետք է գե րա զան-
ցեն ըն դ�  նե լ� թ յան տե ղե րի այն թի վը, ո րի հա մար ի րենք ար տո նագր վել 
են ԿԳՆ-ի կող մի ց: Երկ րորդ սահ մա նա փա կ�  մը բխ� մ է տար րա կան դպրո-
ցին նա խոր դող վեր ջին տար վա ըն թաց ք� մ ՎՄԿԽ գրե թե հա մընդ հա ն� ր 
ընդգրկ վա ծ� թ յ� ն ա պա հո վե լ�  ռազ մա վա րա կան նպա տա կից (վե րը նշված 
11+1 մո դե լը), ո րը ման կա պար տեզ նե րին պար տա վո րեց ն� մ է ըն դ�  նե լ� թ-
յան մե ջ ո րո շա կի ա ռաջ նա հեր թ� թ յ� ն տալ նա խադպ րո ցա կան ա վագ տա-
րի քի ե րե խա նե րին:

19 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետ� թյան Սահմանադր� թյ� ն, հոդված №38:

20 Տե՛ս «Նախադպրոցական կրթ� թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենք, հոդված №7:
21 Տե՛ս «Կրթ� թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենք, հոդված №10:
22 Տե՛ս ն� յն տեղը, հոդվածներ №№23, 28:
23 Տե՛ս «Կրթ� թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենք, հոդվածներ №№38, 39, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենք, հոդված №46:
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Ըն դ�  նե լ� թ յան ա պա կենտ րո նաց ված մո տե ց�  մի ց բխ� մ է, որ ՎՄԿԽ 
մ� տք գոր ծե լ�  կար գը կա րող է տար բեր վել մար զից մարզ կամ ան գամ ն� յն 
մար զ� մ և ն� յն հա մայն ք� մ գտնվող նա խակր թա րա նից նա խակր թա րան: 
Ս� յն գնա հատ ման նպա տա կով տե ղե ր� մ ի րա կա նաց ված այ ցե րի ժա մա-
նակ �  նե ցած քննար կ� մն  ե րից և ֆո կ� ս խմբե ր� մ ար ված հայ տա րա ր� թ-
յ� ն նե րից պարզ դար ձավ, որ ման կա պար տե զ� մ տե ղի հա մար դի մե  լիս 
ծնող նե րը բո լոր դեպ քե ր� մ պար տա վոր են ներ կա յաց նել մի  շարք բժշկա-
կան և վար չա կան փաս տաթղ թեր: Սա կայն գո յ� թ յ� ն �  նի կար գա վոր ման 
դաշ տի ո րո շա կի բաց, ո րը ման կա պար տեզ նե րը և տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րը սո վո րա բար լրաց ն� մ են՝ օգ տա գոր ծե լով ըն դ�  նե-
լ� թ յան ոչ ֆոր մալ հեր թա ց�  ցակ ներ և չա փո րո շիչ ներ: Ո մանք ան գամ չեն 
օգտ վ� մ նման հեր թա ց�  ցակ նե րից, ո րի մա սին նշել են գնա հա տող թիմ այ-
ցե լած ո րոշ հա մայնք նե րի ղե կա վար ներ: Ց�  ցակ նե րը կա րող են կա ռա վար-
վել նա խակր թա րան նե րի կամ, ինչն ա վե լի հազ վա դեպ է, տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կող մի ց: Ըն դ�  նե լ� թ յան մա սին վերջ նա կան 
ո րո շ�  մը սո վո րա բար կա յաց ն� մ է նա խակր թա րա նի տնօ րե նը, ով կա րող է 
հա մա կար գել կամ չհա մա կար գել իր գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հետ:

Ըն դ�  նե լ� թ յ� ն նե րի կազ մա կեր պ�  մը Եր ևա ն� մ մար զե րից տար բեր-
վ� մ է մե կ կար ևոր տեխ նի կա կան հան գա ման քով: Դպ րո ցա կան տե ղե րի 
նկատ մամբ բարձր պա հան ջարկն արդ յ�  նա վե տո րեն բա վա րա րե լ�  և թի մի  
այ ցե րի շրջա նա կ� մ հան դի պած հա մայն քա պե տի բա ռե րով՝ «նա խադպ րո-
ցա կան կո ռ� պ ցիան վե րաց նե լ� » նպա տա կով հա մայն քա յին իշ խա ն� թ յ� ն-
նե րը 2016 թվա կա նին նա խա ձեռ նել են է լեկտ րո նա յին հեր թագր ման հա մա-
կար գի հա մա քա ղա քա յին փոր ձար կ� մ: Այն ծնող նե րին պար տա վո րեց ն� մ 
է ի րենց ե րե խա նե րին հաշ վա ռել է լեկտ րո նա յին հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ, իսկ 
ման կա պար տեզ նե րին՝ ծնող նե րին տվյալ նե րի բա զա յից տե ղե կ� թ յ� ն ներ 
տրա մադ րել ց�  ցա կ� մ ե րե խա յի զբա ղեց րած տե ղի և տվ յալ տա րի քա յին 
խմբի հա մար տե ղե րի առ կա յ� թ յան մա սին: Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
կող մի ց վեր ջերս ըն դ� ն ված ի րա վա կան ակ տով24 նա խա տես վել է, որ ե րե-
խան կա րող է դի մե լ ման կա պար տե զ� մ տե ղի հա մար, ե թե լրա ցել է նրա եր-
կ�  կամ ե րեք տա րե կա նը: Տե ղե րի քրո նիկ պա կա սի պատ ճա ռով, սա կայն, 

24 Տե՛ս Երևանի քաղաքապետի 2016 թվականի թիվ 706-Ա որոշ� մ:
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3 տա րե կա նից ցածր ե րե խա նե րի հաշ վա ռ�  մը և  ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը հազ վագ-
յ� տ եր և� յթ է:

Տե ղե րի բաշ խ�  մը կա տար վ� մ է՝ ըստ մի  քա նի պար տա դիր չա փո րո շիչ-
նե րի, ո րոնք են հեր թա ց�  ցա կ� մ զբա ղեց րած հո րի զո նա կա նը (ե րե խա ներն 
ըն դ� ն վ� մ են՝ ըստ հաշ վառ ման հեր թա կա ն� թ յան), բնա կ� թ յան վայ րը, 
ե րե խա յի տա րի քը դի մ�  մի  քննարկ ման պա հին (ա ռաջ նա հերթ են ա վե լի 
մե ծ տա րիք �  նե ցող նե րը) և տվ յալ տա րի քա յին խմբ� մ տե ղի առ կա յ� թ յ� -
նը նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ: Ե րե խա նե րի ո րոշ խմբեր (զին-
ծա ռա յող նե րի ե րե խա նե րը, երկ կող մա նի և մի ա կող մա նի ծնո ղա զ� րկ նե րը, 
հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ե րե խա նե րը և  այլք) կա րող են ընդ հան րա պես 
շրջան ցել է լեկտ րո նա յին հեր թը, սա կայն մի այն նա խակր թա րա նի տնօ րե նի 
հա մա ձայ ն� թ յամբ25:

Հեր թագր ման աշ խա տան քի պա տաս խա նատ վ� թ յ�  նը կր� մ են նաև 
Եր ևա նի վար չա կան շրջան նե րի ղե կա վար նե րը (ա պա հո վ� մ են հա մա կար-
գի աշ խա տանքն ի րենց վար չա կան շրջա ն� մ գտնվող ման կա պար տեզ նե-
ր� մ), Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի հան րակր թ� թ յան վար չ� թ յ�  նը (վե-
րահս կ� մ է հա մա կար գից օգտ վող նե րին հա սա նե լի գոր ծա ռ� յթ նե րի կա-
տա ր�  մը և ս պա սար կ�  մը) և նա խակր թա րան նե րի տնօ րեն նե րը (ո րո շ� մ 
են կա յաց ն� մ ըն դ�  նե լ� թ յան մա սին՝ հա մա կար գի հիմ ք� մ դրված և վեր-
և� մ նկա րագր ված պար տա դիր չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա):

Ա. Բարեվարք թյան խախտման նկարագր թյ նը

Կր թ� թ յան ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յ�  նը կա րող է սահ ման վել որ-
պես «ըն դ�  նե լ� թ յան պա տաս խա նա տ�  նե րի կող մի ց կրթ� թ յ�  նը կա մա-
յա կա նո րեն չտրա մադ րե լը կամ տրա մադ րե լը՝ ոչ պատ շաճ ա ռա վե լ� թ յ� ն 
ստա նա լ�  կամ ստաց ման հե ռան կա րի դի մաց» (OECD, 2018a):

Հա յաս տա ն� մ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա սա նե լի� թ յ�  նը քա-
ղա քա կա ն� թ յան ո լորտ է, որն ընդ հա ն� ր առ մամբ մաս նակ ցող բո լոր ս� բ-
յեկտ նե րի հա մար հա մար վ� մ է խո չըն դոտ նե րով ա ռատ: 2015-2018 թթ. հա-
կա կո ռ� պ ցոն ռազ մա վա ր� թ յ�  ն� մ կրթ� թ յան ո լոր տ� մ կո ռ� պ ցիա յի դեմ 

25 Տե՛ս ն� յն տեղը:
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պայ քա րի մի  ջո ցա ռ� մ նե րի ծրագ ր� մ ՀՀ կա ռա վա ր� թ յ�  նը նշել է, որ «ե րե-
խա նե րին ման կա պար տեզ ըն դ�  նե լ�    ժա մա նակ եր բեմն  առ կա են լի ն� մ 
գ�  մար պա հան ջե լ� , հո վա նա վոր չ� թ յան և նե պո տիզ մի  դեպ քեր»26:

Պե տա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի 
տե սանկ յ�  նից՝ հիմ նա կան մար տահ րա վե րը սահ մա նա փակ թվով տե ղե րի 
հա մար մշտա պես ստաց վող դի մ� մ նե րի հոսքն է: Ըն տա նիք նե րի հա մոզ-
մամբ՝ տեղ ստա նա լ�  և ս տա նա լ�  ժամ կետ նե րի հար ց� մ առ կա է ա նո րո-
շ� թ յ� ն: Հա յաս տան յան 600 տնա յին տնտե ս� թ յ� ն նե րի շրջա ն� մ «Save 
the Children» ՀԿ-ի կող մի ց վեր ջերս ի րա կա նաց ված հե տա զո տ� թ յամբ, ո րի 
տվյալ նե րը հրա պա րակ վե ցին 2017 թվա կա նին, նա խադպ րո ցա կան տա րի-
քի ե րե խա նե րի ծնող նե րի մոտ 40%-ը նշել են, որ հեշտ չէ, կամ հիմ նա կա ն� մ 
հեշտ չէ ա պա հո վել ե րե խա յի ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը ման կա պար տեզ (Babloyan, 
2017), մի նչ դեռ INTES-ի գնա հատ ման շրջա նա կ� մ կազ մա կերպ ված ֆո կ� ս 
խմբին մաս նակ ցող տնօ րեն նե րը նշել են, որ ի րեն ցից զգա լի ծա վա լի վար չա-
կան ջանք է պա հանջ վ� մ՝ մե ր ժ� մ նե րի ց�  ցա նի շը ցածր պա հե լ�  հա մար: 
Հա սա նե լի� թ յան ո լոր տ� մ առ կա խո չըն դոտ նե րի վե րա բեր յալ եր կ�  ա ռա-
վել տա րած ված պատ կե րա ց� մ նե րը (ո րոնք նշվել են հարց ված նե րի մոտ 
60%-ի կող մի ց) առնչ վ� մ են ըն դ�  նե լ� թ յան ա վե լորդ ֆոր մալ պա հանջ նե-
րին և  անտ րա մա բա նա կան եր կար ժա մա նակ սպա սե լ�  փաս տին:

Բազ մա թիվ տվյալ նե րով հաս տատ վ� մ է, որ ծնող նե րը Հա յաս տա ն� մ 
կա րող են ոչ ֆոր մալ ռազ մա վա ր� թ յ� ն նե րի և գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի դի մե լ՝ 
խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լ� , ի րենց ե րե խա նե րի ՎՄԿԽ ըն դ�  նե լ� թ յան 
հե ռան կա րը բա րե լա վե լ� , սպաս ման ժա մա նա կը կրճա տե լ�  և  ընդ հան րա-
պես պե տա կան ման կա պար տե զ� մ տե ղի հա մար ներ կա յաց ված դի մ�  մի  
դրա կան ելքն ա վե լի կան խա տե սե լի դարձ նե լ�  հա մար: Գ նա հա տող թի մի  
հետ հան դի պ� մ նե ր� մ նկա րագր ված ո րոշ գոր ծե լա կեր պեր՝ օ րի նակ, հեր-
թա ց�  ցա կ� մ վաղ հաշ վառ վե լը կամ տե ղե րի ա վե լի քիչ խնդիր ներ �  նե ցող 
ման կա պար տեզ նե րի ընտ ր� թ յ�  նը, լայն տա րա ծ� մ �  նեն, ո րոնք, սա կայն, 
անվ նաս են: Կան սա կայն նաև գոր ծե լա կեր պեր, ո րոնք ըստ է� թ յան բա րե-
վար ք� թ յան ռիս կեր են ստեղ ծ� մ, չնա յած ինք նին ա նօ րի նա կան չեն. օ րի-
նակ, երբ ծնող նե րը փոր ձ� մ են ան ձամբ հան դի պել ման կա պար տե զի տնօ-

26 2015-2018 թթ. հակակոռ� պցիոն ռազմավար� թյ� ն. կրթ� թյան ոլորտի հակակոռ� պցիոն մի ջո-
ցառ� մն երի ծրագիր:
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րե նին և տեղ պա հան ջել ի րենց ե րե խա յի հա մար: Ոչ ֆոր մալ լ�  ծ� մ նե րից 
ո րոշ նե րը, սա կայն, �  նեն բա րե վար ք� թ յան խախտ ման հատ կա նիշ ներ: 
Դ րան ցից են հեր թա ց�  ցա կ� մ զեղ ծա րա ր� թ յ�  նը և կեղ ծ�  մը՝ ոչ ի րա կան 
ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րի տար բեր ձևե րի շնոր հիվ ար տոն յալ կար գա վի ճա կով 
ման կա պար տեզ ըն դ� ն վե լ�  ի րա վ� նք ստա նա լ�  հա մար:

Հետև յալ բա ժին նե ր� մ լրա ց�  ցիչ ման րա մաս ներ են ներ կա յաց վ� մ 
ա նօ րի նա կան ըն դ�  նե լ� թ յ� ն նե րի մա սին: Սա կայն նպա տա կը մե  ղա վոր-
ներ գտնե լը չէ կամ բա րե վար ք� թ յան խախտ ման տար բեր դրսևո ր� մն  ե րի 
տա րած վա ծ� թ յ�  նը ա պա ց�  ցե լը: Մեր խնդիրն է ամ փոփ տե ղե կ� թ յ� ն ներ 
տրա մադ րել ՎՄԿԽ ըն դ�  նե լ� թ յա նը վե րա բե րող ա նօ րի նա կան վար քագ ծի 
տար բեր դրսևո ր� մ նե րի մա սին՝ հիմն  վե լով բա րե վար ք� թ յան ս� յն գնա-
հատ ման ըն թաց ք� մ ձեռք բեր ված ա պա ց�  ցո ղա կան տվյալ նե րի վրա:

Ա.1 Խախտման դրսևոր� մը

Այս բաժ ն� մ նկա րագր վ� մ է, թե ինչ պես է խախ տ�  մը դրսևոր վ� մ 
պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շահ ման ա ռա վել տա րած ված ձևը՝ ման կա-
պար տե զ� մ տեղ հատ կաց նե լ�  հա մար, դրա դի մաց ծնող նե րից ստաց վող 
ոչ օ րի նա կան ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րը, ինչ պես նաև մաս նա կից ս� բ յեկտ նե րի 
կազ մը:

INTES-ի տե ղա յին և ֆո կ� սխմ բե րի այ ցե րի ժա մա նակ ար ված հայ տա-
րա ր� թ յ� ն նե րը և ս� յն գնա հատ ման հա մար տրա մադր ված տե ղե կատ-
վ� թ յան վեր լ�  ծ� թ յ�  նը ց� յց են տա լիս, որ չկան հստակ կա նո նա կար գեր 
ՎՄԿԽ ըն դ�  նե լ� թ յան մա սին, իսկ ի րա վա կան կար գա վո ր� մ նե րի գո յ� թ-
յան դեպ ք� մ նա խակր թա րան նե րը կա րո ղա ն� մ են կազ մա կեր պել բա ցա-
ռ� թ յ� ն ներ (լրա ց�  ցիչ ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս Բ բա ժի նը), ո րոնք 
ըն դ�  նե լ� թ յան ո րո շ� մ նե րի հետ կապ ված ա նօ րի նա կան գոր ծե լա կեր պի 
բազ մաբ ն� յթ հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ են ըն ձե ռ� մ: Ն ման վար քագ ծի՝ գնա-
հա տող թի մի  կող մի ց ար ձա նագր ված ա ռա վել տա րած ված ձևե րը նկա րագր-
ված են հա ջորդ բա ժին նե ր� մ. հիմ նա կա ն� մ դրանք վե րա բե ր� մ են ան բա-
րե խիղճ կեր պով հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ կա տար վող փո փո խ� թ յ� ն նե րին:
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Ա.1.1 Անբարեխիղճ փոփոխ� թյ� նները հերթաց� ցակներ� մ

Հա յաս տա ն� մ հեր թա ց�  ցակ նե րը պե տա կան ման կա պար տեզ նե րի 
ըն դ�  նե լ� թ յան գոր ծըն թա ցի ո՛չ պար տա դիր, ո՛չ լավ կար գա վոր ված բա-
ղադ րիչ են, սա կայն դրանք դար ձել են առ կա տե ղե րի ա ռա ջար կի և պա-
հան ջար կի ան հա մա պա տաս խա ն� թ յան ստան դարտ լ�  ծ� մ: Թղ թա յին թե 
է լեկտ րո նա յին, ֆոր մալ թե ոչ ֆոր մալ, սա կայն կար ծես դրանց շ� րջ է նաև 
ծա վալ վ� մ ըն դ�  նե լ� թ յան վե րա բեր յալ ողջ հա ղոր դակ ց� թ յ�  նը ծնող նե-
րի, նա խակր թա րան նե րի և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի մի ջև: Ծ նող նե րը 
հ� յս են փայ փա յ� մ, որ ի րենց ե րե խա նե րը կնե րառ վեն այդ գոր ծըն թաց նե-
ր� մ, իսկ տնօ րեն նե րը դրան ցով են հիմ նա վո ր� մ ի րենց պա տաս խան նե րը 
և ծ նող նե րին տե ղե կաց ն� մ շան սե րի և ս պաս ման ժա մա նա կի մա սին, իսկ 
տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը դրանց հի ման վրա են պար զ� մ նա խադպ-
րո ցա կան տե ղե րի ան բա վա րա ր� թ յան չա փը: Ըն դ�  նե լ� թ յան հա մար պա-
հանջ վող ֆոր մալ փաս տաթղ թե րից (օ րի նակ՝ բժշկա կան փաս տաթղ թեր, 
ծննդյան վկա յա կան ներ և  այլն) զատ՝ հեր թա ց�  ցակ նե րը երկ րի տար բեր 
մա սե ր� մ ՎՄԿԽ ըն դ� ն ման տա րա տե սակ գոր ծըն թաց նե րի ընդ հա ն� ր 
հայ տա նիշ են:

Թերևս զար մա նա լի չէ, որ հեր թա ց�  ցակ ներն են ա ռա վել հա ճախ օգ-
տա գործ վ� մ ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յ� ն ա պա հո վե լիս, և թերևս ըն դ� -
նե լ� թ յան խնդիր նե րի մա սին ծնող նե րի բո ղոք նե ր� մ (ո րոնք նրանք բարձ-
րա ձայ ն� մ են սո ցիա լա կան ցան ցե ր� մ27 և ֆո կ� ս խմբե րի քննար կ� մ-
նե ր� մ) ա մե  նա հա ճախ մատ նանշ վող թե ման հենց հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ 
խախ տ� մն  ե րի խնդիրն է: Թղ թա յին հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ ա նօ րի նա կան 
փո փո խ� թ յ� ն ներ կա տա րե լ�  ե ղա նակ նե րը տար բեր են և  ա վե լի պարզ, 
քան այն ե ղա նակ նե րը, ո րոն ցով Եր ևա ն� մ գտնվող նա խակր թա րան նե րը 
շրջան ց� մ են է լեկտ րո նա յին հեր թագր ման հա մա կար գի սահ մա նա փա կ� մ-
նե րը: Ուս տի՝ ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յան՝ թղթա յին և  է լեկտ րո նա յին 
ց�  ցակ նե րի հետ կապ ված գոր ծե լա կեր պե րը հա ջորդ բա ժին նե ր� մ նկա-
րագր վ� մ են ա ռան ձին-ա ռան ձին:

27 https://www.facebook.com/groups/550188731777392/:
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Թղթային ց ցակները

Ս� յն գնա հատ ման շրջա նա կ� մ ի րա կա նաց ված այ ցե րի և ֆո կ� ս խմբե-
րի մի  ջո ցով տե ղե կ� թ յ� ն ներ են ստաց վել նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան 
ո լոր տ� մ պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձանց կող մի ց խնդրա հա ր� յց վար-
քագ ծի տար բեր ձևե րի մա սին: Եր ևա նից դ� րս գտնվող ման կա պար տեզ-
նե րի ըն դ�  նե լ� թ յան հետ կապ ված մտա հո գ� թ յ� ն նե րի մե ծ մա սը վե րա-
բե ր� մ է թղթա յին հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ ոչ օ րի նա կան փո փո խ� թ յ� ն նե րին, 
ո րոնք կա րե լի է ե րեք ընդ հա ն� ր խմբի բա ժա նել. ց�  ցակ նե ր� մ ոչ ֆոր մալ 
կար գով տե ղեր ամ րագ րե լը (հա կիրճ՝ ամ րագ ր�  մը), ց�  ցա կ� մ հաշ վա ռ� -
մը մե ր ժե լ�  մի  ջո ցով կա տար վող խար դա խ� թ յ�  նը և հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ 
հեր թա կան հա մար նե րի շրջան ց�  մը:

Գ նա հա տող թի մի  նկա տած ամ րագր ման ա ռա վել ցայ տ� ն օ րի նակ-
նե րը կապ ված էին տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կամ նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տ� թ յան և/ կամ տնօ րե նի նկատ մամբ ազ դե ց� թ յան լծակ �  նե ցող 
ան ձանց հետ, ով քեր պա հան ջ� մ են ման կա պար տե զի հեր թա ց�  ցա կ� մ 
նա խա պես տե ղեր ամ րագ րել և դա տարկ պա հել, որ պես զի դրանք հե տա-
գա յ� մ, ըստ պա հան ջի, հնա րա վոր լի նի «հատ կաց նել» սո վո րա բար այն 
սա կա վա թիվ նե րին, ով քեր ընտր վ� մ են քա ղա քա կան, ըն տա նե կան կամ 
գոր ծա րար կա պե րի հի ման վրա: INTES-ի ֆո կ� ս խմբ� մ հա մայն քի ման կա-
պար տե զի տնօ րե նի հետև յալ ար տա հայ տ� թ յ�  նը ոչ ֆոր մալ ցան ցի ա ն� -
նից կա տար վող ամ րագր ման պրակ տի կա յի վառ օ րի նակ է.

Խոսքից մե ջբեր� մ №1. «… Մեր հա մայն քը շատ փոքր է, և բո լո րը ճա-
նա չ� մ են ի րար և հա մայն քի ղե կա վա րին... Երբ գա լիս է ըն դ�  նե լ� թ յան 
շրջա նը, հա մայն քի ղե կա վա րը սկս� մ է կրկին �  կրկին զան գա հա րել և պա-
հան ջել տար բեր ե րե խա նե րին ըն դ�  նել ման կա պար տեզ: Ես փոր ձ� մ եմ 
բա ցատ րել, որ մե նք հեր թա ց�  ցակ �  նենք, և  որ ար դեն կան հաշ վառ ված 
ե րե խա ներ, բայց նա ինձ խնդր� մ է մի  քա նի դա տարկ տե ղեր թող նել, որ-
պես զի հե տա գա յ� մ կա րո ղա նա ըն դ�  նել իր ըն կեր նե րի կամ ազ գա կան նե-
րի ե րե խա նե րին…»:

Խն դի րը ո՛չ նոր է, ո՛չ էլ նոր է բա ցա հայտ վել: INTES-ի գնա հա տ�  մի ց 
ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ «Save the Children» կազ մա կեր պ� թ յան կող մի ց 
պատ վիր ված հե տա զո տ� թ յամբ նմա նա տիպ դեպ քեր և մե  խա նիզմ ներ ար-
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ձա նագր վել էին  Հա յաս տա նի տար բեր մար զե ր� մ: Հաս տատ վել էր նաև 
լայն տա րա ծ� մ ա ռած այն կար ծի քը, թե տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը և 
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներն ա ռանց քա յին դե րա կա տա ր� մ �  նեն այդ 
մի  ջամ տ� թ յ� ն նե րո ւմ (Babloyan, 2017, p. 56):

Ո րոշ ծնող նե րի հա մար խնդի րը կա րող է լի նել ան գամ այն, թե արդ յոք 
նրանց ընդ հան րա պես կթ� յ լատր վի ի րենց ե րե խա նե րին հաշ վա ռել հեր թա-
ց�  ցա կ� մ: Հետև յալ մե ջ բե ր�  մը վե րա բե ր� մ է նմա նօ րի նակ մի  դեպ քի, երբ 
ման կա պար տե զի տնօ րե նը մի  քա նի ան գամ հրա ժար վել է ե րե խա յին հաշ-
վա ռել հեր թա ց�  ցա կ� մ.

Ծ նո ղի խոս քից մե ջ բե ր� մ №2. «Գ նա ցի ման կա պար տեզ, և տ նօ րենն 
ա սաց. «Զ բաղ ված եմ», իսկ հա ջորդ ան գամ ա սաց. « Տեղ չկա»: Գ նա ցի ն� յն 
խնդրով 2-3 ան գամ: Տ նօ րե նը նստած էր իր հա մա կարգ չի առջև և  ան գամ 
չէր �  զ� մ ինձ պա տաս խա նել, չէր �  զ� մ ո չինչ ա սել…»: (Babloyan, 2017)

Բա ցա ռ� թ յամբ Եր ևա նի, որ տեղ է լեկտ րո նա յին հեր թագր ման հա մա-
կար գի ներ մ� ծ ման շնոր հիվ փոխ վել են ո րոշ կա նոն ներ, լայն տա րա ծ� մ 
�  նեն դի մող նե րին հաշ վառ վե լ� ց հե տո դնել ա նո րո շ� թ յան մե ջ (օ րի նակ՝ 
նշե լով, որ սպաս ման ժա մա նակն այն քան եր կար է, որ երբ ե րե խա յի հերթն 
հաս նի, նա հա վա նա բար ար դեն կլի նի դպրո ցա կան տա րի քի) կամ տեղ չ� -
նե նա լ�  հիմն  ա վոր մամբ հաշ վա ռ� մն  � ղ ղա կիո րեն մե ր ժել (այդ պի սի ի րա-
վի ճա կ� մ է հայտն վել 2017 թվա կա նի հե տա զո տ� թ յան մե ջ ընդգրկ ված 599 
տնա յին տնտե ս� թ յ�  նից մոտ 77%-ը): Հաշ վա ռ�  մը մե ր ժե լ�  ո րո շ� մն  ե րը 
հնա րա վոր է շրջան ցել կամ հօ գ� տ ծնող նե րի փո խել, ե թե ծնող ներն �  նեն 
անհ րա ժեշտ մի ջ նորդ կա պեր կամ ց�  ցակ նե րը տնօ րի նող նե րին կա րող 
են ո րո շա կի վե րա բեր մ� ն քի ար ժա նաց նել, օ րի նակ, ա սենք, նվե րի ձևով 
և  այլն: Ֆո կ� ս խմբե րի հետև յալ պատ մ�  թ� ն նե րը, ո րոնք մե ջ բեր ված են 
(Babloyan, 2017) աշ խա տ� թ յ�  ն� մ, հաս տա տ� մ են վե րո հիշ յալ դի տար-
կ� մն  ե րը.

Ծ նո ղի խոս քից մե ջ բե ր� մ №3. «Ա վե լի հա ճախ նրանք (տնօ րեն նե րը) 
հաշ վա ռ� մ են ի րենց ծա նոթ նե րի կամ ազ գա կան նե րի ե րե խա նե րին: Օ րի-
նակ, գնա ցի Իջ ևա ն� մ ե րե խա յիս հաշ վա ռե լ� , իսկ ինձ ա սա ցին. « Տեղ չ� -
նենք», բայց երբ դի մե  ցինք մե ր ըն կե րո ջը, նա ա սաց, որ մե կ ա զատ տեղ 
դեռ կա…»:
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Ծ նո ղի խոս քից մե ջ բե ր� մ №4. « Փոր ձե ցի ծա նո թի գտնել, բայց չկա րո-
ղա ցա: Պետք է հաշ վառ վեմ և ս պա սեմ իմ հեր թին, սա կայն երբ մե ր հեր թը 
գա, ե րե խաս ար դեն կդառ նա 7 տա րե կան…»:

Ծ նո ղի խոս քից մե ջ բե ր� մ № 5. « Տա րա անհ րա ժեշտ բո լոր փաս տաթղ-
թե րը, լ�  սան կա րը և  այլն: Հե տո տնօ րե նը որ դ� ս խնդրեց ինձ փո խան ցել, 
որ պետք է վճա րեմ 8.000 դրամ: Վ ճա րե ցի 10.000 դրամ, ո րից հե տո նա 
մե զ հաշ վա ռեց»:

Ա պա հով ված ծնող նե րի դեպ ք� մ քիչ հա վա նա կան է, որ նրանք կպատ մե ն 
նման պատ մ� թ յ� ն ներ (Babloyan, 2017): Դա նշա նա կ� մ է, որ նրանց պա րա-
գա յ� մ նաև նվազ հա վա նա կան է հաշ վառ ման մե ր ժ� մ ստա նա լը, քա նի որ 
նրանք կա րող էին ա ռանց դժվա ր� թ յան դրամ կամ նվեր տա լով հեր թա ց� -
ցա կ� մ տեղ ստա նալ, ինչ պես, օ րի նակ, ար դեն տե սանք վե րը հարց վող նե րից 
մե  կի կող մի ց: INTES-ի ֆո կ� ս խմբե ր� մ ար ված ո րոշ հայ տա րա ր� թ յ� ն ներ 
վկա յ� մ են, որ այն ծնող նե րը, ո րոնք հա մա ձայ նել են վճա րել, նվազ հակ ված 
են բա ցա հայ տե լ�  այդ փաս տը: Ն րան ցից մե կն ա սաց.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №6. « Գո յ� թ յ� ն �  նի վա խի մթնո լորտ ծնող նե րի 
շրջա ն� մ: Ն րանք սո վո րա բար չեն բո ղո ք� մ, և դ րա պատ ճառն այն է, թե 
ինչ ե ղա նա կով են նրանց ե րե խա ներն ըն դ� ն վել ման կա պար տեզ…. Բազ-
մա թիվ ծնող ներ կա՛մ կա շա ռ� մ են, կա՛մ օգտ վ� մ են կա պե րից, և  ե թե ցան-
կա նան բո ղո քել, ման կա պար տեզ նե րը նրանց կհի շեց նեն, թե ինչ ե ղա նա-
կով է նրանց ե րե խան ըն դ� ն վել: Ինչ խոսք, ծնող նե րը չեն ցան կա ն� մ վն աս 
պատ ճա ռել այն մարդ կանց, ով քեր ի րենց լա վ� թ յ� ն են ա րել՝ ըն դ�  նե լով 
ի րենց ե րե խա նե րին»:

Վեր ջա պես հար ցազ ր� յց նե րի ո րոշ մաս նա կից ներ INTES-ի տե ղա յին 
այ ցե րի ժա մա նակ նշե ցին, որ տնօ րեն նե րը կա րող են շրջան ցել ա ն ն նե րի 
հեր թա կա ն թ յ նն ի րենց հեր թա ց�  ցա կ� մ (և փաս տա ցի հա ճախ շրջան-
ց� մ են)՝ օգ նե լ�  հա մար ի րենց նա խընտ րած ծնող նե րի ե րե խա նե րին, որ-
պես զի նրանք վեր բարձ րա նան հեր թա ց�  ցա կ� մ: Դա ար վ� մ է, օ րի նակ, 
հեր թա ց�  ցա կ� մ ներքև ի ջեց նե լով այլ ե րե խա նե րի հեր թը այն պի սի ձևա-
կան հիմ քե րով, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, կեղծ պնդ� մ նե րը փաս տաթղ թե րի ոչ 
լիար ժեք լի նե լ�  մա սին, ծնող նե րի հետ իբրև թե կապ վե լ�  ինչ-որ դժվա ր� թ-
յ� ն նե րի ա ռա ջա ց�  մը այն ժա մա նակ, երբ ե րե խա յի հեր թը գրե թե հա սել էր, 
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կամ ա պա տե ղե կա ց� մ են հաշ վառ ման ժա մա նա կի մա սին, եր բեմն  էլ ի րենց 
նա խընտ րած ե րե խա նե րի հեր թը պար զա պես վեր բարձ րաց ն� մ են հեր թա-
ց�  ցա կ� մ՝ շրջան ցե լով հաշ վառ ման ամ սա թի վը և բո լոր մյ� ս նե րի օ րի նա-
կան հա ջոր դա կա ն� թ յ�  նը: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ գրա վոր-
թղթա յին ց�  ցակ նե րը հա ճախ հրա պա րա կա յին չեն, զեղ ծա րար նե րի հա մար 
ստեղ ծ� մ է հա մե  մա տա բար ցածր ռիս կա յին լ�  ծ� մ: Ֆո կ� ս խմբի մաս նա-
կից նե րին հայտ նած հետև յալ մտքե րը ց� յց են տա լիս, թե պրակ տի կա յ� մ 
ինչ պես կա րող է տե ղի �  նե նալ հեր թա ց�  ցա կի շրջան ց�  մը.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №7. «Ն րանք, օ գոս տո սից սկսած, դի մ� մ ներ էին 
ըն դ�  ն� մ, բայց մե զ ա սա ցին, թե ըն դ�  ն� մ են սեպ տեմ բե րից: Այդ պատ-
ճա ռով տղա յիս հաշ վառ ման ժա մա նա կը հետ ըն կավ…»: ( Պե տա կան ման-
կա պար տեզ հա ճա խող ե րե խա յի ծնող) 

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №8. «…Ս պա ս� մ էինք մե ր հեր թին, բայց այն այդ-
պես էլ չէր հաս ն� մ... Երբ գնա ցի՝ բո ղո քե լ� , ինձ ա սա ցին. «Անհ նար է, 
ա մե ն ինչ թա փան ցիկ է, ա հա մատ յա նը»: Հե տո բա ցատ րե ցին, թե ինչ-որ 
սխալ է տե ղի �  նե ցել, քա նի որ ե րե խա յի նկա րը բա ցա կա յ� մ է: Ա սա ցի. «Ե-
րեկ մե կ այլ ման կա պար տե զ� մ էի, և լ�  սան կա րը մատ յա ն� մ կար»: Հե տո 
տնօ րե նը հաս կա ցավ, որ ես կա րող եմ գնալ քա ղա քա պե տա րան և բո ղո քել, 
ա սաց. « Լավ, մե նք Ձեզ կկան չենք նո յեմ բե րին»: ( Ցածր ե կա մ� տ ստա ցող 
տնա յին տնտե ս�  հի ծնող) (Babloyan, 2017))

 Խոս քից մե ջ բե ր� մ №9. « Մի օր գնա ցի այն տեղ, որ տես նեմ, թե երբ է 
հաս նե լ�  մե ր հեր թը: Նա նա յեց փաս տաթղ թե րը և  ա սաց. « Դ� ք 1000-րդն  
եք» կամ նման մի  բան: Բայց ես հա մոզ ված էի, որ մե ր հեր թը ար դեն պետք 
է մո տա վո րա պես լի ներ 500-րդը, և  ա սա ցի այդ մա սին: Նա սկսե ցի բղա վել: 
Հե տո մի  մար դ�  գտանք հա մայն քի ղե կա վա ր� թ յ�  նից, նա մի  զանգ ա րեց, 
և հա ջորդ օրն ինձ զան գա հա րե ցին և  ա սա ցին, որ շ�  տով մե ր հեր թը կհաս-
նի»: (Ա պա հով ված ծնող) (Babloyan, 2017):

Էլեկտրոնային ց ցակները (էլեկտրոնային հերթը)

Տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ զր�  ցա կից նե րի հայտ նած տե ղե կ� թ յ� ն-
նե րի հա մա ձայն՝ է լեկտ րո նա յին ց�  ցա կի (հեր թի) փորձ նա կան ներդ ր� -
մը Եր ևա ն� մ 2016 թվա կա նին զգա լիո րեն բա րե լա վել է մայ րա քա ղա ք� մ 
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նա խակր թա րան նե րի ըն դ�  նե լ� թ յան բա րե վար ք� թ յ�  նը: Նախ ծնող ներն 
այլևս ի րենց ե րե խա նե րին չեն հաշ վա ռ� մ մի  քա նի ման կա պար տեզ նե րի 
հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ, ո րը նախ կի ն� մ ար հես տա կա նո րեն � ռ ճաց ն� մ էր 
նա խադպ րո ցա կան տե ղե րի պա հան ջար կի վի ճա կագ ր� թ յ�  նը: Եվ հե տո 
է լեկտ րո նա յին ց�  ցա կի ներդ ր�  մը վե րաց րեց գրա վոր-թղթա յին ց�  ցակ նե-
րին բնո րոշ ա մե  նա տար բեր չա րա շա հ� մ նե րը, ինչ պես, օ րի նակ, ամ րագ-
ր�  մը, հաշ վառ ման մե ր ժ�  մը և հեր թի շրջան ց�  մը:

Տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ց� մ նշվել է, որ դեռևս չա փա զանց վաղ է 
է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի արդ յ�  նա վե տ� թ յ�  նը վերջ նա կա նո րեն գնա-
հա տել (Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school Education in Armenia: 
Background Paper, 2018), քանի որ, ըստ գնահատող թիմի, ալգորիթմն երը 
նախադպրոցական հաստատ� թյան մակարդակ� մ մարդ�  մի ջամտ� թյամբ 
շրջանցել�  առնվազն երկ�  տարբերակ կա. 1. ծնողների հետ անկանոն 
հաղորդակց� թյ� նը, որի պատճառով նրանք կարող են բաց թողնել իրենց 
հերթը, և 2. խմբերի կազմի  վերադասավոր� մը մանկապարտեզ� մ՝ ըստ 
նոր տեղեր ազատել�  պահանջարկի:

INTES-ի ֆո կ� ս խմբե րի քննար կ� մ նե ր� մ ներ կա յաց ված պատ մ� թ-
յ� ն նե ր� մ ծնող նե րը հա ճախ նշել են այն պի սի դեպ քեր, երբ, օ րի նակ, հա-
սել է ե րե խա յի ընդգրկ վե լ�  հեր թը, նրան չեն ընդգր կել նա խակր թա րան 
այն պատ ճա ռա բա ն� թ յամբ, թե իբր ի րենց տե ղե կաց նող հե ռա խո սա զան գը 
մն ա ցել է «ան հա սա նե լի»՝ չնա յած ի րենց զան գի լրա ց�  ցիչ ևս մե կ փոր ձի: 
Խար դա խ� թ յան այս ե ղա նա կը ներ կա յաց վեց որ պես տա րած ված գոր ծե լա-
կերպ, ո րը կա րող է կապ �  նե նալ ա նօ րի նա կան գոր ծարք նե րի հետ.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №10. « Հա մայն քա պե տը նշեց, թե ինչ լավն  է մե ր �  նե-
ցած է լեկտ րո նա յին հա մա կար գը... Այ ն�  հան դերձ ես մի  քա նի ան գամ ա կա-
նա տես եմ ե ղել, թե իմ ազ գա կան նե րը կամ ըն կեր ներն ինչ պես են այդ պի սի 
խնդիր նե րի բախ վել: Հաշ վա ռ� մ ես ե րե խա յիդ, և  երբ գա լիս է հերթդ, ման-
կա պար տե զից զան գա հա ր� մ են քեզ: Ե թե ինչ-ինչ պատ ճա ռով չպա տաս խա-
նես հե ռա խո սա զան գին, նրանք հենց մյ� ս օր վա նից քո ե րե խա յի փո խա րեն 
կըն դ�  նեն մե կ այլ ե րե խա յի... Ուս տի՝ ե թե նրանք չկա րո ղա նան կապ հաս-
տա տել քեզ հետ, տեղդ ան մի  ջա պես կզբա ղեց նի մե կ �  րի շը»: (Ծ նող)
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Խոս քից մե ջ բե ր� մ №11. «Ս տաց վել են ո րոշ պա տաս խան ներ, ո րոնք 
վկա յ� մ են այն մա սին, որ թե պետ ծնող ներն ի րենց ե րե խա նե րին ա վե լի վաղ 
են հաշ վա ռել, քան ի րենց ըն կեր նե րը կամ ազ գա կան նե րը, վեր ջին նե րիս ե րե-
խա ներն ար դեն ըն դ� ն վել են, իսկ ա ռա ջին նե րի ե րե խա նե րը՝ ոչ: Ե ղել են 
նաև մար դիկ, ո րոնք նշել են գ�  մա րի այն ստ� յգ չա փը, ո րը ա ռա ջար կել են 
վճա րել ի րենց՝ ե րե խա յի ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը ե րաշ խա վո րե լ�  հա մար. 200.000 
դրամ…»: ( Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ)

Ն ման հայ տա րա ր� թ յ� ն նե րին տված պա տաս խան նե ր� մ նա խակր-
թա րան նե րի տնօ րեն նե րը նշել են, որ ի րենց հեր թը բաց թո ղած ծնող ներն 
ի րա վ� նք �  նեն պա հան ջե լ� , որ ի րենց հեր թը վե րա կանգն վի հեր թա ց� -
ցա կ� մ: Այ ն�  հան դերձ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան և լ րատ վա մի -
ջոց նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը նշել են, որ ծնող նե րի մե ծ մա սը կար ծես չգի-
տի իր՝ որ պես հա մա կար գից օգտ վո ղի ի րա վա կան հնա րա վո ր� թ յ� ն ներն 
�  ի րա վ� նք նե րը: Ֆո կ� ս խմբի մաս նա կից նե րից մե  կը, օ րի նակ, նշեց, որ 
ին քը՝ որ պես լրագ րող, հար ցազ ր� յց է �  նե ցել 125 ծնող նե րի հետ, ո րոն ցից 
մի այն մոտ 8-ն  են տեղ յակ ե ղել է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի մա սին: Բո լոր 
մյ� ս նե րը տե ղի հա մար � ղ ղա կիո րեն դի մե լ են ման կա պար տե զի տնօ րե նին 
այն պես, ինչ պես անց յա լ� մ էր ըն դ� ն ված:

Պարզ վ� մ է, որ ե թե ան գամ ի րենց հերթն այդ կերպ կորց րած ե րե խա-
նե րը կրկին մ� տք գոր ծեն հեր թա ց�  ցակ, նրանց անհ րա ժեշտ կլի նի կրկին 
սպա սել, քա նի որ նրանք չեն կա րող ց�  ցա կից դ� րս մղել ի րենց փո խա րեն 
հաշ վառ ված այլ ե րե խա նե րի: Դա նշա նա կ� մ է, որ ման կա պար տեզ նե րը 
կա րող են պաշտ պա նել ի րենց դիր քը ա նօ րի նա կան գոր ծարք նե ր� մ, ան-
գամ ե թե այդ գոր ծար քի հետ ևան քով տ�  ժած ան ձինք փոր ձեն պաշտ պա նել 
ի րենց ի րա վ� նք նե րը: Բա ցի դրա նից՝ նա խակր թա րան նե րին ո չինչ չի խան-
գա ր� մ «պարգ ևատ ր� մ» պա հան ջել նաև նրան ցից, ով քեր ցան կա ն� մ են 
վե րա կանգ նել ի րենց տե ղը ց�  ցա կ� մ:

Է լեկտ րո նա յին ց�  ցակ նե րի պատ շաճ կա ռա վա ր�  մը շրջան ցե լ�  շատ 
ա վե լի ճկ� ն և  � ժ գին մե  խա նիզմ է ման կա պար տե զ� մ գոր ծող խմբե րի տա-
րի քա յին կազ մի  վե րա դա սա վո ր�  մը: INTES-ի ֆո կ� ս խմբե րի այ ցե լ� թ յ� ն-
նե րի ըն թաց ք� մ տնօ րեն նե րի կող մի ց ար ված բազ մա թիվ մե կ նա բա ն� թ յ� ն-
ներ վկա յ� մ են, որ նրանք հա ճախ են խառ ն� մ խմբե րի տա րի քա յին կազմն  
ի րենց ման կա պար տեզ նե ր� մ, որ պես զի ըն դ�  նեն ե րե խա նե րի, � մ հեր թը 
դեռ չի հա սել:
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Խմ բե րը պի տի որ մի ա տարր լի նեն՝ ըստ ե րե խա նե րի տա րի քի, և խմ-
բե րի ընդ հա ն� ր մե  ծ� թ յ�  նը չպետք է գե րա զան ցի տե ղե րի այն թվա քա-
նա կը, ո րի հա մար լի ցեն զա վոր վել է նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ�  նը: 
Մինչ դեռ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի տրա մադ րած տե ղե կ� թ յ� ն նե րով 
հա մա կար գը նա խակր թա րան նե րին թ� յլ է տա լիս գե րա զան ցել կամ չգե-
րա զան ցել կոնկ րետ տա րի քա յին խմբի հա մար նա խա տես ված սահ մա նա-
չա փը, բայց պայ մա նով, որ նրանք չեն գե րա զան ցի հաս տա տ� թ յա նը թ� յ-
լատր ված տե ղե րի ա ռա վե լա գ� յն թի վը:

Ս տորև մե ջ բեր ված է տնօ րեն նե րից մե  կի պատ մա ծը, ով բա վա կան ման-
րա մաս նո րեն բա ցատ ր� մ է այս գոր ծե լա կեր պը մի  ե րե խա յի օ րի նա կով, � մ 
«պար տա դիր պետք է ըն դ�  նել», թե պետ տեղ չկա, և թե մե կ այլ ե րե խա յի 
«հան կար ծա կի» մե կ ն� մն  ինչ պես է օգ ն� մ խնդրի լ� ծ մա նը՝ թ� յլ տա լով 
ստեղ ծել խա ռը խ�  մբ.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №12. «Են թադ րենք, որ ինձ պետք  է ըն դ�  նել ե րեք 
տա րե կան մի  ե րե խա յի, բայց տեղ չ�  նեմ: Հան կարծ ա վագ խմբից (հինգ տա-
րե կան) մե  կը հե ռա ն� մ է ման կա պար տե զից: Ե թե մի  ջին խմբ� մ կա մե  կը, 
� մ տա րի քը մոտ է 5-ի, այդ ե րե խա յին բե ր� մ ենք ա վագ խ� մբ: Տեղն ար դեն 
բաց է, և  ես կա րող եմ մյ� ս ե րե խա յին ըն դ�  նել ման կա պար տեզ: Ե թե ո րո-
շա կի տա րի քա յին խմբ� մ կա բաց տեղ, մե նք կա րող ենք չսպա սել, որ պես զի 
լի նի հենց այդ տա րի քի մե  կը, և խմ բե րի մի ջև տե ղա փո խ� թ յ�  նը կա տար վ� մ 
է հօ գ� տ այն ե րե խա յի, � մ պետք է ըն դ�  նել: Ու նենք նաև խա ռը տա րի քա-
յին խմբեր, օ րի նակ՝ չորս և հինգ տա րե կան նե րի հա մար, և տե ղա փո խե լով 
ե րե խա նե րին՝ չենք խախ տ� մ կրթա կան ծրա գի րը: Այդ են թախմ բե րի հա մար 
ո րո շա կի ժա մա նա կա ց� յց գո յ� թ յ� ն �  նի, և մե նք աշ խա տ� մ ենք դրան հա-
մա պա տաս խան: Ուս տի՝ ե թե ա վագ խմբից մե  կը հե ռա ն� մ է, և գա լիս է ե րեք 
տա րե կան ե րե խա, մե նք չորս տա րե կա նին տե ղա փո խ� մ ենք ա վագ խ� մբ և 
տեղ ենք բա ց� մ ե րեք տա րե կա նի հա մար»: (Տ նօ րեն)

Թե պետ այս գոր ծե լա կերպն ինք նին ար տաք նա պես կար ծեք որ ևէ կարգ 
չի խախ տ� մ, սա կայն այն նկա րագ ր� մ է է լեկտ րո նա յին հեր թի սահ մա նա-
փա կ� մ նե րը հաղ թա հա րե լ�  մի  մե  խա նիզմ, ո րը դյ�  րա մատ չե լի է և կա-
րող է ըստ պա հան ջի օգ տա գործ վել այն ծնող նե րի օգ տին, ո րոնք կա րող 
են շա հագրգ ռ� թ յ� ն ստեղ ծել, օ րի նակ՝ վճա րել մի նչև 200.000 դրամ, ինչ-
պես ար դեն նշվեց: Ն ման ար տա ռոց, ա նօ րի նա կան ըն դ�  նե լ� թ յ� ն նե րի 
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տա րած վա ծ� թ յան հնա րա վոր աս տի ճա նը ա պա ց�  ցող տվյալ ներ դեռևս 
չեն հա վա քագր վել, սա կայն հաշ վի առ նե լով, որ ծնող նե րը չեն ի մա ն� մ այլ 
ե րե խա նե րի զբա ղեց րած տե ղը հեր թա ց�  ցա կ� մ, և  որ տա րի քա յին խմբե րի 
վե րա դա սա վոր ման ո րո շ� մ նե րը ներ քին ո րո շ� մ ներ են, ո րոնք կա յաց վ� մ 
են դռնփակ, շատ հնա րա վոր է, որ կա նո նա վոր կեր պով տե ղի են �  նե ն� մ 
նմա նօ րի նակ ըն դ�  նե լ� թ յ� ն ներ:

Ա.1.2. «Պահմտոցի». հաճախելի� թյան մասին ներկայացվող 
վիճակագր� թյան կեղծ� մը

Տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ �  նե ցած քննար կ� մ նե րի ըն թաց ք� մ Եր-
ևա նի հա մայն քա յին իշ խա ն� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը նշե ցին, որ նա-
խակր թա րան նե րը կա րող են «թաքց նել» տվյալ օ րը հա ճա խող ե րե խա նե րի 
ի րա կան թի վը, որն ի րենց կար ծի քով բա րե վար ք� թ յան լրջա գ� յն ռիս կե րից 
է նա խակր թա րան նե րի շրջա նա կ� մ:

Ման կա պար տեզ նե րը Հա յաս տա ն� մ և մաս նա վո րա պես Եր ևա ն� մ 
պար տա վոր են հա ճա խե լի� թ յան հաշ վա ռ� մ վա րել, քա նի որ նրանց ֆի նան-
սա վո ր�  մը մա սամբ կախ ված է հա ճա խող ե րե խա նե րի թվից, այլ ոչ մի այն 
ըն դ� ն ված ե րե խա նե րի թվից կամ հաս տա տ� թ յան մե  ծ� թ յ�  նից (Peeters, 
Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school Education in Armenia: Background Paper, 
2018):  Այս պի սով՝ տնօ րեն նե րի մե  ծա մաս ն� թ յ�  նը պար տա վոր է ա մե ն օր 
հա մայն քա պե տա րա նին հայտ նել, թե քա նի ե րե խա է ներ կա սո վո րա կան 
աշ խա տան քա յին ժա մե  րին, և  ե թե մե կ կամ մի  քա նի ե րե խա բա ցա կա յ� մ է 
(օ րի նակ՝ հի վան դ� թ յան, ճա նա պար հոր դ� թ յան կամ այլ պատ ճառ նե րով), 
ֆի նան սա վո ր� մն  հա մա պա տաս խա նա բար փոխ վ� մ է (նվա զեց վ� մ) է:

Ս� յն զե կ� յ ցի հա մար կազ մա կերպ ված տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ հա-
մայն քա պե տա րա ն� մ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան ո լոր տի վե րա բեր յալ 
ո րո շ� մ կա յաց նող պա տաս խա նա տ�  ան ձան ցից մե  կը նշեց, որ այն դեպ-
ք� մ, երբ հաշ վառ ված ե րե խա նե րը բա ցա կա յ� մ են, նա խակր թա րան նե րը 
կա րող են բա ցը լրաց նել՝ թ� յլ տա լով հա ճա խել չհաշ վառ ված ե րե խա նե րի 
(մի  բան, ո րը նրանք գործ նա կա ն� մ ա ն� մ են): Այդ պի սի ժա մա նա կա վոր 
հա ճա խե լի� թ յ�  նը կա րող է տե ղի �  նե նալ տնօ րե նի կամ դաս տիա րա կի 
նա խա ձեռ ն� թ յամբ լա վ� թ յ� ն նե րի կամ ո րո շա կի վե րա բեր մ� ն քի դի մաց, 
և  այն շա հե կան է մաս նա կից եր կ�  կող մե  րի հա մար: Ման կա պար տեզ նե րը 
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շա ր�  նա կ� մ են ստա նալ ֆի նան սա վո ր�  մը՝ «թաքց նե լով» հա ճա խե լի� թ-
յան բա ցը և չկ րե լով էա կան ռիսկ, քա նի որ հա ճա խե լի� թ յան ա նակն կալ 
ստ�  գ� մ ներ հազ վա դեպ են լի ն� մ, և ման կա պար տե զի տնօ րե նի խոս քով՝ 
ե թե դրանք տե ղի են �  նե ն� մ, ա պա ի րա վա ս�  մար մի ն ներն ըն դա մե  նը 
հաշ վ� մ են ե րե խա նե րի ընդ հա ն� ր թի վը, բայց չեն ստ�  գ� մ նրանց ա ն� ն 
առ ա ն� ն: Ա ռան ձին ծնող ներ օգտ վ� մ են այս ի րա վի ճա կից՝ ի րենց՝ ման կա-
պար տե զ� մ չհաշ վառ ված ե րե խա նե րին �  ղար կե լով ման կա պար տեզ. մի ա-
ժա մա նակ վն աս չեն կր� մ հաշ վառ ված ե րե խա նե րի ծնող նե րը: Այս ա մե  նից 
տ�  ժող մի ակ կող մը թերևս ե րե խա ներն են, ո րոնք կա րող են հայտն վել գեր-
ծան րա բեռն ված և խա ռը խմբե ր� մ, ո րոնց կազմն  ա նընդ հատ փոխ վ� մ է:

Այս պա րա գա յ� մ ևս տվ յալ պրակ տի կա յի գո յ� թ յ�  նը հաս տա տող 
տվյալ նե րը զ� տ բա նա վոր խոս քի մա կար դա կ� մ էին, բայց այն փաս տը, որ 
չնա յած հազ վագ յ� տ ստ�  գ� մ նե րին՝ վեր ջին տա րի նե րին մոտ 10 տնօ րեն-
ներ մի այն Եր ևա ն� մ այդ պատ ճա ռով զրկվել են աշ խա տան քից, վկա յ� մ է, 
որ տվյալ պրակ տի կան թերևս լայն տա րա ծ� մ �  նի:

Ա.2. Գործընթացին մասնակց� թյ� ն � նեցող պաշտոնները

Ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յա նը վե րա բե րող ո րո շ� մ նե րի մե ծ մա սը 
կար ծես սկիզբ է առ ն� մ նա խակր թա րա նի վար չա կազ մի  մա կար դա կ� մ, 
ո ր� մ տնօ րե նը բարձր աս տի ճա նի հա յե ցո ղ� թ յ� ն է ի րա կա նաց ն� մ հաս-
տա տ� թ յան գոր ծ�  նե� թ յան կար ևո րա գ� յն ո լորտ նե ր� մ, օ րի նակ՝ ըն դ� -
նե լ� թ յան հար ցե ր� մ28: INTES-ի ֆո կ� ս խմբին մաս նակ ցող ծնող նե րից մե -
կի հետև յալ հայ տա րա ր� թ յ�  նը վկա յ� մ է այդ ինք նա վա ր� թ յան աս տի ճա-
նի և դ րա հնա րա վոր գործ նա կան դրսևո ր� մ նե րի մա սին.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №13. «Ինձ հայտ նի է մի  դեպք, երբ ման կա պար տե-
զից բո ղո քող ծնո ղին տնօ րենն ա սել էր, որ դ� րս կթող նի նրա ե րե խա յին: 
Ծ նո ղը բո ղոք էր ներ կա յաց րել հա մայն քա պե տա րան և պա հան ջել էր ե րե-
խա յին տե ղա փո խել այլ հաս տա տ� թ յ� ն: Սա կայն հա մայն քա պե տա րա նի 
կրթ� թ յան վար չ� թ յ�  նը նրան ա սել էր, որ ի րենք ո չինչ չեն կա րող ա նել, 

28 Տե՛ս, օրինակ՝ «Հայաստանի Հանրապետ� թյան նախադպրոցական � ս� մն ական հաստատ� թյ� նների 
ղեկավար և մանկավարժական կազմի  տարիքաորակավորման բն� թագրերը հաստատել�  մասին» ՀՀ 
կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի թիվ 416-Ն հրամանի II.1 բաժինը:
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քա նի որ մյ� ս տնօ րեն նե րից ոչ մե  կը չի հա մա ձայն վի ըն դ�  նել նրա ե րե խա-
յին, քա նի որ նա �  նի «պրոբ լե մա տիկ ծնո ղի» համ բավ, և  ե թե չդա դա րի բո-
ղո քել, ստիպ ված կլի նի իր ե րե խա յին տա նել մաս նա վոր ման կա պար տեզ»:

«Save the Children» կազ մա կեր պ� թ յան 2017 թվա կա նի հե տա զո տ� թ-
յան ֆո կ� ս խմբե ր� մ ևս  ար ձա նագր վել էին նմա նա տիպ հայ տա րա ր� թ-
յ� ն ներ այն մա սին, որ նա խակր թա րա նի վար չա կազ մը ա ն� մ է խախ տ� մ-
ներ՝ օգտ վե լով ա ռանց քա յին իր դե րից.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №14. «Ե կա տնօ րե նի մոտ և  ա սա ցի. « Գի տեմ, որ 
Դ� ք ե րե խա նե րին ըն դ�  ն� մ եք վճա րի դի մաց, ես պատ րաստ եմ վճա րել... 
Նա ա սաց. «Օ՜, ո՛չ, եր բե՛ք»: Բայց ես ըն կեր նե րիցս մե  կից լսել էի, որ նա ե րե-
խա նե րի է ըն դ�  ն� մ 80-10.000 դրա մով…»:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №15. « Հաշ վա ռել էի ե րե խա յիս, սա կայն տնօ րե նը 
խիստ ագ րե սիվ էր և կո պիտ: Նա ըն դ� ն վող նե րից սո վո րա բար ակն կա լ� մ 
էր «մա ղա րիչ» կամ ո րո շա կի կա շառք: Ա ռանց դրա՝ քեզ վատ են վե րա բեր-
վ� մ...»:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №16. « Պե տա կան ման կա պար տե զ� մ 8.000 դրամ 
պա հան ջե ցին. տնօ րենն ինձ ա սաց այդ մա սին: Ես ա սա ցի, որ կվճա րեմ 
ան գամ 10.000 դր, մի այն թե ե րե խա յիս ըն դ�  նեն: Հի մա սպա ս� մ ենք…»: 
(Babloyan, 2017)

Այն փաս տը, որ ա նօ րի նա կան գոր ծ�  ղ� թ յ� ն նե րի մի  զգա լի մա սը 
ար վ� մ է խմբի խտ� թ յան օ րենսդ րա կան սահ մա նա չա փը գե րա զան ցե լ� ՝ 
ի րա վա ս�  մար մի ն նե րի կող մի ց տրվող հա տ� կ թ� յլտ վ� թ յամբ (տե՛ս Բ.1 
բա ժի նը), վկա յ� մ է, որ առն վա զը ո րոշ դեպ քե ր� մ տե ղա կան իշ խա ն թ-
յ ն նե րը տեղ յակ են բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մ նե րի մա սին, կամ ան գամ 
հնա րա վոր է՝ ի րենք են ղե կա վա ր� մ այդ գոր ծըն թա ցը: Հե տա զո տ� թ յան 
տվյալ նե րը՝ ոչ պատ շաճ ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րի տար բեր տե սակ նե րի տա րած-
վա ծ� թ յան մա սին (տե՛ս հա ջորդ բա ժի նը), ո րոն ցից է, օ րի նակ, տե ղա կան 
իշ խա ն� թ յ� ն նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի կող մի ց պաշ տո նեա կան դիր քի չա-
րա շա հ�  մը, ինչ պես նաև ֆո կ� ս խմբե ր� մ ար ված հայ տա րա ր� թ յ� ն նե-
րը հաս տա տ� մ են վե րո հիշ յալ պնդ�  մը: Աս վա ծի վառ օ րի նակ է INTES-ի 
ֆո կ� ս խմբե րից մե  կ� մ ընդգրկ ված ծնող մոր խոս քը, ո րը ըստ եր և� յ թին 
սերտ կա պեր �  նի հա մայն քի ա վա գա ն�  հետ. նա պատ մե ց, թե իր ե րե խա յի 
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դեպ ք� մ ինչ պես են տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը շրջան ցել (և դժ գո հ� թ-
յ� ն պատ ճա ռել) ման կա պար տե զի տնօ րե նին՝ � ղ ղա կիո րեն ձեռք բե րե լով 
ե րե խա յի ըն դ�  նե լ� թ յան վե րա բեր յալ ոչ ֆոր մալ պայ մա նա վոր վա ծ� թ յ� ն.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №17. « Մեզ ըն դ�  նե ցին շրջա նա յին խորհր դի մի ջ-
նոր դ� թ յամբ, քա նի որ կա պեր �  նեինք: Ա ռա ջին օ րը, երբ գնա ցինք ման-
կա պար տեզ, ես մո տե ցա տնօ րե նին: Երբ նա վերց րեց փաս տաթղ թե րը և 
տե սավ, որ մե զ ըն դ�  նել են՝ ա ռանց իր ի մա ց� թ յան, նա հաշ վի չա ռավ, որ 
սեն յա կ� մ եր կ�  տա րե կան ե րե խա կա: Սկ սեց բղա վել և շպր տել թղթե րը: 
Ե րե խաս վա խե ցավ, և մե նք ա ռա ջին իսկ օր վա նից հիաս թափ վե ցինք այդ 
ման կա պար տե զից…»: (Ծ նող Եր ևա նից)

Ա.3. Ոչ պատշաճ առավել� թյ� նները

Հա յաս տա ն� մ ՎՄԿԽ-ի ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յա նը նպաս տող ոչ 
պատ շաճ ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րը ն� յն չափ բազ մա զան են, որ չափ բա րե վար-
ք� թ յան խախտ ման դրսևո ր� մ նե րը: Դ րանք կա րող են լի նել դրա մա կան 
կամ բնաի րե ղեն, տրա մադր վել ան հատ նե րի (հիմ նա կա ն� մ՝ տնօ րեն նե րին) 
կամ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յա նը: Դ րանք կա րող են կապ ված լի նել 
նաև տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե ր� մ աշ խա տող ծա նոթ նե րի ներգ րավ ման 
հետ, երբ վեր ջին նե րիս մի ջ նոր դ� թ յամբ հար ցեր են լ� ծ վ� մ: Դա ըստ է� թ-
յան պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շա հ� մ է, ինչ պես նկա րագր ված է կո ռ� պ-
ցիա յին վե րա բե րող ո րոշ մի  ջազ գա յին կոն վեն ցիա նե ր� մ (OECD, 2007, p. 29):

Դ րա մա կան ա ռա վե լ� թ յան մե  ծ� թ յ�  նը կա րող է տար բեր լի նել՝ կախ-
ված մա տ� ց ված «ծա ռա յ� թ յ�  նից»: Հեր թա ց�  ցա կ� մ հաշ վա ռե լը զգա լիո-
րեն քիչ ար ժի, քան ման կա պար տեզ ըն դ�  նե լը: Ծ նող նե րի և քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կ� թ յան հետ INTES-ի ֆո կ� ս խմբի քննար կ� մ նե ր� մ ներ-
կա յաց ված թվե րի հա մա ձայն՝ ծնող նե րը կա րող են ըն դ�  նե լ� թ յան դի մաց 
վճա րել 50.000-ից մի նչև 200.000 դրամ, մի ն չեռ հեր թա ց�  ցա կ� մ հաշ վառ-
վե լ�  գի նը կա րող է լի նել «ըն դա մե  նը» 10.000 դրամ (Babloyan, 2017):

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №18. « Բայց պի տի ա սեմ, որ կան նաև ման կա-
պար տեզ ներ, ո րոնք լ�  ծ� մ են ծնող նե րի նշած այդ խնդիր նե րը: Եր կ�  ա մի ս 
ա ռաջ սկսե ցի մի  խնդիր քննար կել Facebook-ի խմբ� մ, և  եր կ�  օր ա ռաջ 
փո ղո ց� մ ինձ մո տե ցավ մի  անձ նա վո ր� թ յ� ն, ո րը հե տո խոս տո վա նեց, որ 
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2017 թվա կա նին ին քը 50.000 դրամ է վճա րել, որ պես զի իր ե րե խան ըն դ� ն-
վի ման կա պար տեզ»: (Ծ նող Եր ևա նից, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան 
ակ տի վիստ)

Ծ նող նե րից կա րող են պա հանջ վել նաև բնաի րե ղեն նվի րատ վ� թ յ� ն-
ներ կամ հա տ� կ հիմն  ադ րա մի  փո խանց վող «կա մա վոր» նվի րատ վ� թ յ� ն, 
ո րը կոչ վ� մ է «Օգ նիր ման կա պար տե զիդ»29 (ծնող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե-
րի վե րա բեր յալ լրա ց�  ցիչ ման րա մաս նե րի մա սին տե՛ս 4-րդ գ լ�  խը): Ըն դ� -
նե լ� թ յ�  նից ա ռաջ ար վող այդ նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի մե ծ մա սը ոչ ֆոր մալ է, 
ինչ պես ներ կա յաց րեց ծնող նե րից մե  կը INTES-ի ֆո կ� ս խմբ� մ.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №19. «Երբ ցան կա ն� մ էի, որ ե րե խաս ըն դ� ն վի 
ման կա պար տեզ նե րից մե  կը, տնօ րենն ինձ ա սաց, որ պետք է 100.000 դրամ 
նվի րա բե րել (ման կա պար տե զի) հիմ նադ րա մի ն: Իսկ երբ հարց րե ցի, թե ին-
չ� , նա բա ցատ րեց, որ դա նվի րատ վ� թ յ� ն է, որն ար վ� մ է՝ ե րե խա յի ըն-
դ� ն վե լ�  հա մար: Դա նշա նա կ� մ է, որ ե թե գ�  մա րը չես վճա ր� մ, ե րե խա-
յիդ չեն ըն դ�  ն� մ»: (Ծնող)

Ըն դ�  նե լ� թ յան հա մար կա տար վող ոչ ֆոր մալ վճար ման ա վե լի 
«հղկված», մի և ն� յն ժա մա նակ դժվար ա պա ց�  ցե լի ձև  է ման կա պար տե-
զի կող մի ց մա տ� ց վող լրա ց  ցիչ կրթա կան ծա ռա յ թ յ ն նե րի գն  մը: 
Պե տա կան նա խակր թա րան նե րից շա տե րը լրա ց�  ցիչ ծա ռա յ� թ յ� ն ներ են 
ա ռա ջար կ� մ օր վա երկ րորդ կե սին. օ րի նակ՝ լեզ վի կամ պա րի դա սեր կամ 
ա վե լի եր կար աշ խա տա ժա մե ր, ո րոնց դի մաց ման կա պար տե զը կա րող է 
վճար գան ձել: Ծ նող նե րի հա մար ա ռա ջա ցող լրա ց�  ցիչ ծախ սե րը պատ ճա-
ռա բան վ� մ են աշ խա տող նե րի լրա ց�  ցիչ հոգ սե րով, ո րոնք, սա կայն, լրա-
ց�  ցիչ ե կա մ� տ են բե ր� մ ման կա պար տեզ նե րին: Այդ ծա ռա յ� թ յ� ն նե րից 
օգտ վող ե րե խա նե րի ծնող նե րը, ո րոնք ըն դ�  նակ են ֆի նան սա պես ի րենց 
դա թ� յլ տալ, կա րող են ի րենց ե րե խա յի հա մար ման կա պար տե զ� մ տեղ 
ա պա հո վե լ�  ա վե լի մե ծ շանս �  նե նալ: Դա ա ն� ղ ղա կի ինս տի տ�  ցիո նալ 
կա շառ քի տե սակ է, ո րը կա րող է ազ դել ըն դ�  նե լ� թ յան ո րո շ� մ նե րի վրա:

Եվ վեր ջի նը, որն իր բո վան դա կ� թ յամբ նման է Հա յաս տա նի կրթա կան 
հա մա կար գի այլ հատ ված նե ր� մ կի րառ վող ոչ ֆոր մալ հա րա բե ր� թ յ� ն նե րին 

29 Տե՛ս http://www.ognirmankapartezid.am/:
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(OECD, 2018b) (Milovanovitch & Lapham, Good Intentions Cast Long Shadows: 
Donors, Governments, and Education Reforms in Armenia and Ukraine, 2018), 
այն է, որ ՎՄԿԽ-� մ ն� յն պես գոր ծ� մ է լա վ� թ յ� ն նե րի և  ազ դե ց� թ յան 
տնտե սա կան հա մա կարգ, ո րը կա րող է ազ դել ըն դ�  նե լ� թ յան ո րո շ� մ նե րի 
վրա ո րոշ ըն տա նիք նե րի օգ տին տար վող լո բիին գի մի  ջո ցով: Դժ վար է պար-
զել, թե ինչ պի սին կա րող են լի նել ստաց վող ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րը, սա կայն նա-
խակր թա րան նե րի էա կան կախ վա ծ� թ յ�  նը տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րից 
գոր ծ�  նե� թ յան այն պի սի կար ևոր ո լորտ նե ր� մ, ինչ պի սիք են կադ րա յին 
հար ցե րը, ըն դ�  նե լ� թ յան տե ղե րին առնչ վող տա րաբ ն� յթ թ� յլտ վ� թ յ� ն-
նե րը և ֆի նան սա վո ր�  մը, են թադ ր� մ են, որ ման կա պար տեզ նե րը լա վ� թ-
յ� ն ներ են ա ն� մ տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րին և  իշ խա ն� թ յան ցան ցե րին՝ 
ար տոն յալ վե րա բեր մ� նք ց�  ցա բե րե լով ո րոշ դի մող նե րի նկատ մամբ, ո րոնց 
դի մաց ի րենք հե տա գա յ� մ կա րող են հա տ�  ց� մ ստա նալ:

 Որ քա՞ն է տա րած ված ոչ պատ շաճ ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րի նշված ձևե րից 
յ�  րա քանչ յ�  րը: «Save the Children» կազ մա կեր պ� թ յան՝ 2017 թվա կա նի հե-
տա զո տ� թ յան մե ջ հա մե  մա տա բար սա կա վա թիվ էին այն ըն տա նիք նե րը, 
ո րոնք նշել էին, թե ՎՄԿԽ ըն դ�  նե լ� թ յան հար ց� մ առնչ վել են ա նօ րի նա-
կան վար քագ ծի: Սա կայն նրանց պա տաս խան ներն օգ տա կար տե ղե կ� թ-
յ� ն ներ են հա ղոր դ� մ այն մա սին, թե ինչ են պա հան ջ� մ նա խադպ րո ցա-
կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը, և  ինչ են ծնող նե րը սո վո րա բար տա լիս ոչ պատ-
շաճ ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րի ի մաս տով (տե՛ս Գծապատկեր 4):

 Գծապատկեր 4. ՎՄԿԽ ընդ� նել�  դիմաց պահանջվող և տրվող ոչ ֆորմալ (ոչ 
պատշաճ) առավել� թյ� նները՝ ըստ տեսակի և հաճախական� թյան

Ծանոթագր թյ ն. «TII»՝ պաշտոնեական դիրքի չարաշահ� մ:   

Աղբյ րը. Հաշվարկներ, որոնց համար տվյալները վերցվել են (Babloyan, 2017) աշխատ� թյ� նից:
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Գ ծա պատ կեր 4-� մ բեր ված արդ յ� նք նե րը վկա յ� մ են, որ դրա կան պա-
տաս խան տված հարց վող նե րի խմբի ա վե լի քան մե կ եր րոր դից (37%) պա-
հանջ վել է ոչ ֆոր մալ վճա ր� մ կա տա րել պաշ տո նա տար ինչ-որ ան հա տի կամ 
լա վ� թ յ� ն ա նել վեր ջի նիս: Եվս 37%-ին ա ռա ջարկ վել է օգտ վել տե ղա կան իշ-
խա ն� թ յ� ն նե րի հետ �  նե ցած անձ նա կան կա պե րից, ո րը կա րող է մե կ նա-
բան վել որ պես ո լոր տին ներ հա տ� կ պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շա հ� մ30, 
իսկ մոտ 27%-ից պա հանջ վել է բնաի րե ղեն նվի րատ վ� թ յ� ն ներ ա նել նա խակր-
թա րա նին: Հարց ված և  ոչ ֆոր մալ գոր ծարք նե րի մե ջ ի րենց մաս նակ ց� թ յ�  նը 
հաս տա տած ծնող նե րի ճնշող մե  ծա մաս ն� թ յ�  նը նկա րագ րել է, թե ինչ պես են 
օգ տա գոր ծել կրթ� թ յան ի րա վա ս�  մար մի ն նե րի հետ �  նե ցած անձ նա կան 
կա պե րը (33%) կամ անձ նա կան կա պերն այլ ան ձանց՝ ըն կեր նե րի, ազ գա կան-
նե րի հետ (37%): «Ըն դա մե  նը» 19%-ն  է խոս տո վա նել, որ «նվե րով» է կա շա ռել 
ման կա պար տե զի տնօ րե նին կամ աշ խա տո ղին: Պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա-
շա հ�  մը թե՛ ծնող նե րի, թե՛ նա խակր թա րան նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի կող մի ց 
հի շա տակ ված ոչ ֆոր մալ գոր ծար քի ա ռա վել հա ճախ հան դի պող տե սակն է:

Ծ նող նե րի հետ INTES-ի ֆո կ� ս խմբե րի հան դի պ� մն  ե րի �  զր� յց նե-
րի շնոր հիվ պարզ է դար ձել նաև, որ նա խակր թա րան նե րի մի ջև առ կա են 
պրակ տի կա յի էա կան տար բե ր� թ յ� ն ներ: Ո րոշ ծնող ներ, օ րի նակ, նշել են 
ի րենց կող մի ց �  ս�  ցիչ նե րին տրվող կա նո նա վոր վճա ր� մ նե րի մա սին, 
մի նչ դեռ �  րիշ ներն ընդգ ծել են, որ ի րենց ե րե խա նե րի հա ճա խած նա խադպ-
րո ցա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ վճա ր� մ նե րը լայն տա րա ծ� մ չ�  նեն:

Թե պետ ծնող նե րը կա րող են ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մե ջ 
ի րենց մաս նակ ց� թ յ�  նը բա ցա հայ տե լ�  շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն չ�  նե նալ և 
պար զա պես ժխտել այն, սա կայն ըն դ�  նե լի է, որ ո րոշ դեպ քե ր� մ ժխտման 
այդ հայ տա րա ր� թ յ� ն նե րը ի րա կան են և վ կա յ� մ են, որ ծնող նե րը և  եր-
բեմն  նաև ման կա պար տեզ ներն ի րա պես ջանք են գոր ծադ ր� մ՝ պահ պա նե-
լ�  անձ նա կան և մաս նա գի տա կան բա րե վար ք� թ յան ո րո շա կի չա փա նիշ-
ներ: Ծ նող նե րից մե կն ան գամ հայտ նեց գյ�  ղա կան պե տա կան մի  ման կա-
պար տե զի տնօ րե նի մա սին, թե նա ակ տի վո րեն պայ քա ր� մ էր ծնող նե րի 
կող մի ց կա տար վող ցան կա ցած տե սա կի վճար ման դեմ:

30 Կոռ�  պցիայի մասին Եվրոպայի խորհրդի քրեական իրավ� նքի կոնվենցիայ� մ «պաշտոնական 
դիրքի վրա ազդեց� թյան շահարկ� մը» սահմանվ� մ է որպես դիտավոր� թյամբ, � ղղակիորեն 
կամ ան� ղղակիորեն անհիմն  օգ� տ խոստանալը, առաջարկելը կամ տալը ցանկացած անձի, որը 
հայտարար� մ կամ հաստատ� մ է, որ ինքը կարող է պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց որոշ� մ 
կայացնել�  վրա ոչ պատշաճ ազդեց� թյ� ն գործել (հոդված 12):
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  Ա.4. Վտանգվող նորմե րը և հանձնառ� թյ� նները

Երբ ըն տա նիք նե րը ս� յն բաժ ն� մ  նկա րագր ված ոչ պատ շաճ ե ղա-
նակ նե րով կա րո ղա ն� մ են ե րե խա նե րին ըն դ�  նել տալ ՎՄԿԽ հա մա կարգ, 
խախտ ման բո լոր մաս նա կից նե րը թ�  լաց ն� մ են ի րա վ� ն քի գե րիշ խա ն� թ-
յ�  նը և խո րաց ն� մ են սո ցիա լա կան ա նար դա ր� թ յ�  նը և  ա նարդ յ�  նա վե-
տ� թ յ�  նը ՎՄԿԽ հա մա կար գ� մ (OECD, 2017a): Այն ծնող նե րը, ով քեր մի -
ջոց ներ չ�  նեն այդ պի սի ոչ ֆոր մալ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մաս նա կից դառ նա լ�  
կամ պար զա պես նա խընտ ր� մ են պահ պա նել ի րենց բա րե վար ք� թ յ�  նը, 
տ�  ժ� մ են, քա նի որ չեն կա րո ղա ն� մ տեղ ա պա հո վել ի րենց ե րե խա յի հա-
մար կամ ստա ն� մ են ե րե խա յի խնամ քի ցածր ո րա կի ծա ռա յ� թ յ� ն ներ: 
Նախ կին հե տա զո տ� թ յ� ն նե րը ց� յց են տա լիս, որ Հա յաս տա նի ՎՄԿԽ 
հա մա կար գի ոչ օ րի նա կան հա սա նե լի� թ յան պրակ տի կա յի տա րած ման 
հետ ևան քով նվազ շա հե կան վի ճա կ� մ են հայտն վ� մ հատ կա պես սո ցիալ-
տնտե սա պես խո ցե լի ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րը (Babloyan, 2017):

Թե պետ ա նօ րի նա կան ե ղա նա կով հա սա նե լի� թ յան՝ վեր և� մ նկա րագր-
ված դրսևո ր� մ նե րից ոչ մե կն օ րեն քով քրեա կա նաց ված չէ, � ս տի՝ դրանք 
կա տա րող նե րը կա րող են ան պատ ժե լի մն ալ. նրանց վար քա գի ծը ըն դա մե  նը 
խախ տ� մ է գոր ծող նոր մե  րը և հանձ նա ռ� թ յ� ն նե րը: Մաս նա վո րա պես բա-
րե վար ք� թ յան խախտ ման բո լոր դրսևո ր� մ նե րը սա սա ն� մ են նա խադպ-
րո ցա կան կրթ� թ յ� ն ստա նա լ�  հա վա սար հնա րա վո ր� թ յ� ն �  նե նա լ�  յ� -
րա քանչ յ� ր ե րե խա յի օ րի նա կան ի րա վ� ն քը, ինչ պես նաև օ րի նա կան այն 
ե րաշ խի քը, ո րը նրանց ծնող նե րին թ� յլ է տա լիս ա զա տո րեն ընտ րել նա-
խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հաս տա տ� թ յ�  նը և ՎՄԿԽ-ի ձևը31: Այլ կերպ 
ա սած՝ այդ գոր ծե լա կեր պե րը հա կա ս� մ են խտրա կա ն� թ յան սահ մա նադ-
րա կան ար գել քին, և կա րե լի է հա մոզ ված ա սել, որ դրանք հա կա ս� մ են 
Հա յաս տա նի վա վե րաց րած մի  ջազ գա յին այն պի սի կոն վեն ցիա նե րի ո գ� ն, 
ինչ պի սին է, օ րի նակ, Ե րե խա յի ի րա վ նք նե րի մա սին Միա վոր ված ազ գե րի 
կազ մա կեր պ թ յան կոն վեն ցիան: 

Տեխ նի կա կան մա կար դա կ� մ խախտ ման ո րոշ դրսևո ր� մ ներ կա րող են 
վար չա կան ի րա վա խախ տ� մ նե րի կամ ան գամ քրեա կան հան ցա գոր ծ� թ-

31 Տե՛ս «Նախադպրոցական կրթ� թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան 2005 թ. օրենքը, հոդ-
վածներ №№23, 28, ՀՕ-236-Ն:
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յան տար րեր պա ր�  նա կել, օ րի նակ, երբ կեղծ վ� մ են փաս տաթղ թեր, կամ 
չա րա շահ վ� մ է պաշ տո նեա կան դիր քը, կամ երբ կա տար վ� մ են ոչ ֆոր մալ 
վճա ր� մ ներ պաշ տո նա տար ան ձանց, օ րի նակ՝ հա մայն քա պե տե րին կամ 
նա խակր թա րան նե րի տնօ րեն նե րին:

Բ. Խախտման հնարավոր թյ ններ ընձեռող գործոնները

INTES-ի ս� յն զե կ� յ ցի հա մա տեքս տ� մ «հնա րա վո ր� թ յ� ն» է հա մար-
վ� մ կրթա կան քա ղա քա կա ն� թ յան և պ րակ տի կա յի թե ր� թ յ� ն նե րի այն-
պի սի հա մադ ր� թ յ�  նը, ո րը մի  ջոց ներ է ըն ձե ռ� մ և պայ ման ներ է ստեղ-
ծ� մ կրթ� թ յան մաս նա կից նե րի կող մի ց բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մ կա-
տա րե լ�  հա մար (OECD, 2018a): Խախտ ման հնա րա վո ր� թ յ� ն կա րող են 
ըն ձե ռել տա րաբ ն� յթ թե ր� թ յ� ն նե րը, ո րոնց մի  մա սը կա րե լի է վե րագ րել 
դրանք կա տա րող նե րի մաս նա գի տա կան և  անձ նա կան հատ կա նիշ նե րին, 
իսկ մյ� ս նե րը՝ ՎՄԿԽ հա մա կար գի գոր ծ�  նե� թ յան ընդ հա ն� ր մի  ջա վայ-
րին և գոր ծ�  նե� թ յան մե  խա նիզմ նե րին:

2-րդ գլ խի ս� յն «Բ» բաժ ն� մ ներ կա յաց ված են մի  քա նի այդ պի սի թե-
ր� թ յ� ն ներ, ո րոնք նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մաս նա կից նե րին և շա-
հա կից նե րին թ� յլ են տա լիս շա հա գոր ծել հա մա կար գի խո ցե լի� թ յ� ն նե րը 
անձ նա կան և/ կամ ինս տի տ�  ցիո նալ ոչ պատ շաճ ա ռա վե լ� թ յ� ն քա ղե լ�  
հա մար: Դ րանց թվ� մ են նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ըն-
դ�  նե լ� թ յան սահ մա նա չա փե րի նոր մե  րի կա մա յա կան խախ տ� մն  ե րը, 
ՎՄԿԽ-ի ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան բնա գա վա ռ� մ օ րենսդ րա կան թե-
րա ց� մն  ե րը և կա րո ղ� թ յ� ն նե րի ոչ բա վա րար մա կար դա կը, ինչ պես նաև 
հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յան և թա փան ցի կ� թ յան նվա զա գ� յն չա փա նիշ նե րի 
բա ցա կա յ� թ յ�  նը ըն դ�  նե լ� թ յան թե՛ թղթա յին, թե՛ է լեկտ րո նա յին հեր թա-
ց�  ցակ նե ր� մ:

Բ.1. Ընդ� նել� թյան առավելագ� յն սահմանաչափի նորմե րից 
թ� յլատրվող բացառ� թյ� նների լայն տարած� մը

Պե տա կան ման կա պար տեզ նե րը Հա յաս տա ն� մ սո վո րա բար ա վե լի մե ծ 
թվով ե րե խա նե րի են ըն դ�  ն� մ, քան նա խա տես ված է ի րենց լի ցեն զիա յ� մ: 
Այս գոր ծե լա կեր պը հան դ� րժ վ� մ կամ ան գամ խրա խ� ս վ� մ է տե ղա կան 
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իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կող մի ց, քա նի որ օգ ն� մ է է ժան կամ ա ռանց ծախ սե րի 
լրա ց�  ցիչ տե ղեր ստեղ ծել, ո րը կար ևոր հան գա մանք է ռե ս� րս նե րի և տե-
ղե րի ան բա վա րա ր� թ յան պայ ման նե ր� մ (տե՛ս Գ.1 բա ժի նը): Սա կայն գեր-
բեռն վա ծ� թ յ� ն թ� յ լատ րե լ� ՝ նա խակր թա րան նե րի և  իշ խա ն� թ յ� ն նե րի 
հակ վա ծ� թ յ�  նը նաև հնա րա վո ր� թ յան մե ծ պա տ�  հան է բա ց� մ նա խորդ 
բաժ ն� մ նկա րագր ված ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի հա մար:

Այն ան կա պար տեզ նե րը, ո րոնք ի րենց մոտ տես ն� մ են գեր բեռն վա-
ծ� թ յան ռիսկ, տե սա կա նո րեն կա րող են դի մե լ ԿԳՆ-ի լի ցեն զա վոր ման 
վար չ� թ յա նը և խնդ րել բա ցա ռ� թ յան կար գով ըն դա ռա ջել ի րենց՝ շրջան ցե-
լով ա ռա վե լա գ� յն ընդգր կ�  մը սահ մա նող նոր մե  րը, որ պես զի ի րենք կա րո-
ղա նան ըն դ�  նել լրա ց�  ցիչ թվով ե րե խա նե րի: ԿԳՆ-ի լի ցեն զա վոր ման վար-
չ� թ յան տրա մադ րած տե ղե կ� թ յ� ն նե րով պե տա կան ման կա պար տեզ նե րի 
մե ծ մա սը Հա յաս տա ն� մ կր� մ է գեր բեռն վա ծ� թ յան ռիսկ: Սա կայն նախ-
քան նման բա ցա ռ� թ յան գնա լը նա խա րա ր� թ յ�  նը պետք է հա մոզ վի, որ 
մե կ ե րե խա յին բա ժին ընկ նող տա րածքն իս կա պես հա մա պա տաս խա ն� մ է 
սահ ման ված նվա զա գ� յն չա փա նիշ նե րին:

ԿԳՆ-ի և  ո րոշ հա մայն քա պե տա րան նե րի հետ հար ցազ ր� յց նե րը գործ-
նա կա ն� մ վկա յ� մ են, որ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը կա նո-
նա վոր կեր պով շրջան ց� մ են նա խա րա ր� թ յան լի ցեն զա վոր ման վար չ� թ-
յ�  նը, չեմ դի մ� մ նրան և շե ղ� մն  ե րը նոր մե  րից ան մի  ջա կա նո րեն հա մա ձայ-
նեց ն� մ են ի րենց տե ղա կան (հա մայն քա յին) իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հետ, իսկ 
շա տերն էլ վեր ջին նե րիս լռել յայն հա մա ձայ ն� թ յամբ պար զա պես ա ն�  շադ-
ր� թ յան են մատ ն� մ այդ նոր մե  րը:

Նա խակր թա րան նե րի հա մար օ րեն քով նա խա տես ված սահ մա նա չա փը 
գե րա զան ցող թվով ե րե խա նե րի ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը հան դ� ր ժե լ�  պրակ տի-
կա յի՝ ՎՄԿԽ հա մա կար գ� մ ար մա տաց ման մասշ տա բի մա սին են վկա յ� մ 
ընդգրկ վա ծ� թ յան պաշ տո նա կան վի ճա կագ ր� թ յան և ՎՄԿԽ-� մ ի րենց 
ե րե խա նե րի մաս նակ ց� թ յան մա սին ծնող նե րի տրա մադ րած տե ղե կ� թ-
յ� ն նե րի մի ջև առ կա ան հա մա պա տաս խա ն� թ յ� ն նե րը: 4ա և 4բ գ ծա պատ-
կեր նե րը պա ր�  նա կ� մ են ման կա պար տեզ նե րի խմբե րի մի  ջին խտ� թ յան 
մա սին տվյալ ներ, 3-6 տա րե կան ե րե խա նե րի ընդ հա ն� ր ընդգրկ վա ծ� թ-
յան մա սին Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յ� թ յան (ԱՎԾ) և Հա յաս տա-
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ն� մ 600 տնա յին տնտե ս� թ յ� ն նե րի հե տա զո տ� թ յան շնոր հիվ «Save the 
Children» կազ մա կեր պ� թ յան հա վա քագ րած տվյալ նե րը: Ե թե են թադ րենք, 
որ պաշ տո նա կան տվյալ նե րը պա ր�  նա կ� մ են տե ղե կ� թ յ� ն ներ, ո րոնք 
հա մա պա տաս խա ն� մ են (կամ առն վազն մոտ են) խմբի խտ� թ յան նոր-
մե  րին և նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի լի ցեն զա վոր ման ժա-
մա նակ նա խա տես ված ըն դ�  նե լ� թ յան սահ մա նա չա փե րին, և  որ տնա յին 
տնտե ս� թ յ� ն նե րից ստաց ված տե ղե կ� թ յ� ն նե րը ց� յց են տա լիս ընդգրկ-
վա ծ� թ յան փաս տա ցի մա կար դա կը հան րա պե տ� թ յան մար զե ր� մ, ա պա 
տվյալ նե րի եր կ�  ամ բող ջ� թ յ� ն նե րի հա մե  մա տ� թ յամբ հնա րա վոր կլի նի 
պար զել, թե ի րա կա ն� մ ըն դ�  նե լ� թ յան ց�  ցա նիշ ներն ինչ չա փով են շեղ-
վել ըն դ�  նե լ� թ յան ա ռա վե լա գ� յն սահ մա նա չա փե րի նոր մե  րից:

Գծապատկերներ 5ա և 5բ. 3-6 տարեկանների ընդգրկված� թյ� նը ՎՄԿԽ-� մ՝ ըստ 
խմբի մի ջին մե ծ� թյան, երեխաների թվի և մարզի, 2016 թ.:

Գծապատկեր 5ա, Խմբի մի ջին մե ծ� թյ� նը՝ ըստ մարզի,  2016թ.
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Գծապատկեր 5բ, Ընդգրկված� թյ� նը՝ ըստ երեխաների թվի և մարզի, 2016թ.

Ծանոթագր թյ ններ. Երևանի տվյալները համե մատելի չեն, քանի որ ներառ� մ են մասնավոր 
նախադպրոցական հաստատ� թյ� ններ հաճախողներին: Շիրակի տվյալները լիարժեք չեն: 
Ընդգրկված� թյան և փաստացի խտ� թյան տվյալներն հիմն ված են Հայաստան� մ 600 տնային 
տնտես� թյ� նների հետազոտ� թյան ( (Babloyan, 2017) զեկ� յց) արդյ� նքների էքստրապոլացիայի վրա:

Տվյալների աղբյ րները. (NSS, 2017) (Babloyan, 2017):

5ա և 5բ գ ծա պատ կեր նե րը ց� յց են տա լիս, որ պաշ տո նա կան աղբ յ� ր-
նե րի տե ղե կ� թ յ� ն նե րի և ՎՄԿԽ շա հա ռ�  նե րի պա տաս խան նե րի մի ջև 
գո յ� թ յ� ն �  նեն զգա լի տար բե ր� թ յ� ն ներ: ԱՎԾ-ի տվյալ նե րը (տե՛ս Գ ծա-
պատ կեր 4ա) վկա յ� մ են, որ 2016 թվա կա նին նա խակր թա րան նե րի մի  ջին 
ընդգրկ վա ծ� թ յ�  նը երկ րի բո լոր մար զե ր� մ չի գե րա զան ցել թ� յ լատ րե լի 
ա ռա վե լա գ� յն սահ մա նա չա փը: Մար զե րի մե ծ մա ս� մ, սա կայն, ծնող նե րը 
նշել են, որ ի րենց ե րե խա նե րին �  ղար կել են խմբեր, ո րոնք զգա լիո րեն գե-
րա զան ցել են խտ� թ յան ա ռա վե լա գ� յն նոր մը (30 ե րե խա), օ րի նակ՝ Լո-
ռի� մ (41 ե րե խա՝ մե կ խմբ� մ, մի նչ դեռ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մա-
ձայն՝ մե կ խմբ� մ ե րե խա նե րի մի  ջին թի վը 28.4 է), Ա րա րա տ� մ (43 ե րե-
խա՝ մե կ խմբ� մ, մի նչ դեռ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի գծա պատ կե ր� մ մի -
ջին թի վը 29.4 է) և Գե ղար ք�  նի ք� մ (46.7 ե րե խա՝ մե կ խմբ� մ, մի նչ դեռ 
պաշ տո նա կան վի ճա կագ ր� թ յան տվյալ նե րով մի  ջին թի վը 28.5 է): Ան գամ 
այն մար զե ր� մ, ո րոն ց� մ խմբի մի  ջին խտ� թ յ�  նը չի գե րա զան ցել օ րեն քով 
սահ ման ված շե մը, և՛ ըստ ԱՎԾ-ի, և՛ ըստ հե տա զո տ� թ յան տվյալ նե րի (մաս-
նա վո րա պես՝ Ս յ�  նիք և Վա յոց Ձոր), փաս տա ցի ընդգրկ վա ծ� թ յ� նն ա վե լի 
բարձր է ե ղել, քան պաշ տո նա կան տվյալ նե ր� մ ներ կա յաց վա ծը. Վա յոց Ձո-
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ր� մ այն ե ղել է հա մա պա տաս խա նա բար 29.4 և 27 մե կ խմբի հաշ վով, իսկ 
Ս յ�  նի ք� մ՝ հա մա պա տաս խա նա բար 24.3 և 23.8:

Գ ծա պատ կեր 5բ-ն հաս տա տ� մ է գեր բեռն վա ծ� թ յան վե րա բեր յալ մե կ-
նա բա ն� թ յ� ն նե րը՝ ց� յց տա լով, որ գեր բեռն ված ման կա պար տեզ ներ �  նե-
ցող մար զե ր� մ ընդգրկ ված ե րե խա նե րի փաս տա ցի թի վը զգա լիո րեն ա վե-
լի բարձր է, քան պաշ տո նա պես ար ձա նագր ված թի վը: Թե պետ ո րոշ մար-
զե ր� մ (Ս յ�  նիք և Վա յոց  Ձոր) գեր բեռն վա ծ� թ յան խնդիրն ըստ եր և� յ թին 
ա վե լի փոքր է, մյ� ս նե ր� մ գեր բեռն վա ծ� թ յ�  նը կար ծես վե րած ված լի նի 
կյան քի օ րի նա չա փ� թ յան: Գե ղար ք�  նի քի մար զ� մ ընդգրկ ված ե րե խա նե րի 
թի վը 64%-ով գե րա զան ց� մ է պաշ տո նա կան վի ճա կագ ր� թ յան ց�  ցա նի շը: 
Ա րա րա տ� մ տար բե ր� թ յ�  նը 46% է, Լո ռի� մ՝ 44%, Տա վ�  շ� մ՝ 32%, և  այլն:

Եր ևա նի վե րա բեր յալ չկան հա մե  մա տե լի տվյալ ներ, սա կայն ս� յն գնա-
հատ մա նը նա խոր դած տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ցը և INTES-ի ֆո կ� ս խմբե-
ր� մ ար ված բազ մա թիվ հայ տա րա ր� թ յ� ն ներ վկա յ� մ են, որ մայ րա քա ղա-
ք� մ գեր բեռն վա ծ� թ յան ի րա վի ճակն ա վե լի վատ թար է: Կր թ� թ յան տես-
չա կան մարմն  ի՝ 2016 թվա կա նի զե կ� յ ցով ար ձա նագր վել է, որ ստ� գ ված 
նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի 93%-ը չի հա մա պա տաս խա ն� մ 
ա ռա վե լա գ� յն ընդգրկ վա ծ� թ յան և խմ բի խտ� թ յան նոր մե  րին, և  որ դա 
մայ րա քա ղա ք� մ ա ռա վել հա ճախ հան դի պած խախ տ� մ նե րից է (SIE, 2016): 
Երևան� մ աշխատող � ս� ցիչներից մե կը հետևյալ կերպ նկարագրեց այդ 
տիպիկ իրավիճակը.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №20. «Սկ սենք ա մե  նա կար ևո րից՝ ե րե խա նե րի թվից: 
Դա է բո լոր մյ� ս խնդիր նե րի՝ օ րի նակ, ման կա վարժ նե րի կող մի ց ի րենց գոր-
ծը պատ շաճ կեր պով չա նե լ�  սկզբնաղբ յ�  րը: Ե րե խա նե րի թի վը չա փա զանց 
մե ծ է, և յ�  րա քանչ յ� ր խմբի բա ժին է ընկ ն� մ ըն դա մե  նը մե կ դաս տիա րակ և 
դաս տիա րա կի մե կ օգ նա կան: Դա լ� րջ խնդիր է: Ե րե խա նե րի կյան քի, ա ռող-
ջ� թ յան, անվ տան գ� թ յան և ման կա վարժ նե րի ինք նակրթ ման հետ կապ ված 
բո լոր խնդիր նե րը բխ� մ են ման կա պար տե զի խմբե ր� մ ե րե խա նե րի թվա-
քա նա կի չա փից ա վե լին լի նե լ� ց»: ( Նա խակր թա րա նի դաս տիա րակ)

Իշ խա ն� թ յ� ն նե րի թ� յլտ վ� թ յամբ կամ պարզ թողտ վ� թ յամբ նա-
խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա մա կարգ ըն դ�  նե լ� թ յան ա ռա վե լա գ� յն 
սահ մա նա չա փի նոր մե  րի գե րա զան ց�  մը լայն տա րա ծ� մ �  նի և կար ծեք 
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դար ձել է սո վո րա կան օ րի նա չափ մի  բան: Այն մար զե րը, ո րոն ց� մ գեր բեռն-
վա ծ� թ յ�  նը տա րած ված խնդիր է, սո վո րա բար հենց այդ ն� յն մար զե ր� մ 
է, որ «Save the Children» կազ մա կեր պ� թ յան հե տա զո տ� թ յա նը մաս նակ-
ցած տնա յին տնտե ս� թ յ� ն նե րը նշել են ծնող նե րի կող մի ց կա տար վող ա մե -
նա մե ծ և  ա ռա վել հա ճա խա կի ոչ ֆոր մալ վճա ր� մն  ե րի մա սին, ո րոնց մի  
մասն ան կաս կած ար վել է ե րե խա յին ըն դ�  նե լ�  դի մաց:

Բ.2. Կառ� ցվածքային և օրենսդրական թեր� թյ� ններն 
արտաքին վերահսկող� թյան բնագավառ� մ

ՎՄԿԽ կազ մա կեր պող պե տա կան և մաս նա վոր հաս տա տ� թ յ� ն նե րի 
նկատ մամբ ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան պա տաս խա նատ վ� թ յ�  նը Հա յաս-
տա ն� մ բա ժան ված է կենտ րո նա կան (ԿԳՆ, Ա ռող ջա պա հ� թ յան նա խա րա-
ր� թ յ� ն32) և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի մի ջև, ընդ ո ր� մ՝ ԿԳՆ-ի ներ ս� մ 
այն բա ժան ված է լի ցեն զա վոր ման վար չ� թ յան և կր թ� թ յան տես չա կան մարմ-
նի մի ջև33: Թե՛ կենտ րո նա կան, թե՛ տե ղա կան օ ղակ նե ր� մ առ կա են ի րա վա-
ս� թ յան խնդիր ներ, ո րոնք սահ մա նա փա կ� մ են հա ճա խե լի� թ յան և  ընդգրկ-
վա ծ� թ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղ� թ յան արդ յ�  նա վե տ� թ յ�  նը՝ այդ կերպ 
էա կա նո րեն նպաս տե լով նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան ա նօ րի նա կան հա սա-
նե լի� թ յա նը: Այդ խնդիր նե րից է նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի վե-
րահս կո ղ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի ա նո րոշ նկա րագ ր� թ յ�  նը: Հա ջոր դը 
վե րա բե ր� մ է բա րե վար ք� թ յան և կա րո ղ� թ յ� ն նե րի ան բա վա րա ր� թ յա նը: 
Ս տորև՝ հա ջորդ բաժ ն� մ, ման րա մաս նո րեն կքննարկ վեն այդ թե ր� թ յ� ն նե րը:

Բ.2.1. Ընդհան� ր տեղեկ� թյ� ններ արտաքին վերահսկող� թյան 
համար պատասխանատ�  մարմի նների մասին

ԿԳՆ-ի լի ցեն զա վոր ման վար չ� թ յ�  նը պա տաս խա նա տ�  է՝ հա վաս-
տիա նա լ� , որ ման կա պար տեզ նե րը ի րենց են թա կա ռ� ց վածք նե րով, կադ-
րե րով և կր թա կան բո վան դա կ� թ յամբ հա մա պա տաս խա ն� մ են սահ ման-
ված նվա զա գ� յն պա հանջ նե րին, ո րը նա խա պայ ման է գոր ծ�  նե� թ յան 

32 ՎՄԿԽ-ի առնչ� թյամբ Առողջապահ� թյան նախարար� թյան � նեցած դերը և պարտական� թյ� նները 
դ� րս են ս� յն զեկ� յցի շրջանակից:
33 Տեսչական մարմն ի նկատմամբ պատասխանատվ� թյ� նը 2018 թվականին փոխանցվել է վարչապետի 
աշխատակազմի ն:
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լի ցեն զիա ստա նա լ�  հա մար: Լի ցեն զիա ներ տա լ�  մա սին ո րո շ� մն  ե րը կա-
յաց ն� մ է կրթ� թ յան նա խա րա րը ԿԳՆ-ի լի ցեն զա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի 
ե րաշ խա վո ր� թ յամբ: Լի ցեն զիան տրա մադ րե լ� ց հե տո վար չ� թ յ� նն ի րա-
վ� նք �  նի ստ�  գ� մն  եր ի րա կա նաց նե լ� ՝ հա վաս տիա նա լ� , որ նա խադպ-
րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը շա ր�  նա կ� մ են հա մա պա տաս խա նել պա-
հանջ նե րին: 

Վար չ� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը նշե ցին, որ ար տա քին այդ �  ս� մն  ա-
սի ր� թ յ� ն նե րը կա րող են նա խա ձեռն վել կա՛մ ման կա պար տեզ նե րի գոր-
ծ�  նե� թ յան պայ ման նե րի փո փո խ� թ յան դեպ ք� մ (երբ կա, օ րի նակ, գեր-
բեռն վա ծ� թ յան ռիսկ), կա՛մ հենց վար չ� թ յան նա խա ձեռ ն� թ յամբ, օ րի նակ, 
ար ձա գան քե լով կրթ� թ յան տես չա կան մարմն  ից ստաց ված ազ դակ նե րին 
առ այն, որ հաս տա տ� թ յ�  նը չի հա մա պա տաս խա ն� մ լի ցեն զա վոր ման 
պա հանջ նե րին:

Մինչև 2018 թվա կա նի հ�  լի սը՝ վար չա պե տի ա շա տա կազմ տե ղա փոխ-
վե լը, կրթ� թ յան տես չա կան մար մի  նը ԿԳՆ-ի ստո րա բա ժա ն� մ էր, ո րը պա-
տաս խա նա տ�  էր ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան հա մար: Տես չա կան մարմն  ի 
կա նո նադ ր� թ յան հա մա ձայն34՝ նրա պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը նե րա ռ� մ են 
պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման և կր թա կան չա փո րո շիչ նե րի պահ-
պան ման նկատ մամբ վե րահս կո ղ� թ յ�  նը՝ նե րառ յալ սո վո րող նե րի գնա-
հա տ�  մը, տես չա կան ստ�  գ� մն  ե րը, գնա հա տ�  մը, ամ փո փիչ ա տես տա-
վո ր�  մը և քն ն� թ յ� ն նե րը, ղե կա վար և ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի 
ընտ ր� թ յան, հա վաս տագր ման, նշա նակ ման, վե րա պատ րաստ ման, ա տես-
տա վոր ման ըն թա ցա կար գե րի պահ պա ն�  մը և  այլն: Տես չա կան մար մի  նը 
վե րահս կո ղ� թ յ� նն ի րա կա նաց ն� մ է եր կ�  ձևով, ո րոնք կի րա ռե լի են նաև 
ՎՄԿԽ-ի նկատ մամբ. 1. հեր թա կան ստ�  գ� մն  եր, ո րոնք պլա նա վոր վ� մ, 
հայ տա րար վ� մ են մե կ տա րի ա ռաջ և  ի րա կա նաց վ� մ են ֆոր մալ, հե տա գա 
հսկո ղ� թ յան ըն թա ցա կար գով՝ նե րառ յալ պատ ժա մի  ջոց նե րը, և 2. ար տա-
հերթ մո նի թո րինգ, ո րը կա տար վ� մ է ա ռանց ծա ն� ց ման:

Տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը ն� յն պես �  նեն ՎՄԿԽ-ի նկատ մամբ ար-
տա քին վե րահս կո ղ� թ յան պար տա կա ն� թ յ� ն ներ: « Տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մա սին» օ րեն քը հա մայն քա պե տե րին ի րա վ� նք է վե րա պա հ� մ 

34 Տե՛ս http://www.eib.am/wp-content/uploads/2018/06/729_1v_voroshum_kanonadrutyun.pdf: 
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դի տար կել և ս տ�  գել նա խակր թա րա նի գոր ծ�  նե� թ յան վար չա կան կող մը 
և հա մայն քա յին գ� յ քի օգ տա գոր ծ�  մը35: 

Բ.2.2. Արտաքին վերահսկող� թյան պարտական� թյ� նների բաշխման 
անորոշ� թյ� նը

ՎՄԿԽ-ի նկատ մամբ ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան պար տա կա ն� թ-
յ� ն նե րը տես չա կան մարմ նի և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի մի ջև բա ժա-
նող և ն կա րագ րող կար գա վո ր� մ նե ր� մ կան այն պի սի բա ցեր, ո րոնք կա-
րող են խո չըն դո տել ա նօ րի նա կան այն պի սի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ժա մա նա-
կին հայտ նա բե ր�  մը, ինչ պի սին է չա փից ա վե լի շատ ե րե խա նե րի ըն դ�  նե-
լ� թ յ�  նը, և ն պաս տել մե  ղա վոր նե րի ան պատ ժե լի մն ա լ� ն:

Տես չա կան մար մի  նը, իր կա նո նադ ր� թ յան հա մա ձայն, պա տաս խա նա-
տ�  է կրթ� թ յան բո վան դա կ� թ յան խնդիր նե րի, օ րի նակ՝ կրթա կան ծրագ-
րե րի ի րա կա նաց ման, դա սա վանդ ման ո րա կի, սո վո րող նե րի ա ռա ջա դի-
մ� թ յան և  այլ հան գա մանք նե րի  նկատ մամբ վե րահս կո ղ� թ յ� ն ի րա կա-
նաց նե լ�  հա մար: Ս� յն գնա հատ ման հա մար կազմ ված նա խա պատ րաս-
տա կան տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ց� մ նշվել է, որ հեր թա կան և չ հայ տա րար-
ված տես չա կան ստ�  գ� մ նե րը սո վո րա բար նե րա ռ� մ են հա ճա խե լի� թ յան 
և  ա ռա վե լա գ� յն ընդգրկ վա ծ� թ յան նոր մե  րի պահ պան ման ստ�  գ� մ: Սա-
կայն կա նո նադ ր� թ յան մե ջ նշված չէ այդ նոր մե  րի մա սին, ին չը նշա նա կ� մ 
է, որ այն չի նա խա տե ս� մ նաև հետ ևանք ներ (օ րի նակ՝ պատ ժա մի  ջոց ներ) 
այն դեպ քե րի հա մար, երբ դրանք խախտ ված կլի նեն: Պ րակ տի կա յ� մ, ե թե 
տես չա կան ստ� գ մամբ բա ցա հայ վ� մ են հա ճա խե լի� թ յան նոր մե  րին առնչ-
վող ան կա նո ն� թ յ� ն ներ, ա պա տես չա կան մար մի  նը պար տա վոր է խնդի րը 
փո խան ցել այլ մար մի ն նե րի (ա ռա ջին հեր թին՝ տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե-
րին), ո րոնք ի րենց հեր թին չ�  նեն հե տա մ� տ լի նե լ�  որ ևէ օ րենսդ րա կան 
պար տա վո ր� թ յ� ն. հնա րա վոր է՝ չ�  նեն նաև դա ա նե լ�  շա հագրգրռ վա-
ծ� թ յ� ն (տե՛ս հա ջորդ բա ժի նը): Բա ցի դրա նից՝ նա խակր թա րան նե րը կա-
րող են վի ճար կել ցան կա ցած նման եզ րա կա ց� թ յ� ն՝ պնդե լով, թե տես չա-
կան մար մի  նը գե րա զան ցել է իր ի րա վա ս� թ յ� ն նե րը:

35 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենք, հոդված №12, INTES-ի գնահատման համար 
կազմված տեղեկատվական զեկ� յց և կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի՝ 2011 թվականի թիվ 461-
Ն հրամանը «Հայաստանի Հանրապետ� թյան նախադպրոցական � ս� մն ական հաստատ� թյ� նների 
բն� թագրերը հաստատել�  մասին»:
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Վե րահս կո ղ� թ յան ա նո րո շ� թ յ� ն ներ կան նաև տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մա կար դա կ� մ: Տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը պար տա վոր են 
կազ մա կեր պել նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան տրա մադ ր�  մը և հս կել նա-
խակր թա րան նե րի գոր ծ�  նե� թ յան վար չա կան կող մը: Այդ վե րահս կո ղ� թ-
յան շրջա նա կը սահ ման ված է « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» 
օ րեն ք� մ և  են թաօ րենսդ րա կան ակ տե ր� մ36, սա կայն ի րա վա նոր մե  րը շատ 
ա ղոտ են, և պարզ չէ, թե արդ յոք դրանք նե րա ռ� մ են հա ճա խե լի� թ յան և  
ա ռա վե լա գ� յն ընդգրկ վա ծ� թ յան ստ�  գ� մ, և  ե թե ա յո, ա պա ինչ պե՞ս է դա 
հա րա բեր վ� մ այդ ն� յն նոր մե  րի պահ պան ման՝ տես չա կան մարմ նի կող-
մի ց պար բե րա բար ի րա կա նաց վող ստ�  գ� մ նե րին: Ա մե  նայն հա վա նա կա-
ն� թ յամբ գո յ� թ յ� ն �  նի պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կրկնո ղ� թ յան ի րա կան 
ռիսկ, ո րը կա րող է հան գեց նել տես չա կան մարմ նի և տե ղա կան հա մայնք նե-
րի կող մի ց վե րահս կո ղա կան աշ խա տանք նե րի կրկն� թ յան կամ, որ ա վե լի 
վատ է, պաշ տաճ վե րահս կո ղ� թ յան բա ցա կա յ� թ յան:

INTES-ի ֆո կ� ս խմբ� մ նա խակր թա րա նի դաս տիա րա կի հայտ նած ներ-
քո հիշ յալ միտ քը վկա յ� մ է, թե այդ ա նո րո շ� թ յ� ն նե րը, հա մադր վե լով վե-
րահս կո ղ� թ յան փոր ձա գի տա կան կա րո ղ� թ յ� ն նե րի ան բա վա րա ր� թ յան 
հետ, ինչ պի սի ի րա վի ճակ կա րող են ա ռա ջաց նել պրակ տի կա յ� մ ՎՄԿԽ 
մաս նա գե տի տե սանկ յ�  նից. 

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №21. « Ցան կա ն� մ էի խո սել տես չա կան ստ�  գ� մ-
նե րի մա սին: Ման կա պար տեզ նե րը ստ� գ վ� մ են հա մայն քա պե տա րա նի 
հան րակր թ� թ յան վար չ� թ յան կող մի ց: Կա րող եմ հա վաս տիաց նել Ձեզ, որ 
հան րակր թ� թ յան վար չ� թ յ�  նը չ�  նի տես չա կան այդ ստ�  գ� մ նե րի ի րա-
կա նաց ման հստակ ըն թա ցա կար գեր: Մի ան գամ նրանք պա հան ջե ցին 
ե րե խա նե րին տա նել լսա րան, որ պես զի ի րենք ներ կա լի նեն այն տեղ՝ չի մա-
նա լով, որ ամ ռան ա մի ս նե րին ման կա պար տեզ նե րը դա սեր չ�  նեն ժա մը 
11:30-ին: Ես �  զ� մ եմ Ձեզ խնդրել, որ այդ տես չա կան ստ�  գ� մ նե րին լ� րջ 
չվե րա բեր վեք, քա նի որ դրանք չ�  նեն ո՛չ հստակ ըն թա ցա կարգ, ո՛չ ո րակ յալ 
մաս նա գետ ներ»: ( Նա խակր թա րա նի դաս տիա րակ)

Բա ցեր գո յ� թ յ� ն �  նեն նաև ԿԳՆ-ի լի ցեն զա վոր ման վար չ� թ յան վե-
րահս կո ղա կան պար տա կա ն� թ յ� ն նե ր� մ: Վար չ� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ-

36 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենք, հոդված №43 և թիվ 461-Ն հրաման:
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նե րը գնա հա տող թի մի ն հայտ նե ցին, որ ի րենք պար տա վոր են ստ�  գել, 
հայտ նա բե րել և պատ ժել ըն դ�  նե լ� թ յան սահ մա նա չա փե րի ա նօ րի նա կան 
գե րա զան ց�  մը, ինչ պես նաև ստ�  գել նման ի րա վի ճա կի ռիս կե րի մա սին 
տես չա կան մարմ նից ստաց վող ազ դակ նե րը: Հա մե  նայն դեպս որ ևէ տվյալ 
չկա այն մա սին, որ այս եր կ�  մար մի ն նե րը հա մա գոր ծակ ց� մ են այդ հար-
ցե ր� մ: Բա ցի դրա նից՝ լի ցեն զա վոր ման վար չ� թ յան կող մի ց վե րահսկ վող 
կա նոն նե րը և չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնք պետք է հա մա ձայ նեց նեն  նա խակր-
թա րան նե րի և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի մի ջև ան հար թ� թ յ� ն նե րը, 
պրակ տի կո րեն սկզբից ևեթ փաս տա ցի ա պարդ յ� ն է դարձ ն� մ լի ցեն զա-
վոր ման վար չ� թ յան ներգ րավ վա ծ� թ յ�  նը և հ նա րա վո ր� թ յ� ն նե րը:

Բ.2.3. Բարեվարք� թյան և կարող� թյ� նների անբավարար� թյ� նը 
արտաքին վերահսկող� թյան համար պատասխանատ�  
մարմի ններ� մ

Լիցենզավորման վարչ թյ նը

Լի ցեն զա վոր ման վար չ� թ յ� նն ըստ է� թ յան կադ րե րի ան բա վա րա ր� թ-
յան լ� րջ խնդիր �  նի իր ո րոշ գոր ծա ռ� յթ ներ կա տա րե լ�  հա մար: ԿԳՆ-ի 
տրա մադ րած տե ղե կ� թ յ� ն նե րով վար չ� թ յ�  ն� մ աշ խա տ� մ է 8 հո գի: Հա-
մադ րե լով այս թի վը հա մա կար գի ծա վալ նե րի հետ, ո րը 2016 թվա կա նին 
կազմ ված էր 721 նախր թա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րից, կա րե լի ա սել, որ վի-
ճա կագ րա կան ի մաս տով յ�  րա քանչ յ� ր աշ խա տո ղի բա ժին էր ընկ ն� մ մի -
ջի նը մոտ 90 նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ�  նից բաղ կա ցած պորտ ֆել:

Ե թե ան գամ հաշ վի չառ նենք բա րե վար ք� թ յանն առնչ վող մտա հո գ� թ-
յ� ն նե րը, ո րոնք ո րոշ զր�  ցա կից ներ հայտ նե ցին INTES-ի տե ղա յին այ ցե րի 
ժա մա նակ, կամ վար չ� թ յան աշ խա տող նե րի բո ղոք ներն առ այն, որ նա-
խակր թա րան նե րը և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը շրջան ց� մ են ի րենց ըն-
դ�  նե լ� թ յան սահ մա նա չա փե րին առնչ վող գոր ծա ռ� յթ նե րը, վար չ� թ յ�  նը 
դժվար թե �  նի բա վա րար կա րո ղ� թ յ� ն ներ՝ պա հանջ նե րի և նոր մե  րի պահ-
պան ման նկատ մամբ պատ շաճ վե րահս կո ղ� թ յ� ն ի րա կա նաց նե լ�  հա մար, 
հա մե  նայն դեպս գո նե ոչ այն հա ճա խա կա ն� թ յամբ և ծա վա լով, որն  անհ-
րա ժեշտ է Հա յաս տա նի նա խակր թա րան նե րին՝ հաշ վի առ նե լով գեր բեռն-
վա ծ� թ յան լայն տա րա ծ� մ գտած պրակ տի կան:
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Պետական տեսչական մարմի նը

Տե ղա յին այ ցե րի շրջա նա կ� մ �  նե ցած տար բեր զր� յց նե րից ստաց ված 
տվյալ նե րը վկա յ� մ են, որ կրթ� թ յան տես չա կան մարմն  � մ աշ խա տող ան-
ձանց բա րե վար ք� թ յան խնդիր նե րը և նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան ո լոր-
տ� մ նրանց փոր ձա գի տա կան կա րո ղ� թ յ� ն նե րը թերևս խո չըն դո տ� մ են 
ՎՄԿԽ-ի հա սա նե լի� թ յանն առնչ վող ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի 
արդ յ�  նա վետ հայտ նա բե ր�  մը:

Գ նա հա տող թի մի  հետ քննար կ� մն  ե ր� մ կրթ� թ յան տես չա կան մարմ-
նի նո րան շա նակ ղե կա վա ր� թ յ�  նը ն� յն պես նշեց, որ լ� րջ մար տահ րա վեր 
է աշ խա տող նե րի բա րե վար ք� թ յան ա պա հո վ�  մը: Այդ դի տար կ�  մը հա մա-
հ� նչ է Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յ� թ յան ո լոր տ� մ ար ձա նագր-
ված բա րե վար ք� թ յան այն խնդիր նե րի ընդ հա ն� ր պատ կե րին37, ո րոնք 
վե րա բե ր� մ են բա րե վար ք� թ յան վե րա բեր յալ կար գա վո ր� մն  ե րի և քա ղա-
քա ցիա կան ծա ռա յ� թ յան սկզբ� նք նե րի, ի րա վ� նք նե րի և պար տա կա ն� թ-
յ� ն նե րի պատ շաճ սահ ման ման բա ցա կա յ� թ յ�  նը (OECD, 2018b): Այս հան-
գա ման քը  պա հանջ է դն� մ, ըստ Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յ� թ յան բա րե-
փոխ ման ռազ մա վա ր� թ յան հա մա ձայն, փո փո խ� թ յ� ն ներ ի րա կա նաց նել 
այն պի սի ո լորտ նե ր� մ, ինչ պի սիք են դա սա կար գ�  մը և  ա ռաջ խա ղա ց�  մը, 
աշ խա տան քի գնա հա տ�  մը, վար ձատ ր� թ յ�  նը, կար գա պա հ� թ յ�  նը, է թի-
կան, բա րե վար ք� թ յ�  նը և  այլն38:

Հա ջորդ խնդիրն այն է, որ պարզ չեն տես չա կան մարմ նի կող մի ց ի րա-
կա նաց վող այն պի սի ոչ պատ շաճ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ռիս կի չա փե րը և ձ ևե-
րը, ինչ պի սիք են կրթ� թ յան և հատ կա պես ՎՄԿԽ-ի ո լոր տ� մ ա նօ րի նա կան 
գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի դեմ դի տա վոր յալ քայ լեր չձեռ նար կե լը, քա նի որ այդ մար-
մի  նը ին քը երբ ևէ չի են թարկ վել ռիս կե րի պատ շաճ գնա հատ ման՝ չնա յած իր  
�  նե ցած կար ևո ր� թ յա նը: Դա նաև Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիա կան ծա ռա-
յ� թ յան վե րա բեր յալ ոչ բա վա րար վի ճա կագ ր� թ յան և փաս տա հենք վեր լ� -
ծ� թ յ� ն նե րի բա ցա կա յ� թ յան ընդ հա ն� ր խնդրի մաս է (OECD, 2018b):

37 Կրթ� թյան տեսչական մարմն ի աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են:

38 ՀՀ կառավար� թյան 2015 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 57 արձանագրային որոշ� մը. տե՛ս http://www.
irtek.am/views/act.aspx?aid=84359&m=%27%27&sc=: 
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ՎՄԿԽ-� մ ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի հայտ նա բեր մա նը առնչ-
վող էլ ա վե լի լ� րջ մար տահ րա վեր է կրթ� թ յան տե ս� չ նե րի փոր ձա գի տա-
կան սահ մա նա փակ կա րո ղ� թ յ�  նը նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան ո լոր-
տ� մ: Ս� յն գնա հատ ման ժա մա նակ աշ խա տող տե ս� չ նե րից ոչ մե կն ըստ 
է� թ յան չ�  ներ մաս նա գի տա ց� մ կամ վե րա պատ րաս տ� մ ՎՄԿԽ-ի գծով, 
ո րը INTES-ի ֆո կ� ս խմբին մաս նակ ցած ման կա վարժ նե րի կար ծի քով էա-
կա նո րեն ազ դել է նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան տես չա կան ստ�  գ� մ նե-
րի շեշ տադ ր� մ նե րի և ճշգր տ� թ յան վրա: Ո րոշ ման կա վարժ ներ, օ րի նակ, 
բո ղո ք� մ էին, որ տես չա կան ստ�  գ� մ նե ր� մ չա փից շատ �  շադ ր� թ յ� ն է 
դարձ վ� մ վար չա րա ր� թ յա նը և փաս տաթղ թե րին, այլ ոչ բո վան դա կ� թ յա նը: 
Ո մանք էլ նշ� մ էին տես չա կան ստ�  գ� մ ներ կա տա րող կադ րե րի ոչ բա վա-
րար ար հես տա վարժ լի նե լ�  կամ նրանց կարծ րա ցած մո տե ց� մ նե րի պատ-
ճա ռած խնդիր նե րի մա սին.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №22. « Հա մա ձայն եմ Ձեզ հետ: Ես դեմ եմ այդ տես-
չա կան ստ�  գ� մ նե րին: Գա լիս և սկ ս� մ են �  ս� մ նա սի րել բո լոր փաս տաթղ-
թե րը՝ փո խա նակ հարց նե լ� , թե ինչ է մե զ անհ րա ժեշտ, և  ինչ պես կա րող են 
ի րենք մե զ օգ նել: Սա ինք նին ծանր աշ խա տանք է, և մե զ պետք չէ ողջ այդ 
թղթա տա ր� թ յամբ ն� յն պես զբաղ վել»: ( Նա խակր թա րա նի դաս տիա րակ)

Խոս քից մե ջ բե ր� մ № 23. « Հա մա ձայն չեմ, որ մե զ ընդ հան րա պես 
անհ րա ժեշտ չեն տես չա կան ստ�  գ� մ ներ… Սա կայն տե ս� չ նե րը հա ճախ 
այն պի սի մար դիկ են, ո րոնք գա ղա փար ան գամ չ�  նեն նա խադպ րո ցա կան 
կրթ� թ յան կամ ման կա պար տեզ նե րի գոր ծ�  նե� թ յան բո վան դա կ� թ յան 
մա սին»: ( Նա խակր թա րա նի դաս տիա րակ)

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №24. «Ինչ վե րա բե ր� մ է տես չա կան ստ�  գ� մ-
նե րին, ա պա դրանք չպետք է այդ քան խստա պա հանջ լի նեն... Տես չա կան 
ստ�  գ� մ նե րը պետք է լի նեն ճկ� ն և ներգ րա վեն մի այն ար հես տա վարժ 
մաս նա գետ նե րի»: ( Նա խակր թա րա նի դաս տիա րակ)

Տեղական իշխան թյ նները

Ս� յն գլխի նա խորդ բա ժին նե ր� մ նկա րագր վեց, թե նա խադպ րո ցա-
կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րին ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յ� ն թ� յ լատ րե լ� ն 
ինչ պես են նպաս տ� մ ըն դ�  նե լ� թ յան չա փա քա նակ նե րը սահ մա նա փա կող 
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կա նոն նե րից բխող երկ բա յ� թ յ� ն նե րը: INTES-ի տե ղա յին այ ցե րի և ֆո կ� ս 
խմբե րի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ըն թաց ք� մ ար ձա նագր ված հայ տա րա ր� թ յ� ն-
նե րը վկա յ� մ են, որ տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը ն� յն պես շա հագրգռ ված 
են նման երկ վ� թ յ� ն ներ թ� յ լատ րե լով և/ կամ ա ռա վե լա գ� յն չա փա քա նա-
կի վե րա բեր յալ կար գա վո ր� մ նե րի շրջան ց�  մը հան դ� ր ժե լով: Ման կա-
պար տեզ նե ր� մ ե րե խա նե րի թվի ա վե լա ց�  մը նշա նա կ� մ է, որ տե ղա կան 
իշ խա ն� թ յ� ն նե րը կա րող են բյ�  ջեով լրա ց�  ցիչ ռե ս� րս ներ նա խա տե սել 
նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա մար, ո րոնք հե տա գա յ� մ, սա կայն, հատ-
կաց վ� մ են մի այն ո րո շա կի ման կա պար տեզ նե րի և  օգ տա գործ վ� մ են ոչ 
այն քան թա փան ցիկ կեր պով: Դ րա վառ օ րի նակ է նա խադպ րո ցա կան դաս-
տիա րակ նե րից մե  կի հայտ նած հետև յալ մի տ քը.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №25. « Հա մայն քա պե տա րանն իր հա մա կարգ ման 
տակ է ա ռել Եր ևա ն� մ գոր ծող ման կա պար տեզ նե րի ֆի նան սա վո ր�  մը և 
ման կա պար տեզ նե րին ֆի նան սա վո ր� մ է՝ ըստ ե րե խա նե րի թվի: Իսկ դա 
նշա նա կ� մ է, որ ա վե լի մե ծ ֆի նան սա կան ռե ս� րս ներ հատ կա ց� մ են այն  
ման կա պար տե զին, որն �  նի ա վե լի շատ գրանց ված ե րե խա ներ: Սա կայն 
մե նք չգի տենք, թե ինչ պես է այդ գ�  մա րը ծախս վ� մ, քա նի որ խմբե րը սկսել 
են սահ մա նա չա փը բարձ րաց նել՝ 30-ից հասց նե լով 31-ի, 32-ի, իսկ այ սօր 
ար դեն՝ 33-ի: Ես տար բեր ման կա պար տեզ նե ր� մ տե սել եմ 44 ե րե խա նե րից 
կազմ ված խմբեր և չ գի տեմ, թե ինչ պես է ի րա կա նաց վել հաշ վառ ման գոր-
ծըն թա ցը: Խմ բե ր� մ այդ քան շատ ե րե խա ներ �  նե նա լ�  մի ակ պատ ճա ռը 
ման կա պար տեզ նե րի ֆի նան սա վոր ման մե  խա նիզմն  է»: ( Նա խակր թա րա նի 
դաս տիա րակ)

Ս� յն զե կ� յ ցի հա մար ԿԳՆ-ի տրա մադ րած ընդ հա ն� ր տե ղե կատ վ� թ-
յան մե ջ նշվ� մ է, որ նա խադպ րո ցա կան հա մա կար գ� մ վար չա կան գոր ծո-
ղ� թ յ� ն նե րի վե րահս կո ղ� թ յան պա տաս խա նատ վ� թ յ�  նը վե րա բե ր� մ է 
հա մայն քի ղե կա վա րին39, ո րը պա տաս խա նա տ�  է նաև հա ճա խե լի� թ յան և  
ընդգրկ վա ծ� թ յան նոր մե  րի պահ պան ման վե րահս կո ղ� թ յ�  նը ի րա կա նաց-
նե լ� : Սա կայն, ինչ պես ար դեն նկա րագր վեց վեր և� մ, տե ղա կան իշ խա ն� թ-

39 Տե՛ս (Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school Education in Armenia: Background Paper, 2018) 
և Հայաստանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյան 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 
54 արձանագրած որոշ� մ՝ «Հայաստանի Հանրապետ� թյան նախադպրոցական � ս� մն ական 
հաստատ� թյ� ն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպ� թյան օրինակելի կանոնադր� թյանը 
հավան� թյ� ն տալ�  մասին». հոդված №34:
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յ� ն նե րը ևս,  օգտ վե լով ըն դ�  նե լ� թ յան կա նոն նե րի երկ բա յ� թ յ�  նից, կա րող 
են �  նե նալ ֆի նան սա կան շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն, ո րը կա րող է ա ռա ջաց նել 
շա հե րի բա խ� մ և բա ցա սա բար ազ դել տե ղա կան մա կար դա կ� մ ՎՄԿԽ-ի 
նկատ մամբ ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան արդ յ�  նա վե տ� թ յան վրա:

Բա ցի դրա նից՝ ՎՄԿԽ-ն վե րահս կող տե ղա կան գե րա տես չ� թ յ� ն նե րը 
ևս նա խադպ րո ցա կան ո լոր տ� մ փոր ձա գի տա կան կա րո ղ� թ յ� ն նե րի պա-
կաս և խն դիր ներ �  նեն, ո րի մա սին նշել են �  ս�  ցիչ նե րի հետ INTES-ի ֆո-
կ� ս խմբի ո րոշ մաս նա կից ներ (տե՛ս վե րը՝ Խոս քից մե ջ բե ր� մ թիվ 21):

Բ.3. Հաշվետվողական� թյան և թափանցիկ� թյան պակասն 
ընդ� նել� թյան հերթաց� ցակների աշխատանք� մ

INTES-ի տե ղա յին այ ցե րի և ֆո կ� ս խմբե րի հան դի պ� մն  ե րի շրջա նա-
կ� մ ար ված բազ մա թիվ հայ տա րա ր� թ յ� ն նե ր� մ ծնող նե րը և տ նօ րեն ներն 
ընդգ ծել են, որ ՎՄԿԽ ըն դ�  նե լ� թ յան հեր թա ց�  ցակ նե րը (թե՛ առ ցանց, թե՛ 
գրա վոր-թղա յին) հրա պա րակ ված չեն, և  որ ե րե խա նե րի հեր թա կա ն� թ յ�  նը 
թաքց վ� մ է ց�  ցակ նե ր� մ հեր թագր ված ան ձան ցից: Ծ նող նե րը կա րող են 
ց�  ցա կ� մ ե րե խա յի զբա ղեց րած հեր թի մա սին տվյալ ի մա նալ մի այն հա մա-
պա տաս խան հար ց� մ կա տա րե լով: Սա կայն հա՞րց է՝ տնօ րե նը կպա տաս-
խա նի, թե ոչ. դա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նրա հա յե ցո ղ� թ յամբ, ին-
չը հաս տատ վել է INTES-ի ֆո կ� ս խմբե ր� մ (տե՛ս Խոս քից մե ջ բե ր� մ №25): 
Չ կա նաև հա մոզ վա ծ� թ յ� ն, որ ստա ցած տե ղե կ� թ յա նը ան վե րա պա հո րեն 
կա րե լի է վստա հել (տե՛ս Խոս քից մե ջ բե ր� մ № 9):

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №26: Ծ նո ղը, ով մի ա ժա մա նակ նաև քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կ� թ յան ակ տի վիստ է, հարց է տա լիս. «Հ նա րա վո՞ր է ստ�  գել 
ց�  ցա կ� մ իմ ե րե խա յի հեր թը… Են թադ րենք, որ ես ինչ-որ կտրո նի հեր-
թա կան հա մար �  նեմ, ինչ պե՞ս կա րող եմ ստ�  գել, թե արդ յոք մե զ նից հե տո 
հաշ վառ ված ինչ-որ մե  կը փաս տա ցի մե զ նից ա ռաջ չի ըն կել ց�  ցա կ� մ»:

Տ նօ րե նի պա տաս խա նը. « Դե՛, ես հա ճախ եմ այդ պես վար վ� մ, որ պես-
զի ըն թա ցա կար գը թա փան ցիկ լի նի: Հա մա կար գի էկ րա նը մի աց ն� մ և ծ նո-
ղին ց� յց եմ տա լիս, թե հեր թ� մ որ հա մարն է նրա ե րե խան…»:

Սա կայն, մի և ն� յն է, ծնող նե րը չեն տես ն� մ հեր թա ց�  ցա կ� մ այլ ան-
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ձանց հեր թը, հետ ևա պես՝ ց�  ցա կ� մ ի րենց չվե րա բե րող փո փո խ� թ յ� ն նե-
րը ն� յն պես թաքց ված են ի րեն ցից: Հ նա րա վոր չէ նաև հստա կո րեն պար զել 
և գ նա հա տել, թե որ քան լավ են տնօ րին վ� մ և թար մաց վ� մ այդ ց�  ցակ նե-
րը, ն� յ նիսկ հարց է՝   արդ յո՞ք ծնող նե րի և տ նօ րեն նե րի կող մի ց քննարկ վող 
այդ ց�  ցակ նե րը իս կա պես գո յ� թ յ� ն �  նեն:

Դա խիստ փակ և  ոչ թա փան ցիկ գոր ծե լա կերպ է, ո րը ա ռաջ է բե ր� մ 
կո ռ� պ ցիոն ռիս կե րը: Ա բաժ ն� մ նկա րագր վեց, թե հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ 
աշ խա տան քի ան բա վա րար թա փան ցի կ� թ յ� նն ինչ պես կա րող է նպաս տել 
ՎՄԿԽ-ի ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յան դրսևո ր� մ նե րի մե ծ մա սին, � ս-
տի՝ զար մա նա լի է, որ հայտ նի այս խո ցե լի� թ յ�  նը դեռևս հաղ թա հար ման 
որ ևէ լ�  ծ� մ չի ստա ցել: Որ պես լ�  ծ� մ, օ րի նակ, կա րե լի էր սահ մա նել ըն-
դ�  նե լ� թ յան գոր ծըն թա ց� մ հաշ վե տ�  և թա փան ցիկ գոր ծե լա կեր պի նվա-
զա գ� յն չա փա նիշ ներ կամ ծնող նե րին տալ հեր թա ց�  ցակ նե րին ծա նո թա-
նա լ�  ա զատ ի րա վ� ն քը և  այլն: 

Նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա մա կարգ ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը ն� րբ և 
բարդ ո լորտ է նաև այլ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ: №1 տեքս տա յի ներ դի ր� մ, օ րի-
նակ, նկա րագր վ� մ է ՎՄԿԽ-ի ըն դ�  նե լ� թ յան առ ցանց կա ռա վար ման 
հա մա կար գը Գեր մա նիա յի Մ յ� ն խեն քա ղա ք� մ: Պարզ է դառ ն� մ, որ ան-
գամ կա տա րե լա գործ ված լ�  ծ� մ նե րի պա րա գա յ� մ ոչ ֆոր մալ կա պե րի և 
ցան ցե րի ազ դե ց� թ յ�  նը չե զո քաց նե լը կա րող է բարդ խնդիր լի նել. սա կայն, 
մի և ն� յն է, առն վազն կա րե լի ա պա հո վել թա փան ցի կ� թ յան ըն դ�  նե լի մա-
կար դակ բո լոր նրանց հա մար, ով քեր շա հագրգռ ված են ըն դ�  նե լ� թ յան 
գոր ծըն թա ցով:
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Տեքստային ներդիր №1. «Kita-fi nder» համակարգը Գերմանիայի Մյ� նխեն 
քաղաք� մ. ՎՄԿԽ-ի էլեկտրոնային հաշվառման թափանցիկ համակարգ

2015 թվա կա նին Մ յ� ն խե ն� մ ներդր վեց ՎՄԿԽ-ի տե ղե րի հա մար հաշ վառ-
ման «Kita-fi nder» է լեկտ րո նա յին հա մա քա ղա քա յին հա մա կար գը: Այն մի  քա նի հե-
տաքր քիր հատ կ� թ յ� ն ներ �  նի թա փան ցի կ� թ յան տե սանկ յ�  նից: Նախ ևա ռաջ՝ 
ծնող նե րը կա րող են կենտ րո նա կան հար թա կից ծա նո թա նալ քա ղա ք� մ գոր ծող 
ՎՄԿԽ հաս տա տ� թ յ� ն նե րի բո լոր պայ ման նե րի՝ նե րառ յալ ծնո ղա կան վճար-
նե րի չա փե րի, ման կա պար տե զ� մ կի րառ վող ման կա վար ժա կան տե ս� թ յան և  
ա զատ տե ղե րի առ կա յ� թ յան մա սին: Երկ րորդ՝ ծնող ներն ի րենց ե րե խա յին հաշ-
վա ռ� մ են հա մա կար գ� մ ի րենց նա խընտ րած մե կ կամ մի  քա նի ՎՄԿԽ հաս տա-
տ� թ յ� ն նե րի հա մար:

Հաշ վա ռ�  մը հնա րա վոր է ըն դ�  նե լ� թ յան ցան կա լի ամ սաթ վից ա ռա վե լա գ� յ նը 
12 ա մի ս ա ռաջ: Օ րի նակ, ան կախ ե րե խա յի տա րի քից ծնող նե րը կա րող են սեպ տեմ-
բե րից մի նչև ապ րիլ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ դի մե լ նա խակր թա րան հենց 
ա կա դե մի ա կան տար վա սկզբին՝ սեպ տեմ բե րին կամ նշված ժա մա նա կին ըն դ� ն-
վե լ�  հա մար, բայց ոչ շ� տ քան 12 ա մի ս ա ռաջ: Ըն դ�  նե լ� թ յան ո րոշ ման պա տաս-
խա նա տ� ն ՎՄԿԽ հաս տա տ� թ յ� նն է, ո րը կա րող է կի րա ռել իր սե փա կան չա փո-
րո շիչ նե րը: Բ� ն  ընդգր կ�  մը ն� յն պես կա տար վ� մ է Kita-Finder հար թա կի մի  ջո ցով, 
որ պես զի ՎՄԿԽ մյ� ս հաս տա տ� թ յ� ն նե րը ևս տես նեն, որ կոնկ րետ ե րե խան ար-
դեն տեղ ստա ցել է մե կ այլ նա խակր թա րա ն� մ:

Թե պետ հար թա կը հիմն  ա կա ն� մ նա խա տես ված է ծնող նե րի և հաս տա տ� թ-
յ� ն նե րի հա մար՝ ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը և տե ղե րի բաշ խ�  մը դյ�  րաց նե լ�  նպա տա-
կով, սա կայն այն ո րո շա կի քննա դա տ� թ յան է ար ժա նա ցել այն բա նի հա մար, որ 
բա վա կա նա չափ արդ յ�  նա վետ չէ ծնող նե րի և նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յ� թ յ� ն-
ներ մա տ�  ցող նե րի մի ջև ե ղած անձ նա կան կա պե րի ազ դե ց� թ յ�  նը չե զո քաց նե լ�  
տե սանկ յ�  նից:

Գ. Խախտման շահագրգռված� թյ� ն առաջացնող գործոնները

Խախտման շահագրգռված� թյ� ն է կրթ� թյան մասնակիցների կողմի ց 
բարե վար ք� թ յան խախ տ� մ կա տա րե լ�  շար ժա ռի թը կամ շար ժա ռիթ նե րը, 
ո րոնք ակն կա լ� մ են կրթ� թ յան ո րո շա կի արդ յ� նք, օ րի նակ՝ կրթ� թ յան մե ջ 
ընդգրկ վա ծ� թ յան արդ յ� նք ստա նա լ�  ցան կ� թ յ� ն: Ե թե ինչ-ինչ պատ ճառ նե-
րով, օ րի նակ՝ քա ղա քա կա ն� թ յան և պ րակ տի կա յի թե ր� թ յ� ն նե րի պատ ճա-
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ռով այդ արդ յ� ն քը թանկ է կամ դժվար է ստա նալ թ� յ լատ րե լի ճա նա պարհ նե-
րով, կրթ� թ յան մաս նա կից նե րը կա րող են դի մե լ ա նօ րի նա կան կամ ա պօ րի նի 
լ�  ծ� մն  ե րի (այ սինքն՝ բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  ե րի) (OECD, 2018a):

Ս� յն գլխի Գ բաժ ն� մ նկա րագր ված է, թե հան րա պե տ� թ յան մար զե րի 
մե ծ մա ս� մ և Եր ևա ն� մ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մատ չե լի տե ղե րի 
սղ� թ յ� նն ինչ պես է խթա ն� մ ՎՄԿԽ-ի հա սա նե լի� թ յ� ն ա պա հո վող ա նօ-
րի նա կան գոր ծե լա կեր պը: Բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  ե րի հա ջորդ պատ-
ճա ռը կապ ված է ըն դ�  նե լ� թ յան ոչ հա մար ժեք և  ա նո րոշ չա փո րո շիչ նե րի 
հետ, ո րոնց պա րա գա յ� մ նա խակր թա րան նե րի տնօ րեն նե րի և տե ղա կան 
իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հա մար մե կ տե ղի հա մար ստաց վող բազ մա թիվ դի մ� մ-
նե րի բա վա րար ման խնդի րը լ�  ծե լ�  մի ակ տար բե րա կը կա րող է լի նել ոչ 
պատ շաճ վար քա գիծ ց�  ցա բե րե լը:

Հե տա զո տ� թ յան արդ յ� նք նե րը ց� յց են տվել, որ 4 ըն տա նի քից 3-ը, 
ո րի ե րե խա նե րը չեն ըն դ� ն վել ման կա պար տեզ, որ պես չըն դ�  նե լ�  հիմ-
նա կան պատ ճառ նշել են ման կա պար տե զ� մ տե ղե րի բա ցա կա յ� թ յ�  նը 
(Babloyan, 2017: 39): 

Գ.1. Մատչելի և որակյալ նախադպրոցական կրթ թյան 
անբավարար թյ նը

Եր կ�  ծնող նե րի՝ լրիվ դր� յ քով աշ խա տե լ�  փաս տով պայ մա նա վոր ված՝ 
ողջ աշ խար հ� մ գնա լով ա վե լա ն� մ է ման կա պար տե զի տե ղի կա րիք �  նե ցող 
ըն տա նիք նե րի թի վը (Shaeff er, 2015): Ն� յն մի  տ�  մը նկա տե լի է նաև Հա յաս-
տա ն� մ: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ա վե լա ն� մ է քա ղաք տե ղա-
փոխ վող ըն տա նիք նե րի թի վը, որ տեղ նրանք չեն կա րող ստա նալ պա պիկ նե-
րի �  տա տիկ նե րի և  ազ գա կան նե րի կող մի ց ց�  ցա բեր վող ա ջակ ց� թ յ�  նը, և  
այն, որ զ�  գա հե ռա բար ա վե լա ն� մ է լրիվ դր� յ քով աշ խաե լ�  կա րիք �  նե ցող 
ե րի տա սարդ մայ րե րի թի վը (NSS, 2008), գնա լով ա ճ� մ է նա խադպ րո ցա կան 
կրթ� թ յան և խ նամ քի կա րի քը հատ կա պես քա ղաք նե ր� մ:

Բազ մա թիվ տվյալ ներ վկա յ� մ են, որ ՎՄԿԽ ո լոր տը Հա յաս տա ն� մ ներ-
կա յ� մս պատ րաստ չէ բա վա րա րե լ�  այդ կա րի քը: Այս ա ռ�  մով հիմն  ա կան 
խնդիր նե րից է ՎՄԿԽ-� մ ըն տա նիք նե րի հա մար մատ չե լի և  ըն դ�  նե լի ո րակ 
ա պա հո վող տե ղե րի մշտա կան ան բա վա րա ր� թ յ�  նը: Վեր ջի նիս պատ ճա ռով 
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ձևա վոր վ� մ է չբա վա րար ված պա հան ջարկ, ո րը ծնող նե րին դրդ� մ է դի մե  լ�  
ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի՝ հ� յս փայ փա յե լով ան բա րեն պաստ ի րա-
վի ճակ նե ր� մ ա ռա վել շա հե կան արդ յ� նք քա ղել ի րենց ե րե խա նե րի հա մար:

INTES-ի ֆո կ� ս խմբ� մ ար ված հետև յալ հայ տա րա ր� թ յ�  նը շատ դի-
պ� կ նկա րագ ր� մ է պատ ճա ռա հետ ևան քա յին այն կա պը, որ կա ՎՄԿԽ-
� մ տե ղե րի սղ� թ յան և բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մ կա տա րող ծնող նե րի 
հակ վա ծ� թ յան մի ջև: Մեջ բեր ված մտքե րը հա մընկ ն� մ են Եր ևա ն� մ և Հա-
յաս տա նի տար բեր մար զե ր� մ ս� յն գնա հատ ման հա մար կազ մա կերպ ված 
տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ անց կաց ված հար ցազ ր� յց նե րի ըն թաց ք� մ 
բազ մա թիվ այլ շա հա կից նե րի հայտ նած մտքե րին.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №27. « Ցան կա ն� մ եմ բե րել շրջան նե րից մե  կի օ րի-
նա կը: Ինչ պես շա տերդ գի տեք, Դավ թա շե նը հա մե  մա տա բար նոր վար չա-
կան շրջան է: Այժմ այդ շրջա ն� մ չկան բա վա րար թվով ման կա պար տեզ ներ. 
դրանք ըն դա մե  նը հինգն են: Ա հա թե ին չ�  են ծնող նե րը վճա ր� մ, որ պես զի 
ի րենց ե րե խա ներն ըն դ� ն վեն….

… Դի նա մի  կան վկա յ� մ է, որ առն վազն 15.000 ե րե խա ներ ( Հա յաս տա-
ն� մ) ա մե ն տա րի զրկվ� մ են նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յ� ն ստա նա լ�  
ի րենց ի րա վ� ն քից: Ն րան ցից ո մանք հա ճա խ� մ են մաս նա վոր ման կա-
պար տեզ ներ: Գոր ծ� մ են ընդ հա ն� ր թվով 72 մաս նա վոր ման կա պար տեզ-
ներ, � ր հա ճա խող ե րե խա նե րի ընդ հա ն� ր թի վը մո տա վո րա պես 3.000 է»: 
( Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ)

 Այս մե ջ բե ր�  մը ակն հայ տո րեն վկա յ� մ է, որ պե տա կան նա խակր թա-
րան նե ր� մ տե ղե րի պա կա սը հան գեց ն� մ է բա րե վար ք� թ յան խնդիր նե րի 
(«ծնող նե րը վճա ր� մ են ըն դ�  նե լ� թ յան հա մար…»): Այդ հայ տա րա ր� թ յան 
մե ջ նշվ� մ է նաև, որ պե տա կան նա խակր թա կան հա մա կար գ� մ չընդգրկ-
ված 15.000 ե րե խա նե րի մե ծ մա սի (12.000-ի) հա մար մաս նա վոր (լի ցեն զա-
վոր ված) ման կա պար տեզ ներ հա ճա խե լ�  տար բե րա կը անհ նար է: Ճիշտ է, 
թե պետ դրանց ո րակն ընդ հա ն� ր առ մամբ հա մար վ� մ է բա վա րար կամ 
ան գամ բարձր (Babloyan, 2017), սա կայն դրանք բա վա կան թանկ ար ժեն, 
ո րի պատ ճա ռով ան հա սա նե լի են դառ ն� մ Հա յաս տա ն� մ նա խադպ րո ցա-
կան տա րի քի ե րե խա ներ �  նե ցող ըն տա նիք նե րի մե ծ մա սի հա մար:

Տվ յալ ներն իս կա պես վկա յ� մ են, որ ՎՄԿԽ ըն դ� ն վող նե րի ընդ հա-
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ն� ր թվի ըն դա մե  նը 1.2%-ն  է ըն դ� ն վ� մ մաս նա վոր ման կա պար տեզ (տե՛ս 
ստորև՝ Գ ծա պատ կեր 7): INTES-ի ֆո կ� ս խմբի մաս նա կից նե րից մե  կը (ծնող, 
� մ ե րե խան հա ճա խ� մ է պե տա կան ման կա պար տեզ) նշեց, որ պե տա կան 
և մաս նա վոր նա խակր թա րան նե րի մի ջև առ կա մատ չե լի� թ յան տար բե-
ր� թ յ� նն այն քան մե ծ է, որ հան գեց ն� մ է խտրա կա ն� թ յան, մի նչ դեռ մե կ 
�  րի շը (պե տա կան ման կա պար տե զի տնօ րե նի տե ղա կալ) նշեց, որ մաս նա-
վոր ման կա պար տեզ նե րը մի այն հա ր� ստ ծնող նե րի հա մար են մատ չե լի:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ կա ՎՄԿԽ-ի ա ճող պա հան ջարկ և մաս-
նա վոր լի ցեն զա վոր ված մա տա կա րար նե րի կող մի ց ա ռա ջարկ վող ա ռա վել 
լավ պայ ման ներ՝ մաս նա վոր նա խակր թա րան նե ր� մ ըն դ�  նե լ� թ յ� ն նե րի 
թի վը վեր ջին տաս նամ յա կ� մ մն ա ցել է ան փո փոխ, ո րը կա րող է բա ցատր-
վել մաս նա վոր նա խակր թա րան նե ր� մ առ կա բարձր վճա րով: Թերևս կա րե-
լի է են թադ րել, որ ծախ սը այն հիմն  ա կան գոր ծոն նե րից է, ո րը լի ցեն զա վոր-
ված մաս նա վոր ման կա պար տեզ նե րին թ� յլ չի տա լիս զար գա նալ և դառ նալ 
հա րիր այ լընտ րանք ՎՄԿԽ-ի պե տա կան հա մա կար գին, ո րի նկատ մամբ 
պա հան ջարկն ա ճ� մ է՝ չնա յած պե տա կան նա խակր թա րան նե րի գեր բեռն-
վա ծ� թ յա նը (Գ ծա պատ կեր 6):

 Գծապատկեր 6. ՎՄԿԽ ընդ� նել� թյան մի տ� մն երը. զ� տ ընդ� նել� թյ� նը և 
ընդ� նել� թյ� նը մասնավոր ՎՄԿԽ-ներ՝ ՎՄԿԽ-ների ընդ� նել� թյ� նների ընդհան� ր թվի 

նկատմամբ տոկոսային արտահայտ� թյամբ, Հայաստան (2001-2015 թթ.):

 

Աղբյ րը. ՄԱԿ-ի մանկական հիմն ադրամի  Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջա-
նային գրասենյակ, TransMonEE (2016 թ.):
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Այն ծնող նե րի հա մար, ո րոնց մատ չե լի չէ լի ցեն զա վոր ված մաս նա վոր 
ման կա պար տե զը, և  ով քեր մի ա ժա մա նակ չեն կա րո ղա ն� մ ի րենց ե րե խա-
յի հա մար տեղ ա պա հո վել պե տա կան հա մա կար գ� մ, մի ակ տար բե րա կը 
տնա յին խնամք կազ մա կեր պելն է կամ ե րե խա յին չլի ցեն զա վոր ված, կի սաօ-
րի նա կան, ցածր ո րա կի, բայց վճա րով հա մե  մա տա բար մատ չե լի «զար գաց-
ման» կենտ րոն նե րից մե կն �  ղար կելն է (տե՛ս ՎՄԿԽ-ի ցան ցի վե րա բեր-
յալ ընդ հա ն� ր տե ղե կ� թ յ� ն նե րը ս� յն զե կ� յ ցի 1-ին գլխ� մ): Այդ պի սին է 
Հա յաս տա ն� մ նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան կա րիք �  նե ցող ե րե խա նե րի 
ա վե լի քան 60%-ի վի ճա կը (տե՛ս Գ ծա պատ կեր 7), ո րոնք բո լո րը պե տա կան 
նա խակր թա րան նե ր� մ տե ղե րի պո տեն ցիալ հա վակ նորդ ներ են:

Գծապատկեր 7. Մասնակց� թյ� նը ՎՄԿԽ-ին՝ ըստ ծառայ� թյ� նների մատ� ցման 
ոլորտի, 3-6 տարեկան երեխաների ընդհան� ր թվի նկատմամբ տոկոսային 

արտահայտ� թյամբ (2016 թ.):

Աղբյ րները. Հաշվարկների հիմք� մ ընկած են տվյալներ (NSS, 2017) 
հրապարակ� մի ց և ՄԱԿ-ի մանկական հիմն ադրամի  Եվրոպայի և Կենտրոնական 
Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակի TransMonEE (2016 թ.) հրապարակ� մի ց:

Տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ ԿԳՆ-ի և հա մայն քա պե տա րան նե րի ներ կա-
յա ց�  ցիչ նե րը նշե ցին, որ ՎՄԿԽ-ի չլի ցեն զա վոր ված այ լընտ րանք նե րի մե ծ 
մա սը իս կա պես մատ չե լի է՝ ա վե լաց նե լով, որ դրան ցից ա ռա վել է ժան նե րի 
ո րա կը սո վո րա բար ար դեն կաս կա ծա հա ր� յց է:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №28. «Ես չոր ս�  կես տա րե կան ե րե խա �  նեմ: Եր-
կ�  տար վա տհաճ փոր ձա ռ� թ յ� ն �  նե ցանք պե տա կան ման կա պար տեզ-
նե րից մե  կ� մ, մե կ տա րի էլ՝ մաս նա վոր չլի ցեն զա վոր ված ման կա պար տեզ-
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նե րից մե  կ� մ, ո րը ն� յն պես վատն էր: Այժմ ե րե խաս հա ճա խ� մ է մաս-
նա վոր լի ցեն զա վոր ված ման կա պար տեզ, և պայ ման նե րը գո հա ց�  ցիչ են»: 
(Ծ նող Եր ևա նից)

Բազ մա թիվ ծնող նե րի հա մար էլ ստվե րա յին նա խակր թա րան ներն ըն-
դ�  նե լի մի ակ լ�  ծ� մ են այն մի  ջանկ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ո րի 
ըն թաց ք� մ նրանք կփոր ձեն կազ մա կեր պել ե րե խա յի ըն դ�  նե լ� թ յ�  նը պե-
տա կան ման կա պար տեզ:

Այս ա մե  նը նշա նա կ� մ է, որ ՎՄԿԽ հա սա նե լի� թ յան հա մար ա նօ րի նա-
կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի դրդող գլո բալ խնդիր նե րից է ոչ մի այն պե տա կան 
նա խակր թա րան նե ր� մ տե ղե րի ան բա վա րա ր� թ յ�  նը, այլ նաև մատ չե լի և  
ո րակ յալ տե ղե րի պա կա սը ողջ ՎՄԿԽ հա մա կար գ� մ՝ նե րառ յալ թե՛ պե-
տա կա նը, թե՛ մաս նա վո րը: Բա րե վար ք� թ յան ս� յն գնա հատ ման ժա մա նակ 
պե տա կան ման կա պար տե զը կար ծեք մի ակն է առ կա տար բե րակ նե րից, ո րը 
բա վա րա ր� մ է նշված եր կ�  պա հանջ նե րը. մատ չե լի է և մի և ն� յն ժա մա նակ 
�  նի ըն դ�  նե լի ո րակ:

Պե տա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի գեր բեռն վա ծ� թ յ�  նը փաս տ� մ է 
նմա նօ րի նակ գնա հատ ման ճշմար տա ցի� թ յ�  նը: Այդ հան գա ման քը հաս-
տա տ� մ է նաև, որ ընդ հա ն� ր ՎՄԿԽ-� մ լավ տե ղե րի ան բա վա րա ր� թ-
յան պատ ճա ռով բա րե վար ք� թ յան լրջա գ� յն ռիս կեր են ծա գ� մ ՎՄԿԽ-ի 
պե տա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ: Մար զե րից շա տե ր� մ պե տա կան նա-
խակր թա րան նե րի ըն դ�  նե լ� թ յան ց�  ցա նիշ ներն ար դեն իսկ զգա լիո րեն 
գե րա զան ց� մ են լի ցեն զա վոր ման ժա մա նակ հատ կաց ված սահ մա նա չա-
փե րը, մաս նա վո րա պես, օ րի նակ, Գե ղար ք�  նի ք� մ (130%), Լո ռի� մ (127%), 
Ա րա գա ծոտ ն� մ (123%) և Ա րա րա տ� մ(112%) (տե՛ս Գ ծա պատ կեր 8): Մար զե-
րի տվյալ նե րը, ճիշտ է, հա մադ րե լի չեն Եր ևա նի տվյալ նե րին, սա կայն ինչ-
պես քննարկ վեց Բ.1 բաժ ն� մ,   մայ րա քա ղա ք� մ ևս  ի րա վի ճա կը պա կաս 
ծանր չէ:
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Գծապատկեր 8. Միջին ծանրաբեռնված� թյ� նը պետական 
մանկապարտեզներ� մ՝ լիցենզավորված առավելագ� յն սահմանաչափի 

համե մատ� թյամբ տոկոսային արտահայտ� թյամբ՝ ըստ մարզի (2016 թ.):

Ծանոթագր թյ ններ. Երևանի տվյալները համե մատելի չեն, քանի որ ներառ� մ են նաև 
մասնավոր նախադպրոցական հաստատ� թյ� ններ հաճախողներին: Շիրակի տվյալները 
լիարժեք չեն: Ընդգրկված� թյան և փաստացի խտ� թյան տվյալները հիմն ված են Հայաստան� մ 
600 տնային տնտես� թյ� նների հետազոտ� թյան ((Babloyan, 2017) զեկ� յց) արդյ� նքների 
էքստրապոլացիայի վրա:

Տվյալների աղբյ րները. (NSS, 2017) (Babloyan, 2017):

Իսկ ո րո՞նք են ՎՄԿԽ-ի մա տ�  ցած բո լոր ե րեք հատ ված նե րի ան բա վա-
րա ր� թ յան (կա րո ղ� թ յ� ն նե րի ան բա վա րա ր� թ յ� ն պե տա կան նա խակր թա-
րան նե ր� մ, մատ չե լի� թ յան ան բա վա րա ր� թ յ� ն մաս նա վոր լի ցեն զա վոր ված 
նա խակր թա րան նե ր� մ և չ լի ցեն զա վոր ված կենտ րոն նե րի մե  ծա մաս ն� թ-
յան ոչ բա վա րար ո րա կը՝ ստաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն) պատ ճառ նե րը 
Հա յաս տա ն� մ: Այս հար ցե րի պա տաս խան նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել 
ՎՄԿԽ-ի պե տա կան հա մա կար գի նկատ մամբ ճնշ�  մը թ�  լաց նե լ�  մե  խա-
նիզմն  ե րի վե րա բեր յալ արդ յ�  նա վետ այն պի սի ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ մշա կե-
լիս, ո րոնք ի րենց հեր թին կա րող են նվա զեց նել բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մ-
նե րի, հատ կա պես ա նօ րի նա կան ըն դ�  նե լ� թ յ� ն նե րի ռիս կը:

Պե տա կան հա մա կար գ� մ կա րո ղ� թ յ� ն նե րի ան բա վա րա ր� թ յան 
հայտ նի պատ ճառ նե րից է պե տա կան ՎՄԿԽ ցան ցի ընդ լայն ման հա մար 
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կա պի տալ ներդ ր� մն  ե րի բա ցա կա յ� թ յ�  նը: Հա րա կից խնդիր է այն, որ պե-
տա կան նա խադպ րո ցա կան հա մա կար գ� մ մե ծ մա սամբ ի րա կա նաց վ� մ է 
շ� ր ջօր յա խնամք, ո րը հնա րա վոր է՝ ծախ սա յին արդ յ�  նա վո ր� թ յան տե-
սանկ յ�  նից լա վա գ� յն լ�  ծ�  մը չլի նի Հա յաս տա նի պա րա գա յ� մ: INTES-ի 
տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ց� մ նշվել է, որ ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի մա տ� ց ման 
ա ռա վել տա րա տե սակ և ճ կ� ն ձևե րը, օ րի նակ՝ կար ճատև (կե սօր յա) ծրագ-
րե րը, կա րող են ա վե լի արդ յ�  նա վետ լի նել ընդգրկ վա ծ� թ յ� նն ա վե լաց նե-
լ�  հա մար. չա նե լով լրա ց�  ցիչ ներդ ր� մ ներ են թա կա ռ� ց ված քի մե ջ՝ կա րել 
է շա հե կան վի ճակ ստեղ ծել ա ռա վել խո ցե լի ե րե խա նե րի հա մար:

Ս� յն զե կ� յ ցի և  այս տեղ ար վող ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րի շրջա նա կից 
դ� րս է ՎՄԿԽ ընդ լայն ման հա մար ռե ս� րս նե րի ան բա վա րա ր� թ յան և 
նա խադպ րո ցա կան ա ռա ջարկ վող ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ոչ ճկ� ն լի նե լ�  պատ-
ճառ նե րի �  ս� մն  ա սի ր� թ յ�  նը, սա կայն կար ևոր է նշել, որ պե տա կան ծախ-
սե րի բա ցը լրաց վել է ՎՄԿԽ կա րո ղ� թ յ� ն նե րի մե ջ ար ված մե  ծա ծա վալ 
մաս նա վոր ներդ ր� մն  ե րի շնոր հիվ, ո րը դրսևոր վ� մ է լի ցեն զա վոր ված և 
չ լի ցեն զա վոր ված մե  ծա թիվ մաս նա վոր այ լընտ րանք նե րի առ կա յ� թ յամբ:

Ինչ վե րա բե ր� մ է ՎՄԿԽ-ի մա տ� ց ման մաս նա վոր հատ վա ծի խնդիր-
նե րին, ա պա թե՛ լի ցեն զա վոր ված հաս տա տ� թ յ� ն նե րի թանկ ար ժե քը, 
թե՛ չլի ցեն զա վոր ված նե րի ցածր ո րա կը կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել 
կրթ� թ յան և  ա ռող ջա պա հ� թ յան/սա նի տա րիա յի լի ցեն զա վոր ման հնա-
ցած պա հանջ նե րով, ո րոնք նրանց դրդ� մ են «չհայտն վել տե սա դաշ տ� մ» և 
զերծ մն ալ ԿԳՆ-ի տես չա կան ստ�  գ� մն  ե րից:

INTES-ի ֆո կ� ս խմբ� մ մաս նա վոր և լի ցեն զա վոր ված, ար դեն կա յա ցած 
ման կա պար տեզ նե րից մե  կի տնօ րենն օ րի նակ բե րեց, թե ինչ քան դժվար է 
բա վա րա րել ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան մար մի ն նե րի ա նի րա տե սա կան և 
հ նա ցած պա հանջ նե րը.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №29. « Մի գ�  ցե ես այժմ ա վե լի մե ղմ եմ խո ս� մ, 
քա նի որ հի մա նվա զել է վե րահս կո ղ� թ յ�  նը մե ր ման կա պար տե զի նկատ-
մամբ, ո րը, ի դեպ, աշ խա տ� մ է ար դեն մոտ 18 տա րի: Այ սօր, երբ մե ր ման-
կա պար տե զը ա պա հո վել է բո լոր անհ րա ժեշտ չա փա նիշ նե րին, և ս տա ցել 
ենք լի ցեն զիա, մե ր ման կա պար տե զ� մ ա մե ն ին չը չէ, որ վե րահսկ վ� մ է: 
Այլ է նո րաս տեղծ ման կա պար տեզ նե րի հա մար… Կան նոր մա տիվն  ե րի և 
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ս տան դարտ նե րի վրա հիմն  ված ա հա վոր պա հանջ ներ, ո րոնք խորհր դա յին 
ժա մա նակ նե րից չեն վե րա նայ վել և  ար դեն հնա ցել են: Այդ նոր մա տիվն  երն 
այլևս կի րա ռե լի չեն, քա նի որ շատ բան է փոխ վել, սա կայն դրանք շա ր� -
նա կ� մ են � ղ ղոր դել այդ մարմն  ին, ո րը ստ�  գ� մն  ե րը դեռ ի րա կա նաց ն� մ 
է այդ հին ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խան:

Վեր ջերս, օ րի նակ, երբ ստ�  գ� մ էին մե ր հաս տա տ� թ յ�  նը, մե զ ա սա-
ցին, որ պետք է 1-ին հար կ� մ ահ ռե լի չա փե րով զգես տա պա հա րան �  նե-
նանք: Այ սօր ոչ մի  դպրոց չ�  նի զգես տա պա հա րան: Ես ի րենց խնդրե ցի ինձ 
մե կ օ րի նակ ց� յց տալ և  ա սա ցի, որ ե թե ց� յց տան, ես ինքս էլ կհետ ևեմ այդ 
պա հան ջին: Մեր կրթա հա մա լի րի տա րած քը մե զ թ� յլ չի տա լիս 400 ան ձի 
հա մար նա խա տես ված այդ պի սի հսկա զգես տա պա հա րան �  նե նալ…»: ( Լի-
ցեն զա վոր ված մաս նա վոր ման կա պար տե զի տնօ րեն)

Լի ցեն զա վոր ման հնա ցած և դժ վա րի րա գոր ծե լի պա հանջ նե րի ոչ մի ակ, 
սա կայն վառ օ րի նակ է թերևս մե կ ե րե խա յին բա ժին ընկ նող տա րած քի մա-
կե րե սի պա հան ջը, ո րը մի  ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի հա մե  մա տ� թ յամբ շատ 
շռայլ է, սա կայն երկ րի տա րած ք� մ կի րառ վ� մ է խիստ ան հա մա կարգ ված 
կեր պով, ին չի մա սին է վկա յ� մ Աղ յ�  սակ 5-ը:

Աղյ� սակ 5. ՎՄԿԽ-� մ մե կ երեխային բաժին հասնող մակերեսը, քառակ� սի մե տր, 
ՏՀԶԿ-ի մի ջինը և Հայաստանը՝ ըստ մարզերի (2016 թ.):

Մարզ
Նախակրթարանի շենքի 

մակերեսը (քառակ� սի մե տր՝ 
մե կ երեխայի հաշվով)

Արարատ 13
Գեղարք� նիք 11
Լոռի 11
Կոտայք 11
Շիրակ 11
Վայոց Ձոր 10
Հայաստանի մի ջինը 10
Երևան 9
Արմավիր 8
Սյ� նիք 8
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Տավ� շ 8
Արագածոտն 6
ՏՀԶԿ-ի մի ջինը 3

Աղբյ րները. (OECD, 2011a); (NSS, 2017); (Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, 
Pre-school Education in Armenia: Background Paper, 2018):

OECD-ի պե տ� թ յ� ն նե ր� մ տա րած քի մա կե րե սի պա հանջ ներն ընդ հա-
ն� ր առ մամբ սահ ման ված են մե կ ե րե խա յին բա ժին ընկ նող քա ռա կ�  սի 
մե տ րով: Շի ն� թ յան ներ տա րած քա յին մա կե րե սի պա հանջ ներն ա վե լի մե ծ են 
ըն տա նե կան ցե րե կա յին խնամ քի շեն քե ր� մ, ո րին ի րենց մե  ծ� թ յամբ հա ջոր-
դ� մ են ե րե խա յի խնամ քի կենտ րոն նե րը և ման կա պար տեզ նե րը/նա խադպ-
րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը: Շի ն� թ յան ներ սի տա րած քի վե րա բեր յալ 
ՏՀԶԿ-ի նոր մա տի վա յին մի  ջի նը մե կ ե րե խա յի հաշ վով /նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տ� թ յան հա մար 2,9մ² է,  իսկ խնամ քի կենտ րոն նե րի հա մար՝ 3,6մ²: 
Բա ցօթ յա տա րած քի վե րա բեր յալ ՏՀԶԿ-ի նոր մա տի վա յին մի  ջի նը մե կ ե րե-
խա յի հաշ վով ման կա պար տե զ� մ 7մ² է, իսկ  ե րե խա յի խնամ քի մի  ջա վայ ր� մ՝ 
8.9մ² (OECD, 2011b): 

Հա յաս տա ն� մ հա մա պե տա կան փաս տա ցի մի  ջի նը ե րեք ան գամ ա վե-
լի բարձր է. հաս ն� մ է մոտ 10 քա ռա կ�  սի մե տ րի: Ըստ կար գա վո ր� մն  ե րի՝ 
նա խա տես վ� մ է, որ 1,5 տա րե կա նից փոքր ե րե խա նե րի ննջա սեն յակ նե րը 
պետք է լի նեն 6 քա ռա կ�  սի մե տր, իսկ 1,5 և  ա վե լի տա րե կան նե րի դեպ ք� մ՝ 
4 քա ռա կ�  սի մե տր: Մինչև 1,5 տա րե կան ե րե խա նե րի խմբին տրա մադր-
վող խա ղա սեն յա կի մա կե րե սը պետք է լի նի 6 քա ռա կ�  սի մե տր, իսկ 1,5-ից 
բարձր տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար՝ 3,6 քա ռա կ�  սի մե տր40: Սա կայն այս 
ց�  ցա նիշ ներն էա պես տար բեր վ� մ են մար զե ր� մ, և հա մա պե տա կան մի  ջի-
նը ե րեք ան գամ ա վե լի բարձր է, քան ՏՀԶԿ-ի պե տ� թ յ� ն նե ր� մ (NSS, 2016) 
(Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school Education in Armenia: Background 
Paper, 2018):

Այս և  այլ չա փա նիշ նե րի ա պա հով ման պատ ճա ռով բարձ րա ն� մ են լի ցեն-
զա վոր ված այն ման կա պար տեզ նե րի ծախ սե րը, ո րոնք ցան կա ն� մ են կա տա-
րել այդ պա հանջ նե րը: Միև ն� յն ժա մա նակ չլի ցեն զա վոր ված կա ռ� յց նե րի մե ծ 

40 Տե՛ս կառավար� թյան 2007 թվականի թիվ 1490-Ն որոշ� մը:
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մա սի հա մար դժվար կամ ան գամ անհ նար է դառ ն� մ ի րենց գոր ծ�  նե� թ յ�  նը 
ող ջա մի տ ծախ սե րով օ րի նա կա նաց նե լը և «ման կա պար տեզ» կոչ վե լը, չնա յած 
որ նրա նից շա տերն ար դեն իսկ փաս տա ցի գոր ծ� մ են որ պես ման կա պար-
տեզ ներ: Ն րանց՝ որ պես փաս տա կան, օ րի նա պահ ՎՄԿԽ հաս տա տ� թ յ� ն 
ճա նաչ վե լ�  հա մար, սա կայն, էա կան նշա նա կ� թ յ� ն կ�  նե նա նրանց աշ խա-
տան քի ո րա կի նկատ մամբ ծնող նե րի վստա հ� թ յ� ն ստա նա լը:

Գ.2. Ընդ նել թյան ոչ համարժեք չափորոշիչները

Այս գլխի սկզբնա մա ս� մ գնա հա տող թի մը նշել էր, որ ՎՄԿԽ ըն դ� -
նե լ� թ յ�  նը շատ հա ճախ պայ մա նա կան չա փա նիշ նե րով է կար գա վոր վ� մ: 
Ըն դ�  նե լ� թ յան կազ մա կերպ ման ազ գա յին �  ղե նիշ նե րի կամ նվա զա գ� յն 
հստակ չա փա նիշ նե րի բա ցա կա յ� թ յան պայ ման նե ր� մ շատ հա վա նա կան է, 
որ առն վազն ո րոշ դեպ քե ր� մ ՎՄԿԽ ըն դ�  նե լ� թ յան դեպ քե ր� մ կկա տար-
վեն ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն ներ, ո րոնց պատ ճա ռը կա րող են լի նել ոչ 
մի այն ոչ պատ շաճ ա ռա վե լ� թ յ� ն ստա նա լ�  ս� բ յեկ տիվ ցան կ� թ յ� ն նե րը, 
այլ նաև ըն դ�  նե լ� թ յան կար գի օբ յեկ տիվ թե ր� թ յ� ն նե րը: Տե ղա յին այ ցե րի 
ժա մա նակ տնօ րեն նե րից շա տե րը հայ տա րա րե ցին, որ ըն դ�  նե լ� թ յան կա-
պակ ց� թ յամբ ի րենց կող մի ց կա տար վող բո լոր գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի շար ժիչ 
�  ժը ի րենց ման կա պար տե զ� մ տե ղի կա րիք �  նե ցող ան ձանց օգ նե լ�  ան-
կեղծ ցան կ� թ յ� նն է:

Այս ա ռ�  մով խնդիր նե րից մե  կը � ղ ղա կիո րեն առնչ վ� մ է հեր թա ց� -
ցակ նե րի կազմ ման աշ խա տան ք� մ կի րառ վող չա փո րո շիչ նե րին: Ման կա-
պար տեզ նե ր� մ առ կա չա փա զանց ս� ղ թվով տե ղե րի հա մար դի մող բազ-
մա թիվ հա վակ նորդ նե րի ընդգրկ ման խնդի րը լ�  ծե լ�  հա մար կի րառ վող 
հիմն  ա կան գոր ծի քը հենց հեր թա ց�  ցակն է: Բո լոր (է լեկտ րո նա յին և գ րա-
վոր-թղթա յին) հեր թա ց�  ցակ նե րի հիմ ք� մ դրված գլխա վոր չա փո րո շիչ նե րը 
ե րե խա յի բնա կ� թ յան վայրն է և ծննդ յան տվյալ նե րը՝ տա րի, ա մի ս, ամ սա-
թիվ, ո րոնք շատ պարզ և հաս կա նա լի են: Սա կայն արդ յո՞ք այդ չա փո րո-
շիչ նե րը բա վա կան են տվյալ ման կա պար տեզ ըն դ� ն վե լ�  հա մար դի մող 
բո լոր հա վակ նորդ նե րին: Պարզ վ� մ է՝ ոչ: Իսկ դա ըն դ�  նե լ� թ յան ո րո շ� մ 
կա յաց նող նե րին սո վո րա բար հնա րա վո ր� թ յ� ն է տա լիս ֆոր մալ և  ոչ ֆոր-
մալ լրա ց�  ցիչ չա փո րո շիչ ներ սահ մա նել, ո րոն ցից ո րոշ նե րը կա րող են հա-
կա սա կան, ա նար դար կամ ան գամ ա նօ րի նա կան լի նել:
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Ն ման չա փո րո շիչ նե րի օ րի նակ կա րող է լի նել հեր թա ց�  ցա կ� մ  հաշ-
վառ վե լ�  ամ սա թի վը (ա ռա ջին հաշ վառ վողն ա ռա ջինն է ըն դ� ն վ� մ), ո րի 
հետ ևան քով նվազ շա հե կան վի ճա կ� մ են հայտն վ� մ այն ե րե խա նե րը, 
ո րոնց ծննդյան ամ սա թիվն  ա վե լի հե ռ�  է հեր թա ց�  ցա կ� մ հաշ վա ռ�  մը 
սկսե լ�  ամ սաթ վից41: Հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ ց�  ցակ-
նե րը չեն հրա պա րակ վ� մ, դա կա րող է ան բա րե խիղճ շա հար կ� մն  ե րի հնա-
րա վո ր� թ յ� ն ըն ձե ռել: Հա ջոր դը ծնող նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան կար գա-
վի ճակն է, ո րը խիստ խնդրա հա ր� յց չա փո րո շիչ է, քա նի որ հա կա ս� մ է 
ծնող նե րի և  ե րե խա նե րի ի րա վ� նք նե րը ե րաշ խա վո րե լ�  պե տ� թ յան հանձ-
նա ռ� թ յ� ն նե րին: Մ յ�  սը տե ղե րի առ կա յ� թ յ� նն է այն խմբե ր� մ, ո րոն ց� մ 
ընդգրկ ված ե րե խա նե րը տա րի քով ա վե լի մե ծ են, քան այդ տե ղե րի հա մար 
դի մող ե րե խա նե րը (քննարկ վել է վեր և� մ)

Դ. Առաջարկվող գործող� թյ� նները

Գերակա խնդիր №2.1. Լ ծել պետական նախադպրոցական 
հաստատ թյ նների գերբեռնված թյան խնդիրը

Ըն դ�  նե լ� թ յան սահ մա նա չա փե րի նոր մե  րից մե ծ թվով բա ցա ռ� թ-
յ� ն նե րի թ� յ լատ ր�  մը տե ղա կան մա կար դա կ� մ լրջա գ� յն խնդիր է, ո րը 
նպաս տ� մ է ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յա նը. �  րեմն ՝ այս գոր ծե լա կեր պը 
պետք է հրա տապ կեր պով կար գա վո րել: Ա ռանց տե ղա կան ինք նա վա ր� թ-
յան մի  ջամ տ� թ յա նը դի մե  լ� ՝ դա կա րե լի է ա նել՝ վե րա նա յե լով խմբի ա ռա-
վե լա գ� յն մե  ծ� թ յան ստան դարտ նե րը և վե րագ նա հա տե լով պե տա կան նա-
խակր թա րան նե րի կա րո ղ� թ յ� ն նե րի սահ մա նա չա փե րը՝ հաշ վի առ նե լով 
վե րա նայ ված ստան դարտ նե րը: Պետք է հստա կո րեն սահ մա նել և վե րահս-
կել այդ ստան դարտ նե րի ա պա հո վ�  մը՝ մի ա ժա մա նակ վե րաց նե լով տե ղա-
կան մա կար դա կ� մ բա ցա ռ� թ յ� ն ներ թ� յ լատ րե լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նը:

Դա կա րող է զ�  գակց վել նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա մա կար գը 
վե րա նա յե լ�  մի  ջո ցա ռ� մ նե րին մա տ� ց վող ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ձևե րը բազ-
մա զա նեց նե լ�  մի  ջո ցով (օ րի նակ՝ շ� ր ջօր յա հա ճա խ�  մը փո խա րի նել կե-

41 Օրինակ, եթե երեխան կարող է գրանցվել սեպտեմբերին, սակայն նրա երեք տարեկանը լրան� մ է 
մի այն հոկտեմբերին, նա հերթ� մ ստիպված կզիջի այն երեխաներին, որոնք ծնվել են տվյալ տարվա 
սեպտեմբերից առաջ:
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սօր յա հա ճախ մամբ), ո րոնք կա րող են ա վե լաց նել ընդգրկ վող ե րե խա նե րի 
թի վը՝ պահ պա նե լով ծախ սե րի ի րա տե սա կան մա կար դա կը42: «Նա խադպ րո-
ցա կան կրթութ յան մա սին» նոր օ րեն քի նա խա գի ծը պա տեհ ե լա կետ կա րող 
է լի նել այս փո փո խ� թ յ� ն նե րը նա խա տե սե լ�  և  ի րա կա նաց նե լ�  հա մար:

Գերակա խնդիր №2.2. Բարելավել արտաքին 
վերահսկող թյան արդյ նավետ թյ նը

Ս� յն գլխի Բ.2. բաժ ն� մ քննարկ վե ցին ՎՄԿԽ-ի ար տա քին վե րահս կո-
ղ� թ յան թ� յլ կող մե  րը, ո րոնց թվ� մ են կա րո ղ� թ յ� ն նե րի սահ մա նա փա-
կ� թ յ�  նը և պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի ոչ հստակ սահ մա ն� մ նե րը: Խոր հ� րդ 
է տրվ� մ կրթ� թ յան տե ս� չ նե րին մաս նա գի տա կան զար գաց ման հնա րա-
վո ր� թ յ� ն ըն ձե ռել՝ նրանց մաս նա գի տաց նե լով մաս նա վո րա պես ՎՄԿԽ-ի 
� ղ ղ� թ յամբ: Դա սըն թաց նե րը ո րա կի խնդիր նե րին պետք է անդ րա դառ նան 
լայն ի մաս տով՝ ի րենց մե ջ առ նե լով թե՛ հա մա կար գի (ի րա վա կար գա վոր ման 
մի  ջո ցով), թե՛ գոր ծըն թա ցի ո րա կի խնդիր նե րը (դա սա վանդ ման/�  ս� մ նա-
ռ� թ յան):

Այս մի  ջո ցառ մա նը զ�  գա հեռ անհ րա ժեշտ է վե րա նա յել լի ցեն զա վոր-
ման վար չ� թ յան, տես չ� թ յան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն-
նե րի վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռ� յթ նե րը սահ մա նող ի րա վա կան ակ տե րը, 
որ պես զի բա ցառ վեն կրկնո ղ� թ յ� ն ն ե րը, վե րա նան  ա նո րո շ� թ յ� ն նե րը և 
սահ ման վեն հա մա գոր ծակ ց� թ յան ֆոր մալ մե  խա նիզմ ներ: Այդ վե րա նա-
յ�  մը մի ա ժա մա նակ նաև հնա րա վո ր� թ յ� ն կըն ձե ռի՝ փո խե լ�  տե ս� չ նե րի 
լիա զո ր� թ յ� ն նե րի շրջա նա կը, որ պես զի նրանք զ� տ պա հանջ նե րի կա տա-
ր�  մը վե րահս կե լ�  փո խա րեն ա վե լի շատ ի րա կա նաց նեն ձևա վո րող՝ ֆոր-
մա տիվ գոր ծա ռ� յթ՝ այդ կերպ ա ջակ ցե լով նա խադպ րո ցա կան կադ րե րին և 
հաս տա տ� թ յ� ն նե րին:

Բո լոր այդ փո փո խ� թ յ� ն նե րի հիմ քե րը կա րող են դրվել նաև « Նա-
խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մա սին» նոր օ րեն ք� մ:

42 Տե՛ս նաև( McLean & Orozova, 2007):
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Գերակա խնդիր №2.3. Բարելավել ընդ նել թյան 
ընթացակարգերի հաշվետվողական թյ նը և 
թափանցիկ թյ նը

Խոր հ� րդ է տրվ� մ հրա տապ կար գով սահ մա նել է լեկտ րո նա յին և գ րա-
վոր-թղթա յին հեր թա ց�  ցակ նե ր� մ աշ խա տան քի հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յան և 
թա փան ցի կ� թ յան նվա զա գ� յն չա փա նիշ ներ: Դ րանք պետք է առն վազն ամ-
րագ րեն ծնող նե րի ի րա վ� ն քը՝ ցան կա ցած պա հի ինք ն�  ր� յն ծա նո թա նա լ�   
ց�  ցակ նե րին և պար զե լ�  ի րենց և  այլ ե րե խա նե րի հա մար նե րը հեր թ� մ:

Գերակա խնդիր №2.4. Ավելի արդյ նավետորեն օգտագործել 
ընդ նել թյան առկա կարող թյ նները՝ ՎՄԿԽ- մ ավելի 
մատչելի, ավելի որակյալ տեղեր ապահովել  նպատակով

Ս� յն գլխի Գ.1. բաժ ն� մ ման րա մաս նո րեն վեր լ� ծ վեց ՎՄԿԽ-� մ մատ-
չե լի, ո րակ յալ տե ղե րի ան բա վա րա ր� թ յան խնդի րը և  այն, թե ինչ պես է վեր-
ջինս նպաս տ� մ ըն դ�  նե լ� թ յա նը առնչ վող ա պօ րի նի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի 
կա տար մա նը: Ան բա վա րա ր� թ յան պատ ճառ նե րից են պե տա կան նա խակր-
թա րան նե րի հա մա կար գ� մ ըն դ�  նե լ� թ յան սահ մա նա փակ տե ղե րը, լի ցեն-
զա վոր ված մաս նա վոր ման կա պար տեզ նե րի ոչ մատ չե լի ար ժե քը և ստ վե-
րա յին, մաս նա վոր հի մ� նք նե րով ծա ռա յ� թ յ� ն ներ մա տ�  ցող նե րի ո րա կի 
խնդիր նե րը: 

Ան շ� շտ, այս խնդրի լ�  ծ�  մը հան րա յին քննար կ� մն  ե րի և ռազ մա-
վա րա կան ծրագ րա վոր ման կա րիք �  նի, սա կայն ներ կա յիս ի րա վի ճա կ� մ 
ա ռա ջարկ վող մի ակ լ�  ծ� մ (կա պի տալ ներդ ր� մ նե րը պե տա կան ՎՄԿԽ-
� մ), որ կախ ված է ռե ս� րս նե րից, ո րոնք կա՛մ չկան, կա՛մ չեն տրա մադր-
վ� մ, չի կա րող եր կար տևել: Ե թե ա պա գա յ� մ դի տարկ վող մի ակ տար բե-
րա կը դա լի նի, ա պա Հա յաս տա ն� մ ՎՄԿԽ տե ղե րի ս� ր ան բա վա րա ր� թ-
յան խնդի րը կմն ա չլ� ծ ված, ո րը բա ցա սա բար կազ դի նաև հա մա կար գի 
բա րե վար ք� թ յան վրա:

Ուս տի՝ ս� յն զե կ� յ ց� մ խոր հ� րդ է տրվ� մ դի տար կել ըն դ�  նե լ� թ յան 
տե ղե րի թվա քա նա կի մար տահ րա վե րը հաղ թա հա րե լ�  այ լընտ րան քա յին, 
օ ժան դակ տար բե րակ ներ: Հիմ նա կան տար բե րակ կա րող է լի նել օգ ն� թ յ� -
նը մաս նա վոր հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ծախ սե րի նվա զեց մա նը՝ վե րա նա յե լով 
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և սահ մա նե լով ա վե լի հստակ, ժա մա նա կա կից և  ի րա գոր ծե լի լի ցեն զա վոր-
ման չա փա նիշ ներ: Ն ման քայ լը կա րող է նաև դրդել չլի ցեն զա վոր ված մաս-
նա վոր կա ռ� յց նե րին՝ օ րի նա կա նաց նե լ�  ի րենց գոր ծ�  նե� թ յ�  նը և հա մա-
պա տաս խան ո րա կի նոր նվա զա գ� յն չա փա նիշ ներ ա պա հո վե լ� : Հա ջորդ 
քայ լը, ինչ պես նշվեց 2.1. գե րա կա խնդրի ներ քո, կա րող է լի նել մա տ� ց վող 
ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ձևե րի բազ մա ց�  մը (օ րի նակ՝ ոչ լրիվ օ րով հա ճախ ման 
պրակ տի կա յի ներդ ր�  մը):

Գերակա խնդիր թիվ 2.5. Դիտարկել ՎՄԿԽ ընդ նել թյան 
ազգային նվազագ յն չափանիշներ և/կամ ընթացակարգեր 
մշակել  նպատակահարմար թյ նը

Այս գլխի վեր ջին բաժ ն� մ (Գ.2.) նկա րագր վել է ՎՄԿԽ-ի ըն դ�  նե լ� թ-
յան մի աս նա կան չա փա նիշ նե րի ան կա տա ր� թ յ�  նը և քն նարկ վել է, թե ժա-
մա նա կա վո րա պես կի րառ վող լրա ց�  ցիչ չա փո րո շիչ ներն ինչ պես կա րող են 
խնդրա հա ր� յց հետ ևանք ներ �  նե նալ, ո րոն ցից ո րոշ ներն ա ռա ջաց ն� մ են 
նաև ա րե վար ք� թ յան ռիսկ: Ս� յն զե կ� յ ց� մ խոր հ� րդ է տրվ� մ սահ մա նել 
ըն դ�  նե լ� թ յան հա մա պե տա կան նվա զա գ� յն չա փա նիշ ներ և/ կամ ըն թա-
ցա կար գեր, ո րոնք ա վե լի տար բե րակ ված և  ար դար կլի նեն և կ հո գան այ սօր 
սահ մա նա փակ կա րո ղ� թ յ� ն նե րով աշ խա տող նա խակր թա րան նե րի կա-
րիք նե րը և կ հաղ թա հա րեն ար դար և  ազ նիվ ըն դ�  նե լ� թ յ� ն կազ մա կերպ-
ման դժվա ր� թ յ� ն ներն �  խո չըն դոտ նե րը:
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ԳԼ& Խ 3. ՖԱՎՈՐԻՏԻԶՄԸ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇ& ՄՆԵՐ& Մ

3-րդ գ լ�  խը նվիր ված է ՎՄԿԽ-� մ կա յաց վող կադ րա յին ո րո շ� մ նե ր� մ առ-
կա ֆա վո րի տիզ մի ն: Ինչ պես և նա խորդ գլխ� մ, 3-րդ� մ ն� յն պես նախ ևա ռաջ 
ներ կա յաց վ� մ է կադ րա յին ռե ս� րս նե րի բնա գա վա ռին առնչ վող կա նոն նե րի և 
կա նո նա կար գե րի հա մա ռոտ նկա րագ ր� թ յ�  նը, ո րից հե տո նկա րագր վ� մ են 
այդ կա նոն ներն անձ նա կան շա հի հա մար խախ տե լ�  բնո րոշ �  ղի նե րը և մե -
խա նիզմն  ե րը: Վեր ջին նե րիս թվ� մ են կա պեր կամ ֆի նան սա կան մի  ջոց ներ � -
նե ցող ան հատ նե րին աշ խա տան քի ըն դ�  նե լը ՎՄԿԽ-ի մաս նա գի տա կան կամ 
վար չա կան պաշ տոն նե ր� մ՝ ա ն�  շադ ր� թ յան մատ նե լով նվա զա գ� յն ո րա կա-
վոր ման պա հանջ նե րը, ինչ պես նաև պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ հա վել յալ 
հաս տիք նե րի հա մար աշ խա տող ներ ըն դ�  նե լը: Այս գլխ� մ նկա րագր վ� մ է 
ֆա վո րի տիզ մը ման կա վարժ նե րի մաս նա գի տա կան գոր ծ�  նե� թ յան մե ջ: Ամ-
փոփ ներ կա յաց վ� մ են պաշ տո նա կան հաս տիք նե րը, ա նի րա վա չափ ա ռա վե-
լ� թ յ� ն նե րը և վ տանգ վող նոր մե  րը և պար տա վո ր� թ յ� ն նե րը:

Այ ն�  հետև քննարկ վ� մ են ֆա վո րի տիզ մի  հնա րա վո ր� թ յ� ն ըն ձե ռող 
գոր ծոն նե րը՝ նե րառ յալ աշ խա տող նե րի վե րա բեր յալ ոչ բա վա րար ի րա վա-
կար գա վո ր� մ նե րը և  ա նարդ յ�  նա վետ ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յ�  նը, 
ինչ պես նաև մի  շարք այն պի սի խթան ներ, ո րոնք ա նօ րի նա կան վար քա-
գիծ դրսևո րե լ�  շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն են ա ռա ջաց ն� մ, օ րի նակ՝ խմբե րի 
գեր բեռն ման պատ ճա ռով աշ խա տող նե րի թվի ան բա վա րա ր� թ յ�  նը, տե-
ղա կան իշ խա ն� թ յան մար մի ն նե րի հետ �  նե ցած ոչ ֆոր մալ փոխ կախ յա-
լ� թ յ�  նը, ցածր աշ խա տա վար ձե րը և  ա նո րո շ� թ յ� նն աշ խա տա շ�  կա յ� մ: 
3-րդ գ լ� խն ա վարտ վ� մ է ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րով, ո րոնք վե րա բե ր� մ են 
թե ր� թ յ� ն նե րի հաղ թա հար մա նը:

  Տեղեկ թյ ններ՝ կարգավորիչ դաշտի մասին

Ս� յն զե կ� յ ցի նե րա ծա կան մա ս� մ ամ փոփ ներ կա յաց վել են Հա յաս-
տա նի ՎՄԿԽ-� մ մարդ կա յին ռե ս� րս նե րին առնչ վող կար գա վո ր� մ նե րը: 
Այս բաժ ն� մ լրա ց�  ցիչ տե ղե կ� թ յ� ն ներ են ներ կա յաց վ� մ աշ խա տող նե-
րի ըն դ� ն ման և  ա ռաջ խա ղաց ման քա ղա քա կա ն� թ յան մա սին՝ հա տ� կ � -
շադ ր� թ յ� ն դարձ նե լով ֆա վո րի տիզ մի  վե րա բեր յալ հե տա գա քննար կ� մ-
նե րին առնչ վող էա կան հան գա մանք նե րին:
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Ինչ պես և նա խակր թա րան նե րի գոր ծ�  նե� թ յան այլ ո լորտ նե ր� մ, տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման օ ղակ նե րին ևս զ գա լի ինք նա վա ր� թ յ� ն է 
վե րա պահ ված ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տան քի ըն դ� ն ման և կադ րա յին ռե ս� րս-
նե րին առնչ վող ո րո շ� մ նե ր� մ: « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» 
օ րեն քի հա մա ձայն՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը պա տաս-
խա նա տ�  են նա խակր թա րան նե րի ղե կա վար նե րի ընտ ր� թ յան, նշա նակ-
ման և  ա զատ ման հա մար43: Բո լոր այլ՝ ա վե լի ցածր պաշ տոն նե րին վե րա-
բե րող կադ րա յին ո րո շ� մ նե րը կա յաց ն� մ է նա խակր թա րա նի տնօ րե նը44, 
սա կայն ո րո շ� մ նե րը կա րող են հաս տատ ման են թա կա լի նել նաև տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կող մի ց: Նա խակր թա րան նե րի 
տնօ րեն նե րը պա տաս խա նա տ�  են նաև աշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լ�  հար ց� մ:

Թեևս այդ պաշ տոն նե րից որ ևէ մե  կի հա մար աշ խա տան քի ըն դ� ն ման 
գոր ծըն թա ցի մշակ ման պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն հստա կո րեն սահ ման ված 
չէ, սա կայն ս� յն գնա հատ ման հա մար կազմ ված նա խա պատ րաս տա կան 
տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ց� մ, ինչ պես նաև տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ տար-
բեր ան ձանց հայտ նած կար ծիք նե ր� մ նշվ� մ էր, որ գոր ծըն թա ցը փաս տա ցի 
գտնվ� մ է տնօ րեն նե րի ձեռ ք� մ, իսկ պե տա կան նա խադպ րո ցա կան հաս-
տա տ� թ յ� ն նե րի պա րա գա յ� մ՝ նաև տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի: Գո յ� թ-
յ� ն �  նեն նաև գլխա վո րա պես ԿԳՆ-ի կող մի ց սահ ման վող ո րոշ պար տա դիր 
պա հանջ ներ:

Ա ռա ջին պար տա դիր պա հան ջը վե րա բե ր� մ է նա խակր թա րա նի թ� յ-
լատ րե լի հաս տի քա ց�  ցա կին և հաս տիք նե րի թվին: Նա խակր թա րա նի �  նե-
ցած հաս տիք նե րի տե սակ նե րը և  աշ խա տող նե րի ընդ հա ն� ր թի վը կախ ված 
է ման կա պար տե զին թ� յ լատր ված խմբե րի քա նա կից, շա բաթ վա ըն թաց-
ք� մ աշ խա տան քա յին օ րե րի թվից (հինգ կամ վեց) և հա տ� կ կա րիք ներ 
�  նե ցող ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծ� թ յան պա հանջ վող քա նա կ� թ յ�  նից: 
Օ րի նակ, ե թե բո լոր ման կա պար տեզ նե րը, ան գամ ա մե  նա փոք րե րը, ո րոնք 
մե կ խ� մբ �  նեն, պար տա վոր են լրիվ դր� յ քով խո հա րար �  նե նալ հաս տի-

43 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքը, հոդված 17:
44 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետ� թյան նախադպրոցական � ս� մն ական հաստատ� թյ� նների 
ղեկավար և մանկավարժական կազմի  տարիֆաորակավորման բն� թագրերը հաստատել�  մասին» ՀՀ 
կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի թիվ 416-Ն հրամանը, բաժին II.1:
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քա ց�  ցա կ� մ, ա պա լրիվ դր� յ քով խո հա րա րի օգ նա կան կա րող են վար ձել 
մի այն չորս կամ ա վե լի խմբեր �  նե ցող ման կա պար տեզ նե րը: Ն� յն կա նո-
նը կի րա ռե լի է լրիվ դր� յ քով աշ խա տող տնօ րե նի տե ղա կա լի (պետք է լի նի 
առն վազն չորս խ� մբ), բ� ժ ք� յ րե րի հա մար (պետք է լի նի առն վազն հինգ 
խ� մբ) և  այլն: Բո լոր ման կա պար տեզ նե րը պետք է նաև �  նե նան տնօ րեն և 
յ�  րա քանչ յ� ր խմբ� մ առն վազն  մե կ դաս տիա րակ45:

Աղ յ�  սակ 6-� մ ներ կա յաց ված է յ�  րա քանչ յ� ր հաս տի քին բա ժին ընկ-
նող աշ խա տող նե րի նվա զա գ� յն թի վը՝ ըստ ման կա պար տե զի տե սա կի: Այն 
պար տա դիր է ՎՄԿԽ բո լոր հաս տա տ� թ յ� ն նե րի հա մար՝ ան կախ սե փա-
կա ն� թ յան ձևից. սա կայն մաս նա վոր հաս տա տ� թ յ� ն նե րը կա րող են յ� -
րա քանչ յ� ր հաս տի քի հա մար մե  կից ա վե լի աշ խա տող վար ձել, ե թե ֆի նան-
սա պես ի վի ճա կի են դա ա նել: Պե տա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը ն� յն պես 
կա րող են դա ա նել, ե թե գտնեն ֆի նան սա վոր ման այ լընտ րան քա յին աղբ-
յ� ր ներ, օ րի նակ՝ վճա րո վի ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի մա տ�  ց� մ46:

Աղյ� սակ 6. Նվազագ� յն հաստիքաց� ցակը՝ ըստ աշխատանքի տեսակի և 
նախակրթարան� մ գործող խմբերի թվաքանակի:

Ծանոթագր թյ ններ. 1. 8-ժամյա աշխատանքային օրվա և վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա 
հաշվարկով:
Աղբյ րը. ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի՝ 2007 թ. թիվ 29 հրաման, հավելված 1:

45  Տե՛ս ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի՝ 2007 թվականի թիվ 29-Ն հրամանը՝ 2017 թվականին 
թիվ 1318-Ն հրամանով կատարված փոփոխ� թյ� ններով հանդերձ:
46 Տե՛ս ն� յն տեղը, Հավելված 1, կետեր 30-31:
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Երկ րորդ պա հան ջը, ո րը պար տա դիր է բո լոր նա խակր թա րան նե րի հա-
մար՝ ան կախ նրանց սե փա կա ն� թ յան ձևից, վե րա բե ր� մ է մաս նա գի տա-
կան  պաշ տոն նե րի (օ րի նակ՝ տնօ րե նի, դաս տիա րա կի, որ ևէ մաս նա գե տի) 
հա վակ նորդ նե րի կա րո ղ� թ յ� ն նե րի նվա զա գ� յն ո րա կա վո ր� մ նե րին պե-
տա կան և մաս նա վոր ՎՄԿԽ-� մ: ԿԳՆ-ի հա մա պա տաս խան հրա մա նով47 
սահ ման վ� մ է, որ ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տան քի հա վակ նոր դի կրթ� թ յան նվա-
զա գ� յն աս տի ճա նը կախ ված է նրա աշ խա տան քի բն� յ թից, մաս նա գի-
տաց ման ո լոր տից և նախ կին մաս նա գի տա կան փոր ձի տևո ղ� թ յ�  նից և  
ո լոր տից (դրանք ամ փոփ ված են Աղ յ�  սակ 7-� մ): ՎՄԿԽ-� մ մաս նա գի տա-
կան պաշ տո նի հա վակ նորդ նե րը պետք է �  նե նան առն վազն մի  ջին մաս նա-
գի տա կան կրթ� թ յ� ն (սյ�  նակ 1, Աղ յ�  սակ 7), բա ցա ռ� թ յամբ երբ ցան կա-
ն� մ են դի մե լ տնօ րե նի կամ փոխտ նօ րե նի պաշ տո նի հա մար. այս դեպ ք� մ 
նրանք պետք է ստա ցած լի նեն առն վազն բա կա լավ րի աս տի ճան (ISCED 6): 

Հե տաքր քիր է այն, որ տնօ րե նի, փոխտ նօ րե նի/մե  թո դիս տի և դաս տիա-
րա կի ա ռանց քա յին պաշ տոն նե րի պա րա գա յ� մ պաշ տո նի հա վակ նորդ նե-
րի ֆոր մալ մաս նա գի տաց ման ո լոր տը կար ծես էա կան նշա նա կ� թ յ� ն չ�  նի՝ 
ի տար բե ր� թ յ� ն օգ նա կա նի և  ա ռար կա յա կան (ե րաժշ տ� թ յան, պա րի, ֆի-
զի կա կան կ� լ տ�  րա յի) �  ս�  ցիչ նե րի և հա տ� կ կրթ� թ յան ման կա վարժ նե-
րի (դե ֆեկ տո լոգ նե րի), ով քեր պետք է պար տա դիր մաս նա գի տա ց� մ �  նե-
նան հա մա պա տաս խան ո լոր տ� մ: Ն� յ նը կա րե լի է նաև ա սել նվա զա գ� յն 
մաս նա գի տա կան փոր ձին առնչ վող պա հանջ նե րի հա մար (սյ�  նակ ներ 4-6), 
ո րը բա ցա ռ� թ յամբ �  ս�  ցիչ նե րի օգ նա կան նե րի, �  մի ց չի պա հանջ վ� մ � -
նե նալ նախ նա կա կան փոր ձա ռ� թ յ� ն կա րող է լի նել ՎՄԿԽ-ից բա ցի նաև 
այլ ո լորտ նե ր� մ: Դաս տիա րա կի և տ նօ րե նի տե ղա կա լի պաշ տո նի հա վակ-
նորդ նե րի պա րա գա յ� մ ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տան քի փոր ձի մի ակ հնա րա վոր 
փո խա րի նի չը կա րող է լի նել ման կա վար ժ� թ յան ո լոր տ� մ աշ խա տան քի 
փոր ձը: Տ նօ րե նի պաշ տո նի հա վակ նորդ նե րը, ո րոնք ՎՄԿԽ նախ կին փորձ 
չ�  նեն, կա րող են դրա փո խա րեն �  նե նալ կրթ� թ յան, հե տա զո տ� թ յան 
կամ կրթ� թ յանն առնչ վող կա ռա վար չա կան աշ խա տան քի փորձ:

47 Տե՛ս ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի՝ 2011 թվականի թիվ 416-Ն հրամանը, բաժիններ II-X:



90

Աղյ� սակ 7. Որակավորման նվազագ� յն պահանջները ՎՄԿԽ-� մ աշխատել�  

համար՝ ըստ աշխատանքի տեսակի (մասնագիտական պաշտոններ):

Աղբյ րը. ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի՝ 2011 թվականի թիվ 416-Ն հրամանի հիման վրա:

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը կա րող են աշ խա տան քի 
վերց նել նաև վար չա կան և ս պա սար կող տա րաբ ն� յթ աշ խա տող նե րի՝ խո-
հա րա րի, տնտես վա րի, օ ժան դակ բան վո րի, պա հես տա պե տի, հա վա քա րա-
րի և  �  րիշ նե րի,  ո րոնց հա մար չկան ո րա կա վոր ման կամ ստա ժի նվա զա-
գ� յն պա հանջ ներ (Աղ յ�  սակ 8):
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Աղյ� սակ 8. Որակավորման նվազագ� յն պահանջները ՎՄԿԽ-� մ աշխատել�  
համար՝ ըստ աշխատանքի տեսակի (վարչական և օժանդակ պաշտոններ):

Աղբյ րները. ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի թիվ 416-Ն և թիվ 29-Ն հրամանների 
հիման վրա:

Որ պես Հա յաս տա նի պե տա կան ՎՄԿԽ հա մա կար գ� մ աշ խա տե լ�  հնա-
րա վո ր� թ յ� ն այդ պաշ տոն նե րից յ�  րա քանչ յ�  րի հա րա բե րա կան նշա նա-
կ� թ յան չափ ման մի  ջոց կա րե լի է վերց նել մե կ նա խակր թա րա նին բա ժին ընկ-
նող յ�  րա քանչ յ� ր տե սա կի աշ խա տող նե րի մի  ջին թվա քա նա կը: Աղ յ�  սակ 
9-ից պարզ է դառ ն� մ, որ 2016 թվա կա նին դաս տիա րակ նե րը և  օ ժան դակ 
աշ խա տող նե րը (հա վա քա րար ներ, պա հակ ներ և  այլք) ա մե  նա մե  ծա թիվ հաս-
տիք ներն էին (դրան ցից յ�  րա քանչ յ�  րի գոր ծա կի ցը մե կ նա խակր թա րա նի 
հաշ վով գե րա զան ց� մ էր 5-ը), ո րին հա ջոր դ� մ էին դաս տիա րա կի օգ նա կա-
նի (3.65) և խո հա րա րի պաշ տոն նե րը (1.38 մե կ նա խակր թա րա նի հաշ վով):

Աղյ� սակ 9. Պետական ՎՄԿԽ-� մ աշխատողները՝ ըստ աշխատանքի տեսակի և մե կ 
նախակրթարանի հաշվով աշխատողների թվի գործակցի (2016 թ.):

Աշխատանքի տեսակը
Աշխատողների թվի 

գործակիցը մե կ 
նախակրթարանի հաշվով

Դաստիարակ 5.53
Օժանդակ աշխատող 5.21
Դաստիարակի օգնական 3.65
Տնօրեն 0.97
Երաժշտ� թյան � ս� ցիչ 0.97
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Այլ մանկավարժ 0.95
Բ� ժք� յր 0.83
Լոգոպեդ 0.06
Դեֆեկտոլոգ 0.01

Ծա նո թագ ր թ յ ն. Մի ջին գոր ծա կի ցը ստաց վ� մ է՝ յ�  րա քանչ յ� ր տե սա կի աշ-
խա տանք կա տա րող ան ձանց ընդ հա ն� ր թի վը բա ժա նե լով պե տա կան նա խակր-
թա րան նե րի թվի վրա: Գոր ծա կի ցը փո փոխ վող ց�  ցա նիշ է և չի ար տա ցո լ� մ աշ-
խա տան քա յին հաս տիք նե րի փաս տա ցի բաշխ վա ծ� թ յ�  նը նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ: Աղբ յ  րը. Հաշ վարկ նե րի հիմ ք� մ՝ (NSS, 2017):

Աղ յ�  սակ 9-� մ բեր ված տվյալ նե րը վկա յ� մ են նաև այն մա սին, որ, ինչ-
պես և կա րե լի էր կան խա տե սել, տնօ րեն նե րի թվի գոր ծա կի ցը մե կ ման կա-
պար տե զի հաշ վով ե ղել է մե կ: Ն� յ նը վե րա բե ր� մ է նաև ե րաժշ տ� թ յան 
և  այլ ո լորտ նե րի �  ս�  ցիչ նե րին: Ա մե  նայն հա վա նա կա ն� թ յամբ ոչ բո լոր 
նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն ներն են �  նե ցել բ� ժ ք� յ րեր, և խիստ 
սա կա վա թիվ են ե ղել այն ման կա պար տեզ նե րը, ո րոնք �  նե ցել են հա տ� կ 
կրթ� թ յան կա րիք ներ �  նե ցող ե րե խա նե րին օ ժան դա կող աշ խա տող ներ (լո-
գո պեդ ներ և դե ֆեկ տո լոգ ներ): Պաշ տո նա կան վի ճա կագ ր� թ յան տվյալ նե-
րով՝ 2016 թվա կա նին պե տա կան ՎՄԿԽ-նե ր� մ աշ խա տող նե րի մոտ մե կ 
եր րոր դը ե ղել է դաս տիա րակ (28.3% կամ 3,701 աշ խա տող): Ն� յն տար վա 
ըն թաց ք� մ պե տա կան նա խակր թա րան ներն ի րենց հաս տի քա ց�  ցակ նե ր� մ 
�  նե ցել են մոտ ն� յն թվով վար չա կան և  օ ժան դակ աշ խա տող ներ (26,6% 
կամ 3.487 աշ խա տող), մի նչ դեռ զգա լիո րեն ա վե լի փոք րա թիվ են ե ղել դաս-
տիա րա կի օգ նա կան նե րը (18,7% կամ 2.443 աշ խա տող) (NSS, 2017):

Ա. Բարեվարք թյան խախտման նկարագր թյ նը 

Ֆա վո րի տիզ մը կրթ� թ յան ո լոր տ� մ հան րա յին մի  ջոց նե րի վե րա բաշ-
խ� մն  է  աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րի, պաշ տո նի բարձ րաց ման և  աշ-
խա տան քա յին լրա ց�  ցիչ ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րի ձևով, երբ դրանք տրա մադր-
վ� մ են ազ գա կան նե րին, ըն կեր նե րին, գոր ծըն կեր նե րին կամ այլ ան ձանց, 
ով քեր մտե րիմ են կադ րա յին ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման պա տաս խա նա տ�  նե-
րի հետ (Amundsen, 1999) (OECD, 2018a):

Հա մա կար գա յին ֆա վո րի տիզ մը լայն տա րա ծ� մ �  նի Հա յաս տա նի պե-
տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե ր� մ (Meissner, 2016): Ս տաց ված տե ղե-
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կ� թ յ� ն նե րով այն ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման նորմ է կրթ� թ յան ո լոր տ� մ 
մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի անց նե լ�  բո լոր հանգր վան նե ր� մ՝ մաս-
նա վո րա պես դա սա վանդ ման և հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ղե կա վար ման պաշ-
տոն նե ր� մ (OSF-Armenia, 2016) (OECD, 2018b): Բա ցա ռ� թ յ� ն չէ նաև նա-
խադպ րո ցա կան կրթ� թ յ�  նը: Թե պետ ֆա վո րի տիզ մի  քա նա կա կան ա պա-
ց� յց նե րի հա մա կարգ ված հա վա քագ ր� մ երբ ևէ չի կա տար վել, սա կայն 
ան հատ նե րից և հաս տա տ� թ յ� ն նե րից INTES-ի գնա հատ ման ըն թաց ք� մ 
ստաց ված ա ն� ղ ղա կի տվյալ նե րը և բազ մա թիվ օ րի նակ նե րը վկա յ� մ են, 
որ ֆա վո րի տիզ մը խո րը ար մատ ներ �  նե ցող խնդիր է Հա յաս տա նի ՎՄԿԽ-
� մ: Դա նշվ� մ է նաև Հա յաս տա նի վեր ջին հա կա կո ռ� պ ցիոն ռազ մա վա-
ր� թ յան (2015-2018 թթ.) գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ծրագ ր� մ, որ տեղ քա ղա քա-
ցիա կան հա սա րա կ� թ յ�  նը և պե տա կան իշ խա ն� թ յան մար մի ն նե րը հաս-
տա տել են, որ ֆա վո րի տիզ մի դեմ պայ քա րը կադ րա յին քա ղա քա կա ն� թ յան 
բա րե վար ք� թ յան լրջա գ� յն խնդիր նե րից է նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան 
հա մա կար գ� մ48:   

Տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ պրակ տիկ աշ խա տող նե րից հա վա քագր ված 
պատ մ� թ յ� ն նե րը վե րա հաս տա տ� մ են այն ի րո ղ� թ յ�  նը, որ նշա նակ ման 
կամ ա զատ ման ո րո շ� մն  ե րը տե ղա կան պաշ տոն յա նե րի և / կամ տնօ րեն-
նե րի կող մի ց կա յաց վ� մ են ա ռանց թա փան ցի կ� թ յան և հաշ վետ վո ղա կա-
ն� թ յան: Այն հան գա ման քը, որ տե ղա կան պաշ տոն յա նե րը և/ կամ տնօ րեն-
նե րը կախ վա ծ� թ յան մե ջ են մի մ յան ցից և  ոչ ֆոր մալ հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի 
ընդգր կ� ն ցան ցից, չի կա րող նրանց թ� յլ տալ կա յաց նե լ�  ար ժե քա հեն, 
ան կախ ո րո շ� մն  եր: Ֆա վո րի տիզ մը կա րող է իր մե ջ առ նել նաև աշ խա տող 
ման կա վարժ նե րին: Այս պես, օ րի նակ, նրան ցից ո մանց կա րող է թ� յ լատր-
վել, որ ար տոն յալ վե րա բեր մ� նք ց�  ցա բե րե լով ո րոշ ե րե խա նե րի նկատ-
մամբ՝ ակն կա լեն ոչ պատ շաճ դրա մա կան օ գ� տ ներ:

Հա ջորդ բաժ ն� մ լրա ց�  ցիչ ման րա մաս ներ են ներ կա յաց վ� մ ՎՄԿԽ-
� մ կադ րե րի կա ռա վար ման տար բեր փ�  լե ր� մ նմաօ րի նակ խախ տ� մն  ե րի 
մա սին:

48 Տե՛ս 2015-2018 թթ. Հակակոռ� պցիոն ռազմավար� թյ� ն. կրթ� թյան ոլորտի հակակոռ� պցիոն 
մի ջոցառ� մն երի ծրագիր:
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Ա.1. Խախտման դրսևոր� մը

Ա.1.1. Ֆավորիտիզմն  աշխատանքի ընդ� նել�  և աշխատանքից 
ազատել�  մասին որոշ� մն եր� մ

Աշխատանքի ընդ նելիս որակավորման նվազագ յն պահանջները 
հաշվի չառնելը

INTES-ի տե ղա յին այ ցե րի և ֆո կ� ս խմբե րի հան դի պ� մն  ե րի ժա մա նակ 
հա վա քագր ված տվյալ նե րը հաս տա տ� մ են, որ պե տա կան նա խակր թա-
րան նե րը բա վա կան հա ճախ են խախ տ� մ կադ րա յին կա նո նա կար գե րը՝ աշ-
խա տան քի ըն դ�  նե լով թեկ նա ծ�  նե րի, ով քեր չ�  նեն օ րեն քով պա հանջ վող 
նվա զա գ� յն ո րա կա վո ր� մն  ե րը: Ս� յն գնա հատ ման հա մար ար ձա նագր ված 
դեպ քե րի մե ծ մա ս� մ դա կար ծեք տե ղի է �  նե ցել դի տա վո ր� թ յամբ՝ նպա-
տակ �  նե նա լով ո րո շա կի քայ լե րով նա խընտ րե լի վե րա բեր մ� նք ց�  ցա բե րել 
պաշ տո նի հա վակ նորդ նե րի նկատ մամբ՝ ել նե լով ո րո շա կի այ լընտ րան քա յին 
հան գա մանք նե րից, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, ոչ ֆոր մալ կա պե րը կամ ոչ պատ-
շաճ օ գ� տ ներ ստա նա լ�  հե ռան կա րը: Ս� յն բաժ ն� մ ո րոշ փաս տա կան 
ման րա մաս ներ  են ներ կա յաց վ� մ այդ գոր ծե լա կեր պի վե րա բեր յալ:

Լայ նո րեն ձևա վոր ված կոն սեն ս� ս կա այն հար ց� մ, որ ՎՄԿԽ-ի ո րա-
կը և ն րա վերջ նարդ յ� նք նե րը կախ ված են ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տող ար հես-
տա վարժ կադ րե րի կրթ� թ յան և բա նի մա ց� թ յան մա կար դա կից (Peeters, 
Sharmahd, & Budginaite, Professionalisation of Childcare Assistants in Early 
Childhood Education and Care (ECEC): Pathways towards Qualifi cation, NESET II 
report, 2016): Աշ խա տող նե րի ո րա կի բա վա րար մա կար դակն ա պա հո վե լ� ն 
մի տ ված ռազ մա վա ր� թ յ� ն ներն հա ճախ են քննարկ ման ա ռար կա դառ ն� մ 
ՏՀԶԿ-ի և ԵՄ-ի պե տ� թ յ� ն նե ր�  մ (OECD, 2011b), և  այդ պե տ� թ յ� ն նե րի 
մե ծ մա ս� մ թեկ նա ծ�  նե րը պետք է առն վազն բա կա լավ րի աս տի ճան �  նե-
նան ման կա վար ժի մաս նա գի տ� թ յա նը հա վակ նե լ�  հա մար (ISCED 6):

Մաս նա գի տա կան պաշ տոն զբա ղեց նե լ�  ֆոր մալ պա հանջ նե րը Հա-
յաս տա նի ՎՄԿԽ-� մ հա մե  մա տա բար ա վե լի ցածր են (տե՛ս Աղ յ�  սակ 7), և 
պաշ տո նա կան վի ճա կագ ր� թ յ�  նը վկա յ� մ է, որ պե տա կան նա խակր թա-
րան նե ր� մ աշ խա տող մաս նա գետ նե րի մե ծ մասն աշ խա տան քի է ըն դ� ն վել 
այն պի սի ո րա կա վո ր� մն  ե րով, ո րոնք նվա զա գ� յն չա փով են հա մա պա տաս-
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խա նել պար տա դիր պա հանջ նե րին: 2016 թվա կա նին (դա վեր ջին տա րին է, 
ո րի վե րա բեր յալ կան տվյալ ներ) նա խակր թա րան նե րի դաս տիա րակ նե րի 
ըն դա մե  նը 43%-ը և դաս տիա րակ նե րի օգ նա կան նե րի ըն դա մե  նը 2.6%-ն  են 
�  նե ցել բարձ րա գ� յն կրթ� թ յ� ն: ՎՄԿԽ-� մ ման կա վար ժա կան աշ խա-
տ�  ժի մոտ կեսն �  նե ցել է ըն դա մե  նը մի  ջին մաս նա գի տա կան կրթ� թ յ� ն 
(ISCED 4) (տե՛ս Գ ծա պատ կեր 9), ընդ ո ր� մ՝ դաս տիա րակ նե րի շատ փոքր 
մասն է ա վար տել կրթ� թ յանն առնչ վող մաս նա գի տա կան ֆա կ� լ տետ ներ:

Գծապատկեր 9. Պետական և մասնավոր ՎՄԿԽ-ի կադրերը՝ ըստ աշխատանքի 
տեսակի և կրթ� թյան մակարդակի (2016 թ.):

Աղբյ րը. Հաշվարկների հիմք� մ՝ (NSS, 2017):



96

Բա րե վար ք� թ յան տե սանկ յ�  նից էլ ա վե լի մտա հո գիչ է այն բա ցա հայ-
տ�  մը, որ պե տա կան նա խակր թա րան նե րը սո վո րա բար աշ խա տան քի են 
վերց ն� մ թեկ նա ծ�  նե րի, ով քեր չեն հա մա պա տաս խա ն� մ մաս նա գի տա-
կան պաշ տո նի հա մար սահ ման ված ան գամ նվա զա գ� յն ո րա կա վոր ման 
պա հանջ նե րին: 2016 թվա կա նին ողջ հա մա կար գի նա խակր թա րան նե ր� մ 
կա տար ված ստ� գ մամբ պարզ վել է, որ ստ� գ ված ման կա պար տեզ նե րի 
մոտ 93%-� մ հաս տատ ված և փաս տա ցի հաս տի քա ց�  ցակ նե րի մի ջև ե ղել 
են տար բե ր� թ յ� ն ներ՝ հաս տիք նե րի և  ո րա կա վո ր� մն  ե րի ի մաս տով (SIE, 
2016): Գ ծա պատ կեր 9-ը ց� յց է տա լիս, որ 2016-ին պե տա կան ՎՄԿԽ-� մ 
նա խակր թա րան նե րի տնօ րեն նե րի մոտ 12%-ը չեն �  նե ցել ի րենց պաշ տո նի 
հա մար պա հանջ վող բարձ րա գ� յն կրթ� թ յ�  նը. այս դի տար կ�  մը ներ կա-
յաց վել է գնա հա տող թի մի ն նաև ֆո կ� ս խմբի քննար կ� մն  ե րի ժա մա նակ:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №30. «Տ նօ րեն ներն ի րենք հիմն  ա կա ն� մ չ�  նեն 
անհ րա ժեշտ կրթ� թ յ� ն: Այ սօր կան պե տա կան ման կա պար տեզ նե րի տնօ-
րեն ներ, ով քեր չ�  նեն ան գամ բարձ րա գ� յն կրթ� թ յ� ն: Ուս տի՝ ես չգի տեմ, 
թե ինչ պես են նրանք նշա նակ վել»: (Ծ նող)

Ֆո կ� ս խմբե րի մաս նա կից նե րը քա նիցս նշե ցին, որ �  ս�  ցիչ նե րի թվ� մ 
ևս շատ-շա տե րը չ�  նեն ի րենց աշ խա տան քի հա մար պա հանջ վող ո րա կա-
վո ր�  մը: Իր խոս ք� մ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ակ տի վիս տը նկա-
րագ րեց, թե պե տա կան նա խակր թա րա ն� մ ման կա վարժ նե րի վե րա պատ-
րաստ ման ծրագ րի շրջա նա կ� մ ինչ պես բա ցա հայտ վեց, որ աշ խա տան քի 
էին ըն դ� ն վել դաս տիա րակ ներ, ո րոնք չ�  նեին անհ րա ժեշտ ո րա կա վո ր� մ 
(տե՛ս Խոս քից մե ջ բե ր� մ №31): Հաշ վի առ նե լով նրանց թի վը (ողջ աշ խա-
տ�  ժը՝ 32 դաս տիա րակ)՝ դժվար է են թադ րել, թե ո րա կա վո ր� մ չ�  նե ցող 
կադ րե րին աշ խա տան քի ըն դ�  նե լ�  ո րո շ�  մը պա տա հա կա ն� թ յ� ն է ե ղել: 
Մեկ այլ ման կա պար տե զի մա սին ար տա հայտ ված մի տ քը շատ նման էր նա-
խոր դին և հաս տա տ� մ է, որ այդ պի սի ո րո շ� մ նե րի դի տա վոր յալ լի նե լ�  
հա վա նա կա ն� թ յ�  նը շատ մե ծ է (տե՛ս Խոս քից մե ջ բե ր� մ №32):

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №31. « Մենք խնդիր �  նենք դրա հետ: Վեր ջերս 
վե րա պատ րաս տ� մ ներ ե ղան մե ր ման կա պար տե զ� մ, ո րոնք ֆի նան սա-
վոր վ� մ էին « Քայլ առ քայլ»-ի կող մի ց և նե րա ռ� մ էին մար զի բո լոր ման-
կա պար տեզ նե րը: Ման կա պար տե զի կող մի ց աշ խա տան քի ըն դ� ն ված 32 
ան ձան ցից ոչ մե  կը չ�  ներ մաս նա գի տա կան կրթ� թ յ� ն: Ն րանք կամ չ� -
նեին պատ շաճ կրթ� թ յ� ն կամ ընդ հան րա պես չ�  նեին կրթ� թ յ� ն... Մեկ 
տա րի շա ր�  նակ մի  դաս տիա րակ �  նեինք, ով ընդ հան րա պես կրթ� թ յ� ն 
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չ�  ներ: Դա շատ ծանր է մե զ հա մար, քա նի որ ստիպ ված էինք լի ն� մ ա մե ն 
օր աշ խա տել նրա հետ: Անհ րա ժեշտ էր նրան ման կա վար ժ� թ յ� ն և հո գե-
բա ն� թ յ� ն սո վո րեց նել՝ ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լ�  հա մար»: ( Պե տա կան 
նա խակր թա րա նի տնօ րեն, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ակ տի վիստ)

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №32. «Ու նե ցանք դեպք, երբ մի  ամ բողջ տա րի վե-
րա պատ րաս տե ցինք նոր բաց ված ման կա պար տե զի ողջ անձ նա կազ մը: 
Ն րանք սո վո րե ցին, թե ինչ է պետք ա նել, բայց հենց հա մայն քա պե տը փոխ-
վեց, մե կ օ ր� մ աշ խա տան քից հե ռաց վեց ման կա պար տե զի ողջ անձ նա կազ-
մը: Հա մայն քա պետն աշ խա տան քի ըն դ�  նեց մարդ կանց, ով քեր որ ևէ կապ 
չ�  նեին նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հետ և մի շտ բա խ� մ նե րի ա ռիթ էին 
տա լիս և լար ված էին պա հ� մ ի րադ ր� թ յ�  նը: Այդ ա մե նն ար վ� մ էր քա ղա-
քա կան ո րո շա կի ի րա վի ճա կ� մ՝ բա ցա ռա պես ի շահ ո րոշ ան ձանց»: (Ծ նող, 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ակ տի վիստ)

Ո րա կա վո ր� մ չ�  նե ցող թեկ նա ծ�  նե րին աշ խա տան քի ըն դ�  նե լը, ո րը 
նկա րագր ված է այս տեղ, արդ յո՞ք բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մ է: Տվ յալ հան-
գա մանք նե ր� մ՝ ա յո՛: Ի՞սկ այն, որ նոր �  ս�  ցիչ նե րին աշ խա տան քի ըն դ�  նե-
լ� ն նա խոր դել է աշ խա տող նե րի առ ևե ր� յթ կա մա յա կան ա զա տ�  մը, ին չը 
նկա րագր ված է վե րը՝ թիվ 32 մե ջ բեր ման մե ջ. ճիշտ է, թե պետ չկան աշ խա-
տան քից ա զատ ման ըն թա ցա կար գե րին վե րա բե րող կար գա վո ր� մ ներ, սա-
կայն պայ մա նագ րե րի դա դա րե ց�  մը հա մայն քա պե տի կամ տնօ րե նի հետ 
ո րո շա կի կա պեր �  նե ցող թեկ նա ծ�  նե րի հա մար տե ղեր ա զա տե լ�  նպա-
տա կով, ինչ պես նշված է վեր և� մ, բա րե վար ք� թ յան տե սանկ յ�  նից դարձ-
յալ լրջա գ� յն խնդիր ներ ա ռա ջաց նող գոր ծե լա կերպ է:

Հա ջորդ խնդի րը ո րա կա վոր ման նվա զա գ� յն պա հանջ նե րը հաշ վի չառ-
նելն է, ո րի վե րա բեր յալ բազ մա թիվ զր�  ցա կից ներ ա սա ցին, որ դա դի տա-
վո ր� թ յամբ է ար վ� մ և տե ղի է �  նե ն� մ զար տ�  ղի օ գ� տ նե րի դի մաց (այս 
մա սին տե՛ս Ա.3 բա ժի նը): Ո րոշ զր�  ցա կից ներ նշե ցին, որ տնօ րեն նե րի հա-
մար թերևս թ� յ լատ րե լի է բա վա րար ո րա կա վո ր� մ չ�  նե ցող թեկ նա ծո ւին 
աշ խա տան քի ըն դ�  նե լը, ե թե ի հար կե չկան բա վա րար թվով ո րա կա վոր ված 
թեկ նա ծ�  ներ: Սա կայն, մի և ն� յն է, կաս կա ծե լի է, որ անհ րա ժեշտ ո րա կա-
վո ր� մ �  նե ցող ման կա վարժ նե րի պա կասն է մի այն պատ ճառ դառ ն� մ այդ-
պի սի գոր ծե լա կեր պի շար ժա ռիթ ( Խոս քից մե ջ բե ր� մ №33): 

Եվ հե տո, ինչ պես պար զեց INTES-ի գնա հա տող թի մը, չկա նման բա ցա-
ռ� թ յ� ն թ� յ լատ րող որ ևէ նորմ ՎՄԿԽ-ի կադ րա յին քա ղա քա կա ն� թ յան և  
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ըն թա ցա կար գե րին վե րա բե րող որ ևի ցե ի րա վա կան ակ տ� մ: Դա նշա նա կ� մ 
է, որ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ այն պի սի դաս տիա րակ նե-
րի և ղե կա վար նե րի աշ խա տան քի վերց նե լը, ո րոնք չ�  նեն հա մա պա տաս-
խան աշ խա տան քի ըն դ� ն ման անհ րա ժեշտ չա փո րո շիչ ներ, ցան կա ցած պա-
րա գա յ� մ կա նոն նե րի խախ տ� մ է: Դա նաև բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մ է, 
ե թե ար վ� մ է զար տ�  ղի ա ռա վե լ� թ յ� ն կամ օ գ� տ ստա նա լ�  դի մաց:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №33. « Դաս տիա րակ նե րի թի վը բա վա րար չէ, սա-
կայն նրանք կան: Բայց սո վո րա բար նրանց աշ խա տանք բա ժին չի ընկ ն մ, 
ո րով հետև այդ տեղ դժբախ տա բար գոր ծ մ են բա ցար ձա կա պես այլ հան-
գա մանք ներ»: ( Պե տա կան ման կա պար տե զի տնօ րեն KG)

Հավելյալ հաստիքների համար աշխատողներ ընդ նելը

 Ս� յն գլխի ա ռա ջին բաժ ն� մ նկա րագր վեց, թե յ�  րա քանչ յ� ր տե սա կի 
աշ խա տան քի հա մար հաս տիք նե րի նվա զա գ� յն թիվն  ինչ պես է պայ մա նա-
վոր ված ման կա պար տե զի՝ լի ցեն զիա յով նա խա տես ված խմբե րի թվով, և թե 
ՎՄԿԽ հաս տա տ� թ յ� ն նե րը ինչ պես կա րող են սահ ման վա ծից ա վե լի մե ծ 
թվով աշ խա տող նե րի ըն դ�  նել, սա կայն պայ մա նով, որ լրա ց�  ցիչ այդ ծախ-
սե րը հո գան ֆի նան սա վոր ման այ լընտ րան քա յին աղբ յ� ր նե րի շնոր հիվ, քա-
նի որ պե տա կան ֆի նան սա վո ր�  մը բա վա րա ր� մ է մի այն պե տա կան նա-
խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի նվա զա գ� յն կադ րա յին պա հանջ նե-
րը բա վա րա րե լ� ն:

Պե տա կան նա խակր թա րան նե րը և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը, սա-
կայն,  կա րող են չա րա շա հել և փաս տա ցի չա րա շա հ� մ են սահ ման ված 
կար գը՝ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման հաշ վին բա ցե լով լրա ց�  ցիչ հաս տիք-
ներ: Իսկ այդ հաս տիք նե րը զբա ղեց ն� մ են ան ձինք, ո րոնք տնօ րեն նե րի և/ 
կամ տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե ր� մ ո րո շ� մն  եր կա յաց նող նե րի հետ �  նեն 
մտեր մա կան կա պեր (օ րի նակ, տե՛ս  Խոս քից մե ջ բե ր� մ №34):

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №34. «Ե ղավ դեպք, որ գյ�  ղա պետն իր մո րը նշա-
նա կեց ման կա պար տե զի տնօ րեն, իսկ վեր ջինս իր հեր թին սկսեց որ պես 
նոր դաս տիա րակ ներ ըն դ�  նել իր ազ գա կան նե րին»: (Ծ նող)

Ն մա նօ րի նակ պրակ տի կա յի տա րած վա ծ� թ յան մա սին � ղ ղա կի տվյալ-
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ներ երբ ևէ չեն հա վաք վել, սա կայն ո րոշ տե ղե կ� թ յ� ն ներ վկա յ� մ են, որ 
հա վել յալ հաս տիք նե րի հա մար աշ խա տող ներ վերց նե լը բա րե վար ք� թ յան 
դեմ ի րա կան ռիսկ է, որն այն չափ հա մա կար գա յին և տա րած ված է, որ հարկ 
է այն հի շա տա կել INTES-ի ս� յն գնա հատ ման մե ջ: Մաս նա վո րա պես տվյալ-
ներ կան պե տա կան նա խակր թա րան նե րի հաս տի քա ց�  ցակ նե ր� մ բազ մա-
թիվ հա վել յալ հաս տիք նե րի առ կա յ� թ յան մա սին: Հիմ քեր կան՝ եզ րա կաց-
նե լ� , որ այդ հաս տիք նե րը վճար վ� մ են հիմն  ա կա ն� մ տե ղա կան բյ�  ջե-
նե րից (ո րը կադ րա յին կա նո նա կար գե րի խախ տ� մ է): Հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ ՎՄԿԽ-ի կադ րա յին քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը հայտ նի է իր 
ռիս կայ ն� թ յամբ, անհ րա ժեշտ է մտա հո գ� թ յ� ն հայտ նել առ այն, որ այդ 
հաս տիք նե րի առն վազն ո րոշ մա սը կա րող է բաց ված լի նել ֆա վո րի տիզ-
մի  մի  ջո ցով մարդ կանց աշ խա տան քի տե ղա վո րե լ�  ա ռա վել ընդ հան րա կան 
մե  խա նիզմն  ե րով: Ս� յն քննարկ ման նպա տակն է ներ կա յաց նել լրա ց�  ցիչ 
հե տա զո տ� թ յան ար ժա նի խնդրա հա ր� յց դրվագ ներ, սա կայն ա ռանց հնա-
րա վոր չա րա շա հ� մն  ե րի կամ դրանց մասշ տաբ նե րի վե րա բեր յալ ա պա-
ց� յց նե րի:

Աղ յ�  սակ 10-� մ ներ կա յաց ված են այն հաշ վարկ նե րի արդ յ� նք նե րը, 
ո րոնք ց� յց են տա լիս, թե աշ խա տան քի տե ղա վոր ման որ քան հնա րա վո-
ր� թ յ� ն ներ են ստեղծ վել այս գոր ծե լա կեր պի մի  ջո ցով: Պե տա կան և մաս-
նա վոր ՎՄԿԽ-� մ հա վել յալ հաս տիք նե րի թի վը (և կադ րա յին թեր հա մալր-
ման օ րի նակ նե րը) ներ կա յաց ված է եր կ�  հա մե  մա տ� թ յ� ն նե րի օգ ն� թ յամբ 
հաշ վարկ ված. այ սինքն՝   յ�  րա քանչ յ� ր նա խակր թա րա նի աշ խա տող նե րի 
մի  ջին թի վը, ըստ աշ խա տան քի տե սա կի, հա մե  մատ վել է օ րեն քով նա խա-
տես ված գոր ծակ ցի հետ (տե՛ս սյ�  նակ ներ 1 և 2), և  աշ խա տան քի յ�  րա-
քանչ յ� ր տե սա կի հա մար ըն դ� ն ված աշ խա տող նե րի թի վը հա մե  մատ վել 
է ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տող ան ձանց ընդ հա ն� ր թվի հետ՝ ըստ օ րեն քով սահ-
ման ված հա րա բե րակ ց� թ յան (տե՛ս սյ�  նակ ներ 3 և 4):
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Աղյ� սակ 10. ՎՄԿԽ-� մ աշխատող անձինք՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, յ� րաքանչյ� ր 
նախակրթարանի մի ջին գործակիցը՝ ՎՄԿԽ-� մ աշխատողների ընդհան� ր թվի 

հարաբերակց� թյամբ, պետական և մասնավոր հաստատ� թյ� ններ (2016 թ.):

Ծա նո թագ ր թ յ ն ներ. Մի ջին գոր ծա կի ցը ստաց վ� մ է՝ յ�  րա քանչ յ� ր տե սա կի աշ խա տանք կա տա րող 
աշ խա տող նե րի ընդ հա ն� ր թի վը բա ժա նե լով պե տա կան նա խակր թա րան նե րի թվի վրա: Գոր ծա կի ցը փո-
փոխ վող ց�  ցա նիշ է և չի ար տա ցո լ� մ աշ խա տան քա յին հաս տիք նե րի փաս տա ցի բաշխ վա ծ� թ յ�  նը նա-
խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ: Նա խակր թա րա նի մի  ջին մե  ծ� թ յ�  նը, որն օգ տա գործ վել է այս 
Աղ յ�  սա կի հաշ վարկ նե ր� մ, 3,68 խ� մբ է ե ղել պե տա կան նա խակր թա րան նե ր� մ և 3.69 խ� մբ մաս նա-
վոր նե ր� մ: Ար ժեք նե րը ստաց վել են՝ երկ ր� մ գոր ծող խմբե րի ընդ հա ն� ր թի վը բա ժա նե լով պե տա կան, 
ա պա մաս նա վոր նա խակր թա րան նե րի ընդ հա ն� ր թվի վրա:
 1. Ութ ժամ յա աշ խա տան քա յին օր վա և վե ցօր յա աշ խա տան քա յին շա բաթ վա հաշ վար կով: 2. Հա մե  մա տե-
լի� թ յան հա մար աշ խա տան քի ո րոշ տե սակ ներ նե րառ վել են «օ ժան դակ աշ խա տող ներ» ընդ հա ն� ր խմբի 
մե ջ: Դ րանց թվ� մ են այն պի սի ծա ռա յ� թ յ� ն ներ, ինչ պի սիք են հաշ վա պա հի, հաշ վա պա հի օգ նա կա նի, 
տնտե սա կան և վար չա կան աշ խա տող նե րի, շեֆ-խո հա րա րի օգ նա կա նի, դեր ձա կի, լվա ցա րա րի և հա վա-
քա րար նե րի հաս տիք նե րը:
Աղբ յ ր նե րը. Հաշ վարկ նե րի հիմ ք� մ՝ տվյալ ներ (NSS, 2017) հրա պա րա կ�  մի ց,  ինչ պես նաև ՀՀ կրթ� թ-
յան և գի տ� թ յան նա խա րա րի՝ 2007 թվա կա նի թիվ 29 հրա մա նը և 2017 թվա կա նի թիվ 1318-Ն փո փո-
խ� թ յ�  նը:
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Աղ յ�  սակ 10-� մ բեր ված տվյալ նե րը վկա յ� մ են, որ պե տա կան նա-
խակր թա րան նե րի հաս տի քա ց�  ցակ նե ր� մ ընդգրկ ված են ա վե լի մե ծ թվով 
դաս տիա րակ ներ և  օ ժան դակ աշ խա տող ներ, քան տե ղա կան բյ�  ջե նե րին 
թ� յ լատր ված է ֆի նան սա վո րել (տե՛ս սյ�  նակ ներ 1 և 2): Տե ղե կ� թ յ� ն ներ 
չկան այն մա սին, թե այդ հա վել յալ հաս տիք նե րի որ մասն է ֆի նան սա վոր-
վ� մ մաս նա վոր աղբ յ� ր նե րից: Ան շ� շտ հնա րա վոր է, որ ի րա վա չափ լի-
նի, բայց խիստ ան հա վա նա կան է, որ մի այն մաս նա վոր ֆի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նա լի լի նի հա վել յալ դաս տիա րակ նե րին և  օ ժան դակ աշ խա տող նե-
րին վճա րել: Մաս նա վոր ֆի նան սա վոր ման մե ծ մա սը ձևա վոր վ� մ է ծնող-
նե րի վճա ր� մն  ե րից, ո րոնք, ինչ պես քննարկ վեց 4-րդ գլ խ� մ, ծախս վ� մ են 
սննդի հա մար կամ բյ�  ջեից դ� րս/ոչ ֆոր մալ ե ղա նա կով, � ս տի այդ մի  ջոց-
նե րը չեն կա րող օգ տա գործ վել պաշ տո նա կան աշ խա տա վար ձե րի ֆի նան-
սա վոր ման հա մար:

Աղ յ�  սակ 10-� մ ներ կա յաց ված է նաև, որ պե տա կան նա խակր թա րան-
նե րը հա տ� կ ա ջակ ց� թ յան կա րիք �  նե ցող ե րե խա նե րի հա մար զգա լիո-
րեն ա վե լի փոքր թվով դաս տիա րակ նե րի և դաս տիա րա կի օգ նա կան նե րի 
են վար ձ� մ (այ սինքն՝ լո գո պեդ ներ), քան պար տա վոր են (տե՛ս 3-րդ և 4-րդ 
ս յ�  նակ նե րը): Դա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել տար բեր պատ ճառ նե-
րով. օ րի նակ՝ ո րա կա վոր ված կադ րե րի պա կա սով: Իսկ մաս նա գի տաց ված 
ման կա վարժ նե րի թա փ� ր տե ղե րի հա մար պա հանջ վ� մ են կոնկ րետ ո րա-
կա վո ր� մ �  նե ցող մաս նա գետ ներ, ո րոն ցից շատ ա վե լի դժվար է հրա ժար-
վել. ինչ պես, օ րի նակ, ե րաժշ տ� թ յան, ար վես տի կամ պա րի ման կա վարժ-
նե րի պա րա գա յ� մ: Այս հաս տիք նե րը, նշա նա կ� մ է, նվազ գրա վիչ տար բե-
րակ են ֆա վո րի տիզ մի  մի  ջո ցով ո րո շա կի ան ձանց աշ խա տան քի ըն դ�  նե լ�  
հա մար, քա նի որ նրանց նկատ մամբ պա հանջ նե րը չա փա զանց խիստ են:

Ա վե լի բարձր ո րա կա վո ր� մ պա հան ջող հաս տիք նե րի թեր հա մալր վա-
ծ� թ յան մա սով բա րե վար ք� թ յան խախտ ման հա ջորդ պատ ճառն այն է, որ 
այդ հաս տիք նե րի աշ խա տա վար ձե րի հա մար նա խա տես վող ռե ս� րս նե րը 
կա րող են վե րա� ղ ղորդ վել այն պի սի հաս տիք նե րի հա մալր մա նը, ո րոնց 
պա րա գա յ� մ ա վե լի հար մար է շա հար կել կադ րա յին ո րո շ� մն  ե րը. օ րի նակ՝ 
օ ժան դակ աշ խա տող նե րի հաս տիք նե րը, ո րոնց հա մար, ինչ պես ներ կա յաց-
վել է Աղ յ�  սակ 8-� մ, չկան ո րա կա վոր ման նվա զա գ� յն պա հանջ ներ: Եվ 
փաս տա ցի հենց դրանք են այն հաս տիք նե րը, ո րոնց պա րա գա յ� մ պար տա-
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դիր հաս տի քա ց�  ցակ նե ր� մ ար ձա նագր վել են ա մե  նա մե ծ շե ղ� մն  ե րը (տե՛ս 
Աղ յ�  սակ 10, սյ�  նակ 4), և  ո րոնք, ըստ տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ ստաց-
ված տե ղե կ� թ յ� ն նե րի, ա ռա վել հա ճախ թի րա խա վոր վող հաս տիք ներն են 
լրա ց�  ցիչ թա փ� ր տե ղեր բա ցե լիս:

Ա.1.2 Ֆավորիտիզմը դաստիարակների և տնօրենների 
մասնագիտական աշխատանք� մ

Ֆա վո րի տիզ մը չի սահ մա նա փակ վ� մ սոսկ աշ խա տան քի ըն դ�  նե լ�  
ո րո շ� մն  ե րով: Այն լայն տա րա ծ� մ �  նի նաև դաս տիա րակ նե րի և բ նա կա-
նա բար նաև նրանց տնօ րեն նե րի մաս նա գի տա կան աշ խա տան ք� մ, քա նի 
որ հենց տնօ րեն ներն են թ� յ լատ ր� մ կամ ան գամ քա ջա լե ր� մ նման գոր-
ծե լա կեր պը: Գ նա հա տող թիմն  ար ձա նագ րեց ֆա վո րի տիզ մի  եր կ�  փոխ կա-
պակց ված դրսևո ր� մն  եր այս բնա գա վա ռ� մ: 1. Ֆա վո րի տիզմ, ո րը մն � մ է 
ան պատ ժե լի. սա այն դեպքն է, երբ տնօ րեն նե րը ի րենց ընտր յալ դաս տիա-
րակ նե րի նկատ մամբ, կի րա ռ� մ են ընդգծ ված զի ջող վե րա բեր մ� նք՝ թ� յլ 
տա լով, որ նրանք փո ղի կամ նվեր նե րի դի մաց ո րոշ ե րե խա նե րի նկատ-
մամբ լի նեն ա վե լի ջերմ �  հո գա տար, քան մյ� ս նե րին:

INTES-ի ֆո կ� ս խմբ� մ, օ րի նակ, ծնող նե րից մե  կը պատ մե ց իր անձ-
նա կան փոր ձից՝ ա սե լով, որ երբ առ ճա կատ վել էր ման կա պար տե զի եր կա-
րամ յա ստաժ �  նե ցող մի  դաս տիա րա կի հետ, ով ֆի զի կա կան բռն� թ յ� ն էր 
կի րա ռ� մ ե րե խա նե րից մե  կի նկատ մամբ, տնօ րե նը բա ցա հայտ պաշտ պա-
նել է այդ դաս տիա րա կին՝ պնդե լով, որ նրա գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը չեն կա րող 
պատ ժե լի լի նել, քա նի որ նա լա վա գ� յն նե րից է ( Խոս քից մե ջ բե ր� մ №35).

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №35. «Եր րորդ օ րը նկա տե ցի, թե ինչ պես է դաս-
տիա րա կը հար վա ծ� մ ե րե խա յիս գլխին այն բա նի հա մար, որ նա բղա վ� մ 
է: Ան մի  ջա պես մտա դա սա սեն յակ, կան չե ցի տնօ րե նին: Դաս տիա րա կը 
փոր ձեց հեր քել տե ղի �  նե ցա ծը: Հա ջորդ օ րը տնօ րենն ինձ ա սաց, որ խո սել 
է դաս տիա րա կի հետ, և վեր ջինս ըն դ�  նել է իր սխա լը, և պետք չէ նրան աշ-
խա տան քից ա զա տել, քա նի որ նա լա վա գ� յն դաս տիա րակ նե րից է: Ա սա-
ցի, որ կբո ղո քեմ, սա կայն տնօ րե նը ա սաց, որ ա մե ն ինչ կհեր քի: Ուս տի՝ 
ե րե խա յիս դ� րս բե րե ցի այդ ման կա պար տե զից, իսկ դաս տիա րա կը դեռ 
աշ խա տ� մ է այն տեղ»: ( Պե տա կան ման կա պար տեզ հա ճա խած ե րե խա յի 
ծնող)
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Նա խակր թա րան նե րի տնօ րեն նե րի կող մի ց ան պատ ժե լի մն ա լ�  կան-
խա վար կա ծով պայ մա նա վոր ված՝ ն� յն ֆա վո րի տիզ մը ո րոշ դաս տիա րակ-
նե րի խրա խ�  ս� մ է, որ նրանք ար տոն յալ վե րա բեր մ� նք ց�  ցա բե րեն այն 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ո րոնց ծնող նե րից ֆի նան սա կան օ ժան դա կ� թ յան՝ 
կա շառ քի ակն կա լիք �  նեն ի րենց կամ տնօ րեն նե րի հա մար: Կա շառք նե րը 
կա րող են լի նել բնաի րե ղեն (տե՛ս Խոս քից մե ջ բե ր� մ №36) կամ դրա մա կան 
(տե՛ս Խոս քից մե ջ բե ր� մ №37), և թե պետ ֆո կ� ս խմբի մաս նա կից նե րից 
ո մանք նշե ցին, որ ըմբռ ն�  մով են մո տե ն� մ ի րենց մաս նա գի տա կան բա-
րե վար ք� թ յ�  նը խախ տե լ� ՝ դաս տիա րակ նե րի շար ժա ռիթ նե րին, այ ն�  ա-
մե  նայ նիվ նաև քա ջա տեղ յակ են, որ նման գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը ի րենց տևա-
կա ն� թ յամբ ինչ պի սի վն ա սա կար հետ ևանք ներ �  նեն սո ցիա լա կան ար դա-
ր� թ յան,  հա վա սա ր� թ յան և բա րե վար ք� թ յան վրա Հա յաս տա նի ՎՄԿԽ-
� մ: Դաս տի րա կա նե րին մա տ� ց վող նման � ղ ղա կի վճա ր� մն  ե րը ծնող նե րի 
կող մի ց ման կա պար տեզ նե րին տրվող ոչ ֆոր մալ վճա ր� մն  ե րի մի նչև 50% 
են կազ մ� մ (տե՛ս գլ� խ 4):

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №36. « Դ� ք նաև նշե ցիք, որ ե րե խա նե րը իբրև չեն 
հաս կա ն� մ, թե ինչ է կա շառ քը: Բայց ես մի  դեպ քի մա սին կխո սեմ, ո րը հա-
կա ռա կը կհա մո զի: Մի ան գամ, երբ ես և հար ևա ն�  հիս մե ր ե րե խա նե րին 
տա րանք ման կա պար տեզ, հար ևա ն�  հ� ս ձեռ քին մի  տոպ րակ կար, ո րը նա 
ե րե խա յի մի  ջո ցով փո խան ցեց դաս տիա րա կին, ով համ բ�  րեց և շ նոր հա-
կա լ� թ յ� ն հայտ նեց նրան: Ե րե խաս դա տե սավ, և  ես գի տեի, որ դա պի տի 
ճնշի նրան: Նա գի տի, որ դաս տիա րա կին ո չինչ չպետք է տալ, սա կայն հաս-
կա ցավ, որ տոպ րակ տա լով կա րե լի է ա վե լի լավ վե րա բեր մ� ն քի ար ժա նա-
նալ»: ( Պե տա կան ման կա պար տեզ հա ճա խող ե րե խա յի ծնող)

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №37. «Ան ձամբ ես մի  ըն կեր �  նեմ, ով ա մե ն ա մի ս 
20.000 դրամ է տա լիս դաս տիա րա կին: Երբ հարց ն� մ եմ՝ ին չ� , նա ա ս� մ 
է, որ իր ե րե խան լավ չի �  տ� մ, և դաս տիա րակն ան ձամբ է կե րակ ր� մ ե րե-
խա յին կամ ե րե խա նե րի՝ քնից արթ նա նա լ� ց հե տո ա ռա ջի նը նրա հա գ� ստն 
է փո խ� մ, որ պես զի ե րե խան հան կարծ չմրսի �  չհի վան դա նա: Հաս կա ն� մ 
եմ ի հար կե, թե որ տե ղից է դա գա լիս. այ սօր դաս տիա րակ նե րը շատ ցածր 
աշ խա տա վարձ են ստա ն� մ: Դաս տիա րա կի աշ խա տա վար ձը մոտ 80.000 
դրամ է, իսկ դաս տիա րա կի օգ նա կա նի նը՝ 60.000 դրամ, ո րը բնա կա նա բար 
բա վա րար չէ նրանց ապ ր� ս տի հա մար: Ես նրանց հաս կա ն� մ եմ, քա նի 
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որ նրանք այդ գ�  մա րով չեն կա րող ա պա հո վել ի րենց ե րե խա նե րի հոգ սե-
րը: Բայց, ի հար կե, ար դար չէ փող ստա նալ ծնող նե րից և խտ րա կա ն� թ յ� ն 
դրսևո րել ե րե խա նե րի նկատ մամբ»: ( Պե տա կան ման կա պար տեզ հա ճա խող 
ե րե խա յի ծնող)

Ա.2. Գործընթացին մասնակց� թյ� ն � նեցող պաշտոնները

Ս� յն զե կ� յ ցի նե րա ծ� թ յան և ՎՄԿԽ-ի կադ րա յին քա ղա քա կա ն� թ յան 
կա նո նա կար գե րի վե րա բեր յալ ընդ հա ն� ր տե ղե կ� թ յ� ն նե ր� մ վեր լ� ծ վել 
է, թե տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը և նա խակր թա րան նե րի տնօ րեն ներն 
ինք նա վա ր� թ յան ինչ պի սի բարձր աս տի ճան �  նեն՝ ՎՄԿԽ-ի աշ խա տող նե-
րին աշ խա տան քի ըն դ�  նե լ�  և  աշ խա տան քից ա զա տե լ�  հար ցե ր� մ: Տ րա-
մա բա նա կան կլի նի են թադ րել, որ մաս նա գետ նե րի այդ եր կ�  խմբե րի ներ-
կա յա ց�  ցիչ նե րը հենց ա ռաջ նա յին ներգ րավ վա ծ� թ յ� ն կ�  նե նան նա խորդ 
բաժ ն� մ (Ա.1) նկա րագր ված բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  ե ր� մ:

INTES-ի ֆո կ� ս խմբե րի և տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ ձեռք բեր ված բո-
լոր տվյալ նե րը հաս տա տ� մ են, որ դա ի րոք այդ պես է: ՎՄԿԽ-ի շա հա կից-
նե րի նկա րագ րած խախ տ� մն  ե րի մե ծ մասն իս կա պես պայ մա նա վոր ված է 
տնօ րեն նե րի և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի (հատ կա պես՝ մարզ պետ նե րի 
և հա մայն քա պե տե րի) գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րով: Միև ն� յն ժա մա նակ աշ խա-
տան քի ըն դ� ն ման հար ցե ր� մ խմբե րի փո խա դարձ կա պը և յ�  րա քանչ յ� ր 
խմբի փաս տա ցի դե րա կա տա ր� մն  այն քան մե ծ է, որ դժվար է պար զել, թե 
նրան ցից որն է բա րե վար ք� թ յան խախտ ման ա ռաջ նա յին պա տաս խա-
նա տ� ն: Օ րի նակ, թե պետ տնօ րեն ներն են կա յաց ն� մ ֆոր մալ կադ րա յին 
ո րո շ� մն  եր (բա ցա ռ� թ յամբ, ի հար կե, տնօ րե նի պաշ տո նին առնչ վող ո րոշ-
ման)49, սա կայն նրանք կա րող են հետ ևել ի րենց տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն-
նե րի ոչ ֆոր մալ «կար գադ ր� թ յ� ն նե րին», ինչ պես նկա րագր ված է №38 և 
№39 մե ջ բե ր� մն  ե րի քաղ վածք նե ր� մ.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №38. « Կադ րա յին ո րո շ� մն  եր կա յաց ն� մ է մի -
մի այն մարզ պե տը: Մարզ պետն է ո րո շ� մ, թե ով է աշ խա տե լ�  ման կա պար-

49 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետ� թյան նախադպրոցական � ս� մն ական հաստատ� թյ� նների 
ղեկավար և մանկավարժական կազմի  տարիֆաորակավորման բն� թագրերը հաստատել�  մասին» ՀՀ 
կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի թիվ 416-Ն հրաման, բաժին II.1:
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տե զ� մ, և  ոչ ար հես տա վարժ կադ րե րի ներ հոս քը ման կա պար տեզ ներ հիմ-
նա կա ն� մ հենց դրա հետ ևանք է: Սա կայն, ի րա վա բա նա կան ա ռ�  մով այդ 
գոր ծա ռ� յ թը (աշ խա տան քի ըն դ�  նե լը) ի րա կա ն� մ վե րա պահ ված է տնօ րե-
նին, � ս տի՝ տնօ րենն է աշ խա տան քի ըն դ�  ն� մ և  աշ խա տան քից ա զա տ� մ 
մարդ կանց: Բայց  մարզ պե տը կամ հա մայն քա պե տը կա րող են ա ռա ջադ րել 
ի րենց թեկ նա ծ�  նե րին, և տ նօ րեն նե րը չեն կա րող հրա ժար վել նրանց աշ-
խա տան քի ըն դ�  նե լ� ց»: ( Պե տա կան նա խակր թա րա նի տնօ րեն)

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №39. « Մեր ծրագ րի շրջա նա կ� մ մի  ո րոշ ժա մա-
նակ ման կա վարժ նե րի էինք վե րա պատ րաս տ� մ... Մեր պա հանջն այն էր, 
որ վե րա պատ րաստ ված նե րը չպետք է աշ խա տան քից ա զատ վեն ծրագ րի 
ա վար տին հա ջոր դող եր կ�  տա րի նե րի ըն թաց ք� մ, չպետք է փո խա րին վեն 
չվե րա պատ րաստ ված մարդ կան ցով: Սա կայն նրանց փո խա րի նե ցին �  րիշ-
նե րով, և մե նք չ�  նեինք անհ րա ժեշտ մի  ջոց ներ՝ այդ տհաճ գոր ծըն թա ցը 
կա սեց նե լ� : Բո ղո քե ցինք նա խա րա ր� թ յա նը, սա կայն նա խա րա ր� թ յ�  նը 
ևս չ�  ներ լծակ ներ՝ հա մայն քա պե տի կա յաց րած ո րո շ� մն  ե րին մի  ջամ տե լ�  
հա մար»: ( Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ)

Պետք է ա սել, որ կրթ� թ յան ո լոր տ� մ (և ՎՄԿԽ-� մ) աշ խա տե լ�  հա մար 
ի րենց թեկ նա ծ�  նե րին ա ռաջ մղե լ�  հար ց� մ տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի 
կող մի ց ճնշ� մ գոր ծադ րե լ�  հա վա նա կա ն� թ յ� նն ա վե լի է մե  ծա ն� մ, երբ 
գոր ծ� մ են ո րո շա կի քա ղա քա կան նկա տա ռ� մ ներ: Դա հատ կա պես տե ղի 
է �  նե ն� մ ընտ ր� թ յ� ն նե րից ա ռաջ և հե տո, երբ հա սա րա կա կան կյան քի 
տա րաբ ն� յթ ո լորտ նե ր� մ հա ճա խա կի են դառ ն� մ կադ րա յին ընդգր կ� ն 
փո փո խ� թ յ� ն նե րը, ո րին էլ վե րա բե ր� մ է ֆո կ� ս խմբի մաս նա կից նե րից 
մե  կի հայտ նած հետև յալ մի տ քը.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №40. « Մեր ման կա պար տե զ� մ ար ձա նագր վեց քա-
ղա քա կան են թա տեքստ �  նե ցող մի  ի րա դար ձ� թ յ� ն, որն իս կա պես շատ 
վատ մի  ջա դեպ է: Ընտ րա կան շրջա ն� մ գյ�  ղա պետն իր ազ գա կան նե րից 
չոր սին նշա նա կեց հա մայն քի ա վա գա ն�  ան դամ... Ընտ ր� թ յ� ն նե րից հե-
տո նա վրեժ լ�  ծեց՝ ման կա պար տե զի տնօ րե նին ստի պե լով հրա ժա րա կան 
տալ... Եվ իր մո րը, ով նոր էր թո շա կի ան ցել �  ս� ց չա կան աշ խա տան քից, 
նշա նա կեց ման կա պար տե զի տնօ րեն: Նա նաև ման կա պար տեզ աշ խա-
տան քի ըն դ�  նել տվեց մարդ կանց, ո րոնք որ ևէ առն չ� թ յ� ն չ�  նեին նա-
խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հետ: Այդ ա մե նն ար վեց ո րո շա կի քա ղա քա կան 
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նկա տա ռ� մն  ե րով՝ բա ցա ռա պես ո րո շա կի ան ձանց օ գ�  տի հա մար: Իսկ 
հի մա թեև նա այլևս այդ պաշ տո նին չէ, սա կայն նրա մայ րը դեռևս ման կա-
պար տե զի տնօ րենն է, և  ա նա ռողջ ի րա վի ճա կը պահ պան վ� մ է»: ( Պե տա-
կան նա խակր թա րան հա ճա խող ե րե խա յի ծնող)

Տվ յալ ներ կան նաև այն մա սին, որ ֆա վո րի տիզ մի հիմ նա կան շա հա-
ռ�  նե րից ո մանք, օ րի նակ, հենց ա պա գա դաս տիա րակ նե րը, ևս կա րող են 
ներ քաշ ված լի նել բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  ե րի մե ջ: Ն րանք կա րող են 
կա շառք տալ՝ ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տանք ստա նա լ�  հա մար. այս եր և� յ թը 
քննարկ վ� մ է հա ջորդ բաժ ն� մ՝ բա րե վար ք� թ յան խախտ մանն առնչ վող ոչ 
պատ շաճ ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րի շրջա նա կ� մ (Ա.3):

Ա.3. Ոչ պատշաճ առավել� թյ� նները և հավատարմ� թյան 
այլընտրանքային դրսևոր� մն երը

Տ նօ րեն նե րի և տե ղա կան պաշ տոն յա նե րի ներգ րավ վա ծ� թ յ�  նը ֆա-
վո րի տիզ մի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մե ջ կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նեն տա-
րաբ ն� յթ ոչ պատ շաճ կամ ոչ ար ժան ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րով: Հա ջորդ եր կ�  
բա ժին նե ր� մ ներ կա յաց վ� մ է, թե ինչ պես կա րող են դրան ցից ո րոշ նե րը 
լի նել դրա մա կան, �  րիշ նե րը՝ ա վե լի տևա կան դրսևո ր� մ առ նել՝ առնչ վե-
լով ոչ ֆոր մալ կա պե րի և հա վա տար մ� թ յան այ լընտ րան քա յին դրսևո ր� մ-
նե րի շ� րջ կա ռ� ց ված՝ «լա վ� թ յ� ն նե րի տնտե սա կան հա մա կար գի» հետ, 
ինչ պես, ա սենք,  ըն տա նե կան կա պե րը (նե պո տիզմ), կ�  սակ ցա կան պատ-
կա նե լ� թ յ�  նը (հո վա նա վար չ� թ յ� ն) կամ պար զա պես ծա նո թ� թ յ� ն նե րը և  
ըն կե րա կան հա րա բե ր� թ յ� ն նե րը (քրո նիիզմ):

Ա.3.1. Ոչ ֆորմալ կապերը և հավատարմ� թյան այլընտրանքային 
դրսևոր� մն երը

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №41. «Աշ խա տան քի ըն դ� ն ված նե րից ո մանք չ� -
նեն պա հանջ վող ո րա կա վո ր�  մը. նրանք ըն դ� ն վել են զ� տ այն պատ ճա-
ռով, որ �  նեն կա պեր»: (Ծ նող)

Նա խորդ վեր լ�  ծ� թ յ� ն նե րը ց� յց տվե ցին, որ սա կա վա թիվ չեն այն 
դեպ քե րը, երբ աշ խա տան քի հա վակ նորդ նե րի, նա խակր թա րա նի ղե կա-
վար նե րի և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի մի ջև կա պե րը և ծա նո թ� թ յ� ն-
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ներն ա վե լի մե ծ դեր են խա ղ� մ  պե տա կան ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տանք գտնե-
լ�  հար ց� մ, քան մաս նա գի տա կան ար ժա նիք նե րը և  ո րա կա վո ր� մն  ե րը: 
Ա վե լին, այդ կա պե րը կար ծեք ա ռա վել ո րո շիչ և կար ևոր են դար ձել Հա յաս-
տա նի նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա մա կար գ� մ աշ խա տանք գտնե լ�  
կամ աշ խա տան քը պահ պա նե լ�  հար ցե ր� մ:

Օ րի նակ, տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ ՎՄԿԽ-ի շա հա կից նե րի հետ անց-
կաց ված գրե թե բո լոր հար ցազ ր� յց նե րի ժա մա նակ հի շա տակ վ� մ էին նե-
պո տիզ մը և ք րո նիիզ մը կադ րա յին ո րո շ� մն  ե ր� մ (տե՛ս մե ջ բե ր� մ №34 կամ 
մե ջ բե ր� մ №40): Ըն տա նի քի ան դամն  ե րի նշա նա կ� մն  ե րը ո րակ վ� մ կամ 
եր բեմն  ան գամ ան թա ք� յց ներ կա յաց վ� մ էին որ պես ե րե խա նե րի խնամ քի 
և դաս տիա րա կ� թ յան գոր ծին ըն տա նե կան ա վան դ� յ թի �  ժով ձևա վոր ված 
շա ր�  նա կա կան նվի ր�  մով և հանձ նա ռ� թ յամբ վե րա բեր վե լ�  ա պա ց� յց: 
Ս� յն գնա հատ ման շրջա նա կ� մ անց կաց ված հար ցազ ր� յց նե ր� մ մի  քա նի 
ան գամ նշվեց, որ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յան կամ մար զի կրթ� թ-
յան բնա գա վա ռի ղե կա վա րի կա րիե րա յ� մ հա ջո ղ� թ յան հաս նե լը ա վե լի 
շատ կախ ված է ոչ թե մաս նա գի տա կան հատ կա նիշմն  ե րից կամ ո րակ նե-
րից, այլ ոչ ֆոր մալ, հիմն  ա կա ն� մ քա ղա քա կան հեն քի վրա ձևա վոր ված 
ցան ցե րին �  նե ցած  պատ կա նե լ� թ յ�  նից, մի  բան, որ տա րած ված է նաև 
Հա յաս տա նի կրթ� թ յան հա մա կար գի այլ շրջա նակ նե ր� մ (OSF-Armenia, 
2016): Ան կախ նման պնդ� մն  ե րի ա պա ց� ց ված լի նե լ�  հան գա ման քից՝ 
հո վա նա վոր չ� թ յան հատ կա նիշ ներ �  նե ցող բո լոր նման դեպ քե րը, ո րոնց 
մաս նակ ց� մ են լա վ� թ յ� ն ներ ա նող կամ քա ղա քա կան օ ժան դա կ� թ յան 
դի մաց ան ձանց աշ խա տան քի ըն դ�  նող պաշ տո նա տար ան ձինք (Nketiah, 
2011), կատարվ� մ են ոչ օրինական ճանապարհով, ավելի հաճախ՝ որոշակի 
վճար� մն երի դիմաց:

Տվ յալ ներ կան նաև այն մա սին, որ նա խակր թա րան նե րի տնօ րեն նե րը 
մաս նակ ց� մ են ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին, ո րը կրթ� թ յան քա ղա քա-
կա նա ց� մն  ար գե լող կա նոն նե րի խախ տ� մ է50, մի ա ժա մա նակ և՛ կադ րա-
յին, և՛ վար չա կան ռե ս� րս նե րի չա րա շա հ� մ: Մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի 
զանգ վա ծա յին լրատ վա մի  ջոց նե րը վեր ջերս հրա պա րա կե ցին դպրոց նե րի և 
նա խակր թա րան նե րի հար յ�  րա վոր տնօ րեն նե րի մաս նակ ց� թ յամբ տե ղի 

50 Տե՛ս «Կրթ� թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենքը, հոդված 4:
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�  նե ցած մի  ջա դե պե րի մա սին պատ մ� թ յ� ն ներ, ո րոն ց� մ ձայ նագր ված հե-
ռա խո սա յին խո սակ ց� թ յ� ն նե րի վկա յա կոչ մամբ հաս տատ վ� մ է, թե ինչ-
պես են տնօ րեն նե րը ի րենց աշ խա տա կից նե րին, ծնող նե րին և հա րա զատ-
նե րին նա խա պատ րաս տել՝ մո տա կա ընտ ր� թ յ� ն նե ր� մ իշ խող կ�  սակ-
ց� թ յան հա մար «ձայ ներ բե րե լ� ն» (OECD, 2018b):

Ա.3.2. Ոչ պատշաճ ֆինանսական առավել� թյ� նները

Ֆո կ� ս խմբե րի ո րոշ քննար կ� մն  ե ր� մ պարզ դար ձավ նաև, որ ՎՄԿԽ-
� մ աշ խա տան քի հա վակ նորդ նե րը կա րող են կա շա ռել հա մայն քա յին պաշ-
տո նա տար ան ձանց, իսկ ո րոշ դեպ քե ր� մ՝ նաև տնօ րեն նե րին: Կա շառ քի 
գ�  մա րը կա րող է լի նել բա վա կա նին մե ծ. օ րի նակ՝ նա խակր թա րա նի դաս-
տիա րա կի մի  ջին տա րե կան աշ խա տա վար ձի բազ մա պա տիկ չա փով, այն 
դեպ ք� մ, երբ նրա տա րե կան աշ խա տա վար ձը կազ մ� մ է ըն դա մե  նը 1.900 
ԱՄՆ դո լար: Ֆո կ� ս խմբե րի ո րոշ մաս նա կից ներ նշե ցին, որ նմա նօ րի նակ 
ե ղա նա կով աշ խա տան քի ըն դ� ն ված նե րը հե տա գա յ� մ փոր ձ� մ են վե րա-
կանգ նել ի րենց տված վճա րը՝ պար բե րա բար դրամ հա վա քե լով ե րե խա նե րի 
ծնող նե րից: Ֆո կ� ս խմբի մաս նակ ցի խոս քից հետև յալ մե ջ բե ր�  մը ամ փոփ 
նկա րագ ր� մ է բո լոր այդ հան գա մանք նե րը.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №42. « Կար ժա մա նակ, երբ �  զ� մ էի տնօ րեն լի-
նել: Կախ ված ման կա պար տե զի գտնվե լ�  վայ րից և հա ճա խող ե րե խա նե րի 
թվից՝ տնօ րեն դառ նա լ�  գ�  մա րը տա տան վ� մ է 3000-ից 6000 ԱՄՆ դո լա-
րի մի  ջա կայ ք� մ: Ուս տի՝ ե թե ան ձը տնօ րեն է դառ ն� մ 3000 դո լա րով, նա 
կսկսի գ�  մար հա վա քել դաս տիա րակ նե րից, վեր ջին ներս էլ՝ ծնող նե րից, և  
այդ պես շա ր�  նակ: Հա մա կար գը կո ռ� մ պաց ված է վեր ևից»: (Ծ նող)

Այս տեղ ն� յն պես ՎՄԿԽ աշ խա տան քի ըն դ� ն ման գոր ծըն թա ց� մ կա-
շառ քի տա րած վա ծ� թ յան մա սին տվյալ նե րի և շր ջա նառ վող գ�  մար նե րի 
չա փի մա սին տե ղե կ� թ յ� ն նե րի հա մա կարգ ված հա վա քագ ր� մ երբ ևէ չի 
կա տար վել:
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Ա.4. Վտանգվող նորմե րը և հանձնառ� թյ� նները

Ֆա վո րի տիզ մը կադ րա յին ո րո շ� մ նե ր� մ խախ տ� մ է մի  շարք հանձ-
նա ռ� թ յ� ն ներ ՎՄԿԽ-ի ո լոր տ� մ: Դ րանց թվ� մ են բա րե վար ք� թ յանն 
առնչ վող հանձ նա ռ� թ յ� ն նե րը, ինչ պես նաև ո րա կի, սո ցիա լա կան ար դա-
ր� թ յան և վար չա կան գոր ծ�  նե� թ յան մե ջ ջա նա սի ր� թ յ� ն գոր ծադ րե լ�  
հանձ նա ռ� թ յ� ն նե րը:

Այդ հանձ նա ռ� թ յ� ն նե րը, ինչ պես այլ պե տ� թ յ� ն նե ր� մ է (OECD, 2018a), 
բխ� մ են օ րենք նե րի (նոր մե  րի) տար բեր աս տի ճա նի աղբ յ� ր նե րից, ո րոնք 
ներ կա յաց ված են Աղ յ�  սակ 11-� մ: Դ րանց թվ� մ են Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ� թ յան Սահ մա նադ ր� թ յ�  նը, մի  ջազ գա յին կոն վեն ցիա նե րը, ո լոր տա յին և  
ա վե լի ընդգր կ� ն, ընդ հան րա պես պե տա կան հատ վա ծի նկատ մամբ կի րա-
ռե լի օ րենք նե րը և  են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րը (տե՛ս Աղ յ�  սակ 11):

Աղյ� սակ 11. ՎՄԿԽ-� մ ֆավորիտիզմի  հետևանքով խախտվող իրավական նորմե րը՝ 
ըստ աստիճանի, աղբյ� րի և հանձնառ� թյան:

Աղբյ րները. Հիմքը՝ (OECD, 2018a), ինչպես նաև տեղեկ� թյ� ններ ILO-NORMLEX-ից,
տե՛ս www.ilo.org և ԱՐԼԻՍ-ից, տե՛ս  www.arlis.am:



110

Այս գլխ� մ նկա րագր ված գոր ծե լա կեր պե րը խախ տ� մ են մի  շարք հանձ-
նա ռ� թ յ� ն ներ, ո րոնք նկա րագր ված են Հա յաս տա նի ի րա վա կան նոր մե  րի 
հիե րար խիա յի տար բեր աս տի ճան նե ր� մ: Դ րանց թվ� մ սահ մա նադ րա կան 
այն պի սի սկզբ� նք ներ են, ինչ պի սիք են հա վա սա ր� թ յ� նն օ րեն քի առջև, աշ-
խա տան քա յին ի րա վ� նք նե րը և պատ շաճ վար չա րա ր� թ յ� ն ստա նա լ�  ի րա-
վ� ն քը, աշ խա տող նե րի և  աշ խա տա տե ղի հա վակ նորդ նե րի նկատ մամբ քա-
ղա քա կան կար ծի քի կամ աշ խա տան քին չառնչ վող այլ պա հանջ նե րի հի ման 
վրա խտրա կա ն� թ յ� նն ար գե լե լ�  մա սին մի  ջազ գա յին հանձ նա ռ� թ յ� ն նե րը, 
ինչ պես նաև Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով և « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մա սին» օ րեն քով նա խա տես ված օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րի պահ պան մամբ 
թա փան ցիկ կար գով աշ խա տան քի ըն դ�  նե լ�  պե տա կան մար մի ն նե րի պար-
տա վո ր� թ յ�  նը: Ֆա վո րի տիզ մը խախ տ� մ է նաև ո լոր տա յին օ րենսդ ր� թ յան 
(« Նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան մա սին» օ րեն քի) պա հանջ նե րը, մաս նա վո-
րա պես՝ ՎՄԿԽ-� մ հա վա սար պայ ման նե րի և  ե րե խա յի ի րա վ� նք նե րի պաշտ-
պա ն� թ յան մա սին նոր մե  րը, ինչ պես նաև վար չա կան կար գա վո ր� մ նե րը, 
ո րոնք կապ ված են հաս տի քա ց�  ցակ նե րի, աշ խա տան քի ըն դ� ն ման ըն թա-
ցա կար գե րի և  ո րա կա վոր ման նվա զա գ� յն պա հանջ նե րի հետ:

Օ րենսդ ր� թ յ�  նից և մի  ջազ գա յին չա փա նիշ նե րից զատ՝ ֆա վո րի տիզ մը 
կադ րա յին ո րո շ� մ նե ր� մ կա րող է ո րոշ հանձ նա ռ� թ յ� ն ներ խախ տել՝ բա-
ցա սա բար ազ դե լով վաղ ման կ� թ յան կրթ� թ յան և խ նամ քի ծա ռա յ� թ յ� ն նե-
րի ո րա կի վրա: Այս թե մա յով ի րա կա նաց ված հե տա զո տ� թ յ� ն նե րը վկա յ� մ 
են, որ ո րակ յալ կադ րե րի առ կա յ� թ յ�  նը դրա կան ազ դե ց� թ յ� ն �  նի ե րե-
խա նե րի բա րօ ր� թ յան, զար գաց ման և  �  ս� մ նա ռ� թ յան վրա (OECD, 2001) 
(Peeters, Sharmahd, & Budginaite, Professionalisation of Childcare Assistants in 
Early Childhood Education and Care (ECEC): Pathways towards Qualifi cation, NESET 
II report, 2016): Ե թե, հա կա ռակ հստակ կա նոն նե րի և կա նո նա կար գե րի, կադ-
րե րի ո րա կա վո ր�  մը չի հա մա պա տաս խա ն� մ ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, 
ա ռա ջա ն� մ է մա տ� ց վող ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ո րա կի անկ ման ի րա կան ռիսկ:

Ոչ մի այն ե րե խա նե րի, այլ նաև ո լոր տ� մ աշ խա տող ան ձանց տե սանկ-
յ�  նից, չա փա նիշ նե րի շրջան ց�  մը և բա ցա ռ� թ յ� ն նե րի թ� յ լատ ր�  մը կա-
րող են լար վա ծ� թ յան և դժ գո հ� թ յ� ն նե րի տե ղիք տալ: Կոնկ րետ մի  ջա-
վայ ր� մ ֆա վո րի տիզ մի լայն տա րած վա ծ� թ յ�  նը կա րող է նաև նվա զեց նել 
աշ խա տա տե ղի հա մար դի մե  լ�  և ՎՄԿԽ մաս նա գի տ� թ յամբ զբաղ վե լ�  
ո րա կա վոր ված ան ձանց շա հագրգռ վա ծ� թ յ�  նը:
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Բ. Հնարավոր թյ ններ ընձեռող գործոնները

Բ.1. Կադրային քաղաքական� թյան ոչ բավարար 
կանոնակարգված� թյ� նը

Բ.1.1. Աշխատանքից ազատ� մը կարգավորող նորմե րի և բողոքարկման 
մե խանիզմն երի բացակայ� թյ� նը

Աշ խա տան քից ա զատ ման գոր ծըն թա ցը ՎՄԿԽ-� մ շատ թ� յլ է կար-
գա վոր ված, ո րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ն� մ է ճեղք վածք: Իսկ դա կա րող է 
օգ տա գործ վել աշ խա տող նե րին աշ խա տան քից ա զա տե լ�  մի  ջո ցով թա փ� ր 
տե ղեր ստեղ ծե լ�  հա մար:

Աշ խա տան քից ա զա տ�  մը սահ ման ված է « Նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ-
յան մա սին» օ րեն ք� մ և նա խա րա րի՝ 2011 թվա կա նի թիվ 416-Ն հրա մա-
ն� մ: Այդ հրա մա նով նա խա տես վ� մ է, որ տնօ րե նը պա տաս խա նա տ�  է 
ՎՄԿԽ-ի մյ� ս աշ խա տող նե րի նկատ մամբ կար գա պա հա կան տ� յ ժե րի և  
աշ խա տան քից ա զատ ման հա մար51, մի նչ դեռ « Նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ-
յան մա սին» օ րեն քով տնօ րե նին աշ խա տան քից ա զա տե լ�  պա տաս խա-
նատ վ� թ յ�  նը թողն ված է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին52: 
Չ կան լրա ց�  ցիչ ման րա մաս ներ սահ մա նող են թաօ րենսդ րա կան ակ տեր, 
բայց կան տվյալ ներ այն մա սին, թե ինչ պես է աշ խա տան քից ա զա տ�  մը 
որ պես գոր ծիք հա ճախ կի րառ վ� մ՝ ֆա վո րի տիզ մի  հի ման վրա ո րո շա կի 
ան ձանց աշ խա տան քի ըն դ�  նե լ�  նպա տա կով: №32 կամ №40 մե ջ բե ր� մ-
նե ր� մ, օ րի նակ, նկա րագր վ� մ էր, թե հա մայն քի նո րըն տիր ղե կա վար ներն 
ինչ պես են աշ խա տան քից ա զա տ� մ հա մայն քի նա խակր թա րան նե րի բո լոր 
աշ խա տող նե րին՝ հե տո ի րենց մե ր ձա վոր նե րին նշա նա կե լ�  հա մար:

Այս եր և� յ թը հա մա հ� նչ է Հա յաս տա նի կրթ� թ յան ո լոր տի կադ րա-
յին քա ղա քա կա ն� թ յան խնդիր նե րի ընդ հա ն� ր օ րի նա չա փ� թ յ� ն նե րին: 
Կր թ� թ յան ո լոր տ� մ չկան ման կա վարժ նե րի՝ աշ խա տան քի ըն դ� ն ման, 
աշ խա տան քից ա զատ ման, պաշ տո նի բարձ րաց ման, տե ղա փո խ� թ յան, 

51 Տե՛ս ԿԳՆ 2011 թ. թիվ 416-Ն հրամանը, հոդված II.1.22:

52 Տե՛ս «Նախադպրոցական կրթ� թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենքը, հոդված 17:
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վե րա պատ րաստ ման կամ ա տես տա վոր ման մի աս նա կան կա նոն ներ: Աշ-
խա տան քից ա զատ ման պատ ճառ նե րի մե ջ ա մե  նա հազ վա դեպ հան դի պողն 
աշ խա տան քա յին թե րա ց� մն  երն են, իսկ ա մե  նա հա ճա խա դե պը՝ «չար ձա-
նագր ված» պատ ճառ նե րը (OSF-Armenia, 2016):

Կար գա վոր ման դաշ տի այս թե ր� թ յան հետ կապ ված հա ջորդ խնդիրն 
այն է, որ ՎՄԿԽ-ի աշ խա տող նե րը որ ևէ հնա րա վո ր� թ յ� ն չ�  նեն՝ հար ցա-
կա նի տակ դնե լ�  նա խակր թա րա նի և հա մայն քա պե տի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե-
րը կամ բո ղո քար կե լ�  աշ խա տան քից ա զատ ման ո րո շ� մն  ե րը, ե թե ան գամ 
դրանք հա մա ր� մ են կա մա յա կան և/ կամ ա ռեր և� յթ քա ղա քա կան կամ ֆի-
նան սա կան շա հե րով պայ մա նա վոր ված:

Բ.1.2. ՎՄԿԽ-� մ աշխատանքի ընդ� նման պետական 
քաղաքական� թյան և հաշվետվողական� թյան համակարգի 
թեր� թյ� նները

Այս գլխի նե րա ծ� թ յան մե ջ նկա րագր վեց, թե տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րը և նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն ներն ինչ պի սի 
բարձր ինք նա վա ր� թ յ� ն �  նեն ՎՄԿԽ-ի հետ կապ ված աշ խա տան քա յին 
ո րո շ� մն  ե ր� մ: ՏՀԶԿ-ի պե տ� թ յ� ն նե ր� մ, որ տեղ զբաղ վա ծ� թ յան քա ղա-
քա կա ն� թ յ� նն ա պա կենտ րո նաց ված է, սո վո րա բար ն� յն պես հան դի պ� մ 
են մո նի թո րին գի հա մա կար գեր և ֆոր մալ կեր պով սահ ման ված հա մա գոր-
ծակ ց� թ յան դեպ քեր այս ո լոր տ� մ գոր ծա ռ� յթ ներ ի րա կա նաց նող կա ռ� յց-
նե րի մի ջև (OECD, 1998): Կր թ� թ յան բնա գա վա ռ� մ կադ րա յին քա ղա քա-
կա ն� թ յան և վար չա րա ր� թ յան այլ գոր ծա ռ� յթ նե րի ա պա կենտ րո նա ց�  մը 
�  ղեկց վել է թե՛ տե ղա կան մա կար դա կ� մ, թե՛ հաս տա տ� թ յ� ն նե րի մա կար-
դա կ� մ հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յան մե  խա նիզմն  ե րի ա վե լի ակ տիվ օգ տա-
գործ մամբ (Burns & Köster, 2016):

Հա յաս տա ն� մ կրթ� թ յան, մաս նա վո րա պես ՎՄԿԽ-ի կադ րա յին քա-
ղա քա կա ն� թ յան ա պա կենտ րո նա ց�  մը ներդր վել է՝ ըստ է� թ յան ա ռանց հա-
մա պա տաս խան պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յան սահ ման ման, ո րով կա պա-
հով վեր պատ շաճ ջա նա սի ր� թ յ�  նը և  ո րո շ� մն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծ� թ յ�  նը, 
օ րի նակ, ա սենք, ՎՄԿԽ-ի աշ խա տ�  ժին վե րա բե րող քա նա կա կան և  ո րա կա-
կան թի րախ նե րի ամ րագ ր�  մը, աշ խա տան քի ըն դ� ն ման գոր ծըն թաց նե րի 
հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յ�  նը, թա փան ցի կ� թ յան ա պա հով ման պա հանջ նե րը 
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և  այլն: Ազ գա յին հա յե ցա կար գի բա ցա կա յ� թ յ� նն էլ ա հա նպաս տ� մ է այս 
ո լոր տ� մ չա րա շա հ� մն  ե րի դրսևոր մա նը: Տվ յալ դի տար կ�  մը ֆո կ� ս խմբե-
ր� մ հաս տատ վեց նաև ՎՄԿԽ պրակ տիկ աշ խա տող նե րի կող մի ց.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №43. « Պետք է լի նի ո րո շա կի վե րահս կո ղ� թ յ� ն: 
Ե թե կա ռա վա ր� թ յ�  նը ո րո շ� մ է, որ աշ խա տան քի պետք է ըն դ� ն վեն 
մի այն հա մա պա տաս խան ո րա կա վո ր� մ �  նե ցող նե րը, ա պա պետք է լի նի 
ո րո շա կի մե  խա նիզմ (չա փո րո շիչ ներ)՝ ողջ գոր ծըն թա ցը վե րահս կե լ�  հա-
մար»: (Տ նօ րեն, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ակ տի վիստ)

Կա ռ� ց ված քա յին այս թե ր� թ յ�  նը ոչ մի այն խո րաց ն� մ է բա րե վար-
ք� թ յան խնդի րը, այլ նաև բար դաց ն� մ է բա րե վար ք� թ յան ռիս կե րի և չա-
րա շա հ� մն  ե րի մո նի թո րին գը: Ս� յն գլխ� մ ներ կա յաց ված ա ն� ղ ղա կի տե-
ղե կ� թ յ� ն նե րից և խո սակ ց� ն նե րի մա կար դա կի տվյալ նե րից զատ՝ գրե թե 
չկան չա փո րո շիչ ներ, ո րոնց հի ման վրա կա րե լի կլի ներ գնա հա տել աշ խա-
տան քի ըն դ� ն ման գոր ծըն թաց նե րի և  ո րո շ� մն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծ� թ յ� -
նը և  արդ յ�  նա վե տ� թ յ�  նը Հա յաս տա նի ՎՄԿԽ-� մ: Ս� յն գնա հա տ�  մը 
կա տա րե լ�  պա հին տպա վո ր� թ յ� նն այն պի սին էր, որ ո՛չ կենտ րո նա կան 
իշ խա ն� թ յ� ն նե րը, ո՛չ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ� թ-
յ� ն նե րը և հե տա զո տող նե րը ընդ հան րա պես չեն հա վա քագ րել հա մա կարգ-
ված տե ղե կ� թ յ� ն ներ՝ տե ղա կան մա կար դա կի այս ըն թա ցա կար գե րի վե-
րա բեր յալ (բա ցա ռ� թ յամբ Եր ևա նի):

Բ.2. Անարդյ� նավետ արտաքին վերահսկող� թյ� նը

2-րդ գլ խ� մ նշվեց, որ չնա յած մո նի թո րին գի և վե րահս կո ղ� թ յան լիա-
զո ր� թ յ� ն նե րին՝ տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը, ինչ պես ար դեն քննարկ վեց 
ս� յն զե կ� յ ց� մ, ի րենց շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն �  նեն բա րե վար ք� թ յան խախ-
տ� մն  ե ր� մ (տե՛ս նաև Խոս քից մե ջ բե ր� մ №44): Քն նար կ�  մը, որ վե րա բե ր� մ 
էր կրթ� թ յան տես չա կան ստ�  գ� մն  ե րին, ց� յց տվեց, որ այդ ստ�  գ� մն  ե րը 
կա րող են ար տա քին վե րահս կո ղ� թ յան արդ յ�  նա վետ գոր ծիք լի նել, մի  գ�  ցե 
նաև � ղ ղոր դել բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցը: Սա կայն այդ գոր ծա ռ� յ թի ի րա-
կա նաց մա նը խան գա ր� մ են հա մա կար գա յին այն պի սի լ� րջ խո չըն դոտ ներ, 
ինչ պի սիք են աշ խա տող նե րի բա րե վար ք� թ յ�  նը և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն-
նե րի և կր թ� թ յան տե ս� չ նե րի՝ մե  կը մյ�  սին կրկնող պար տա կա ն� թ յ� ն նե-
րը: Այդ խո չըն դոտ նե րը թ� յլ չեն տա լիս հա մար ժեք և  արդ յ�  նա վետ մո նի թո-
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րին գի մի  ջո ցով ար ձա գան քել ֆա վո րի տիզ մի  մար տահ րա վե րին Հա յաս տա նի 
կրթ� թ յան բո լոր հատ ված նե ր� մ53՝ նե րառ յալ ՎՄԿԽ-� մ:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №44. « Հա մայն քա պե տա րան նե րը կամ ա վա գա նի-
նե րը փող են պա հան ջ� մ ման կա պար տեզ նե րից, որ պես զի թաքց նեն նրանց 
սխալ նե րը և պ րոբ լեմն  ե րը: Հա մա կար գը կո ռ� մ պաց ված է վեր ևից: Ծ նող-
նե րի բո լոր բո ղոք ներն ա վարտ վ� մ են հար կադր ված ստո րագ րա հա վա քով, 
ո րով հաս տատ վ� մ է, որ իբր ա մե ն ինչ լավ է»: (Ծ նող)

ՎՄԿԽ-� մ կադ րա յին քա ղա քա կա ն� թ յա նը առնչ վող ա ռան ձին մար-
տահ րա վեր է տե ս� չ նե րի այն դժկա մ� թ յ�  նը, որ վե րա բե ր� մ է կադ րա յին 
նոր մե  րի և կա նո նա կար գե րի պահ պան ման ստ� գ մա նը: Այդ դժգո հ� թ յ�  նը 
մաս նա վո րա պես ար տա հայտ վ� մ է հաս տի քա ց�  ցակ նե րի և նոր ըն դ� ն-
վող աշ խա տող նե րի՝ ո րա կա վոր ման նվա զա գ� յն պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խա ն� թ յ�  նը ստ�  գե լիս: Ֆո կ� ս խմբե րի ո րոշ քննար կ� մն  ե րից 
պարզ դար ձավ, որ կրթ� թ յան տես չա կան ստ�  գ� մն  ե ր� մ �  շադ ր� թ յ� ն 
չի դարձ վ� մ նաև ՎՄԿԽ-� մ ո րա կի և ման կա վարժ նե րի մաս նա գի տա կան 
գոր ծ�  նե� թ յան խնդիր նե րին:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №45. « Պետք է ո րո շա կի վե րահս կո ղ� թ յ� ն լի նի: 
Ե թե կա ռա վա ր� թ յ�  նը ո րո շ� մ է, որ մի այն հա մա պա տաս խան ո րա կա վո-
ր� մ �  նե ցող նե րը պետք է ըն դ� ն վեն աշ խա տան քի, ա պա անհ րա ժեշտ է 
ո րո շա կի մե  խա նիզմն  եր ներդ նել ողջ գոր ծըն թա ցը վե րահս կե լ�  հա մար»: 
(Տ նօ րեն, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ակ տի վիստ)

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №46. «Ե թե հա մայն ք� մ չկան հա մա պա տաս խան 
կրթ� թ յ� ն �  նե ցող մար դիկ, ա պա նրանք, ինչ խոսք, աշ խա տան քի կըն-
դ�  նեն այդ կրթ� թ յ�  նը չ�  նե ցող նե րի: Ոչ ոք նրան չի հարց նի, թե ին չ�  է 
հո րեղ բոր աղջ կան ըն դ�  նել և  աշ խա տան քից ա զա տել մե  կին, ով �  ներ պա-
հանջ վող կրթ� թ յ� ն, և  �  մի ց ծնող նե րը շատ գոհ էին»: ( Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կ� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ)

Հաշ վի առ նե լով, որ կադ րա յին ո րո շ� մն  ե րը ՎՄԿԽ-� մ կա րող են հե ռա-
հար հետ ևանք ներ �  նե նալ, ինչ պես նաև այն հայտ նի փաս տը, որ դա բա-

53 Տե՛ս (OSF-Armenia, 2016), որտեղ քննարկված են բարեվարք� թյ� նը, մոնիթորինգը և վերա-
հսկող� թյ� նը դպրոցական կրթ� թյան մե ջ, ինչպես նաև՝ (OECD, 2018b), որտեղ ամփոփ ներկայացված 
է ն� յնը, սակայն բարձրագ� յն կրթ� թյան մասին:
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րե վար ք� թ յան ռիսկ ա ռա ջաց նող ո լորտ է, ցա վա լի է, որ կրթ� թ յան տե ս� չ-
նե րը սո վո րա բար �  շադ ր� թ յ� ն չեն դարձ ն� մ ՎՄԿԽ-� մ կադ րա յին քա-
ղա քա կա ն� թ յա նը վե րա բե րող կա նո նա կար գե րի պահ պա ն�  մը ստ�  գե լ� ն:

Գ նա հա տող թի մը չհան դի պեց այս թե ր� թ յ�  նը պայ մա նա վո րող կոնկ-
րետ գոր ծոն նե րի, ե թե չհաշ վենք նա խորդ գլխ� մ ար դեն իսկ քննարկ ված 
հա մա կար գա յին գոր ծոն նե րը՝ նե ղո լոր տա յին հմտ� թ յ� ն նե րի պա կա սը, 
տես չ� թ յան աշ խա տող նե րի ընդ հա ն� ր բա րե վար ք� թ յան խնդիր նե րը, կա-
րո ղ� թ յ� ն նե րի պա կա սը և պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի ոչ հստակ բաշխ վա-
ծ� թ յ�  նը: Դա նշա նա կ� մ է, որ այդ թե ր� թ յ� ն նե րը շտկե լ�  հա մար ան րա-
ժեշտ է սա հա մա նել մի  քա ղա քա կա ն� թ յ� ն, ո րով հնա րա վոր կլի նի  բա ցա-
ռել բա րե վար ք� թ յան տար բեր խախ տ� մն  եր, այդ թվ� մ նաև ֆա վո րի տիզ-
մը հնա րա վոր դարձ նող նա խադր յալ նե րը:

Գ. Շահագրգռված թյ ն առաջացնող գործոնները

Գ.1. Ֆավորիտիզմը՝ որպես խմբերի գերբեռնված� թյամբ 
պայմանավորված կադրային անբավար� թյան խնդրի լ� ծ� մ

Ա.1.1. բաժ ն� մ նկա րագր վեց, որ հաս տիք նե րի թի վը նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տ� թ յ�  ն� մ կախ ված է խմբե րի այն թվից, ո րը ման կա պար տե զին 
թ� յ լատր ված է �  նե նալ, ինչ պես նաև ման կա վարժ նե րի ժա մա յին ծան րա-
բեռն վա ծ� թ յ�  նից54: Այդ չա փո րո շիչ նե րի մե ջ հաշ վի չի առն վ� մ նա խակր-
թա րան հա ճա խող ե րե խա նե րի փաս տա ցի թի վը, ո րը լ� րջ խնդիր կա րող 
է լի նել այն ման կա պար տեզ նե րի հա մար, ո րոնք ստիպ ված են աշ խա տել 
գեր բեռն ված խմբե րով, իսկ այդ եր և� յ թը Հա յաս տա ն� մ լայն տա րա ծ� մ 
�  նի (տե՛ս Գ ծա պատ կեր ներ 4a, 4b և 8): Ի րա վա կար գա վո ր� մն  երն թ� յլ չեն 
տա լիս ա վե լաց նել այն ման կա պար տեզ նե րի դաս տիա րակ նե րի թի վը, � ր 
հա ճա խ� մ են չա փից ա վե լի մե ծ թվով ե րե խան ներ: Ու րիշ բան, ե թե ման-
կա պար տե զը՝ ին քը, կա րո ղա նա հո գալ իր ծախ սե րը՝ ֆի նան սա վոր վե լով 
մաս նա վոր աղբ յ� ր նե րից: Սա կայն այ սօր նման ման կա պար տեզ նե րի թի վը 
խիստ սահ մա նա փակ է:

54 ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի՝ 2007 թվականի թիվ 29-Ն հրամանը՝ 2017 թվականին թիվ 
1318-Ն հրամանով կատարված փոփոխ� թյ� ններով հանդերձ:
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Այս ի րո ղ� թ յան պայ ման նե ր� մ թերևս հաս կա նա լի է, որ նա խադպ րո-
ցա կան այն հաս տա տ� թ յ� ն նե րը, ո րոն ց� մ ան հա մա մաս նո րեն մե ծ խմբեր 
են գոր ծ� մ, և հաս տա տ� թ յ� ն նե րը չեն կա րո ղա ն� մ հա վել յալ աշ խա տող-
նե րի ըն դ�  նել, այ լընտ րան քա յին լ�  ծ� մն  ե րը դառ ն� մ են խո ցե լի, ինչ պես, 
ա սենք, թ� յ լատ րե լի քա նա կը գե րա զան ցող աշ խա տող նե րի ըն դ�  ն�  մը, 
ե թե ան գամ դա ար վի բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  ե րի գնով:

Գ.2. Տնօրենների և տեղական իշխան� թյ� նների ոչ ֆորմալ 
փոխկախյալ� թյ� նը

Նա խակր թա րան նե րի տնօ րեն նե րը բազ մա թիվ ա ռ� մն  ե րով կախ վա-
ծ� թ յան մե ջ են տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րից, ո րի պատ ճա ռով նրանք 
խո ցե լի են ճնշ� մն  ե րի, այդ թվ� մ ա նօ րի նա կան կամ ա պօ րի նի գոր ծո ղ� թ-
յ� ն նե րին պար տադ րա բար մաս նա կից լի նե լ�  հար կադ րանք նե րի:

Հա յաս տա ն� մ դպրո ցա կան և հա մալ սա րա նա կան կրթ� թ յան՝ 2015 
թվա կա նի INTES գնա հատ մամբ պարզ վել է, որ նա խա բ�  հա կան կրթ� թ յան 
բո լոր հատ ված նե ր� մ ծա ռա յ� թ յ� ն ներ մա տ�  ցող հաս տա տ� թ յ� ն նե րը 
տա րաբ ն� յթ ձևե րով և գոր ծ�  նե� թ յան ա մե  նա տար բեր ո լորտ նե ր� մ լ� րջ 
կախ վա ծ� թ յան մե ջ են տա րած քա յին և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րից. 
դրանց թվ� մ են ըն թա ցիկ և կա պի տալ ծախ սե րի հա մար ֆի նան սա վոր ման 
ա պա հո վ�  մը, ծրագ րա յին ներդ ր� մն  ե րը, կադ րա յին քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը 
և վար չա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հետ հա րա բե ր� թ յ� ն նե ր� մ նրանց ա ն� -
նից լո բիինգ ի րա կա նաց նե լ�  մի  ջո ցով նրանց տրա մադր վող «պաշտ պա-
ն� թ յ�  նը» (OSF-Armenia, 2016):

Ս� յն զե կ� յ ցի նա խորդ գլ� խ նե ր� մ նկա րագր վեց, թե ինչ պես է ՎՄԿԽ-
ին առնչ վող պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի մե ծ մա սը ո րոշ վ� մ տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մա կար դա կ� մ, և  որ դպրոց ներն �  նրանց տնօ րեն նե րը 
ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման կար ևո րա գ� յն ո լորտ նե ր� մ ն� յն պես կախ ված են 
տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի վճիռ նե րից և բա րի կամ քի դրսևո ր�  մի ց: Իսկ 
այդ հան գա ման քը կա րող է ա ռաջ բե րել բա րե վար ք� թ յան այն պի սի խախ-
տ� մն  եր, ո րոնք կտա րած վեն նաև նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե-
րի, դպրոց նե րի և ն րանց տնօ րեն նե րի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի վրա, քա նի որ 
վար չա կան օ ղա կի կող մի ց տրված հրա հանգ նե րը հնա րա վոր է ա ռա ջադ րեն 
ինչ պես ֆոր մալ, այն պես էլ ոչ ֆոր մալ պա հանջ ներ: Ա նօ րի նա կան ըն դ�  նե-
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լ� թ յ�  նը, օ րի նակ, են թադ ր� մ է ըն դ�  նե լ� թ յան սահ ման ված տե ղե րի թվի 
ա նօ րի նա կան գե րա զան ց� մ (տե՛ս Բ.1 բա ժի նը 2-րդ գլ խ� մ). իսկ դա նշա-
նա կ� մ է, որ պետք են հա վել յալ հաս տիք ներ, ո րոնց ընտ ր� թ յ�  նը ա վե լի 
հա ճախ ի րա կա նաց վ� մ է բա վա րար ո րա կա վո ր� մ չ�  նե ցող ան ձանց նշա-
նա կ� մն  ե րով, ո րի կա պակ ց� թ յամբ հաս տա տ� թ յ�  նը հար կադր ված է լռել-
յայն հա մա ձայ ն� թ յան գալ (տե՛ս Ա.1.1 բա ժի նը):

Ն ման գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րից կա րող են � ղ ղա կիո րեն շա հել աշ խա տանք 
փնտրող ան ձինք և նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը, սա կայն 
դրանք նաև ստեղ ծ� մ են ոչ ֆոր մալ հա մա գոր ծակ ց� թ յան և հար կադ րան-
քի մե  խա նիզմ, ո րով տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը կա րող են ա պա հո վել 
նա խակր թա րան նե րի մաս նակ ց� թ յ�  նը հե տա գա ա նօ րի նա կան գոր ծո-
ղ� թ յ� ն նե րին և ֆա վո րի տիզ մի  դրսևո ր� մն  ե րին: Ու թեև, ճիշտ է, նման՝ 
քա ղա քա կան, ըն տա նե կան կամ այլ կա պե րի հի ման վրա աշ խա տան քի ըն-
դ� ն վող ՎՄԿԽ աշ խա տող նե րը պաշտ պան ված են կադ րա յին կա մա յա կան 
ո րո շ� մն  ե րից, սա կայն մի և ն� յն ժա մա նակ «պար տա կան» են ի րենց պաշտ-
պա նող նե րին և  ի րենց աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հար ց� մ օգ ն� թ յ� ն ց� -
ցա բե րած ան ձանց:

Խոսքից մե ջբեր� մ №47. «Մեր համայնքապետի երեխան հաճախ� մ 
է մե ր  ման կա պար տեզ: Հա մայն քա պետն իր ե րե խա յի հա մար հա ճախ էր 
այ ցե լ� մ մե զ: Մի ան գամ ո րո շեց, որ մե նք պետք է աշ խա տան քը սկսենք 
30 րո պե շ� տ և  ա վար տենք 30 րո պե � շ (մե ր աշ խա տանքն ա վարտ վ� մ է 
4:30), որ պես զի աշ խա տող ծնող նե րը չտ�  ժեն: Հանձ նա րա ր� թ յ� նն ար վեց 
բա նա վոր՝ ա ռանց գրա վոր ո րոշ ման: Փոր ձե ցի բա ցատ րել, որ մե ր ման կա-
պար տեզն աշ խա տ� մ է ըն դա մե  նը 8 ժամ, և  որ այդ ո րոշ մամբ խախտ վ� մ 
են ման կա վարժ նե րի ի րա վ� նք նե րը: Սա կայն նա ա սաց, որ ինքն է ո րո շո ղը, 
և  որ մե նք պետք է ա նենք իր ա սած նե րը: Ուս տի՝ իմ գոր ծըն կեր նե րի հետ 
մի ա սին ո րո շե ցինք, որ պետք է հեր թով մն անք և հեր թա պա հենք ա վե լաց-
ված ժա մե  րին»: ( Պե տա կան ման կա պար տե զի տնօ րեն)

Այն ի րա վի ճա կը, որ ՎՄԿԽ-ի մաս նա գետ ներն ի րենց տրված հանձ նա-
րա ր� թ յ� ն նե րը կա տա ր� մ են լա վ� թ յ� ն նե րի դի մաց «պար տա կան լի նե-
լ� » մի  ջա վայ ր� մ, հատ կա պես վե րա բե ր� մ է տնօ րեն նե րին: Դպ րոց նե րի 
տնօ րեն նե րի նման նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ղե կա վար-
նե րը ևս գտն վ� մ են կ�  սակ ց� թ յ� ն նե րի և նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 
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ե րե խա ներ �  նե ցող ընտ րող նե րի շփ� մն  ե րի «խաչ մե  ր�  կ� մ», ո րի պատ-
ճա ռով նրանք շատ ար ժե քա վոր գոր ծըն կեր ներ են դառ ն� մ գոր ծող քա ղա-
քա կան իշ խա ն� թ յան հա մար (OSF-Armenia, 2016), առավել ևս, երբ հաշվի 
ենք առն� մ այն կարևոր հանգամանքը, որ նրանցից շատերը աշխատանքի 
են ընդ� նվել իրենց քաղաքական կապերի և ոչ թե արժանիքների համար: 
Եվ պատահական չէ, որ գնահատող թիմի ն ներկայացված ֆավորիտիզմի  
դեպքերի մե ծ մաս� մ տնօրենները կարծես էական դեր են խաղացել 
անօրինական կադրային որոշ� մն երի կայացման և կատարման գործ� մ:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №48. « Հա մոզ ված եմ, որ ճնշ� մն  շատ ա վե լի մե ծ 
է պե տա կան հատ վա ծ� մ, և  որ բո լո րը՝ նե րառ յալ դաս տիա րակ նե րը և տ նօ-
րեն նե րը, պաշտ պա ն� թ յան կա րիք �  նեն: Մենք այս տեղ խո սե ցինք բո ղո-
քող ծնող նե րի մա սին, և  երբ դաս տիա րակ նե րը և ման կա վարժ նե րը պաշտ-
պան ված չեն և ծա նոթ ներ չ�  նեն բարձր ատ յան նե ր� մ, նրանք խո ցե լի են 
դառ ն� մ, և ն� յն ծնող նե րը կամ տնօ րեն նե րը հան գիստ կա րող են աշ խա-
տան քից ա զա տել նրանց: Ան գամ տնօ րեն նե րը պաշտ պան ված չեն, քա նի որ 
կո ռ� մ պաց ված հա մա կար գ� մ նրանք պար զա պես ստիպ ված են լի ն� մ են-
թարկ վել և  ա նել այն ա մե  նը, ինչ ի րենց ա ս� մ են»: ( Լի ցեն զա վոր ված մաս-
նա վոր նա խակր թա րա նի տնօ րեն)

Գ.3. Անկայ� ն աշխատանքային պայմանները

Հա յաս տա նի կրթ� թ յան հա մա կար գ� մ աշ խա տող նե րի բա րե վար ք� թ-
յ�  նը քննար կե լիս INTES-ի նա խորդ զե կ� յց նե ր� մ նշվել էր, որ ո լոր տ� մ 
աշ խա տող մաս նա գետ նե րի աշ խա տանքն �  նի ան կա յ� ն աշ խա տան քա յին 
պայ ման նե րի հատ կա նիշ ներ55: Աշ խա տա վար ձե րը ցածր են, աշ խա տան քը՝ 
ան կա յ� ն, ո րը կա րող է բա ցա սա բար ազ դել աշ խա տող նե րի բա րո յա հո գե-
բա նա կան վի ճա կի վրա և  ան կաս կած խո րը ազ դե ց� թ յ� ն �  նե նալ աշ խա-
տող նե րի մե ծ մա սի բա րե վար ք� թ յան վրա:

Նա խորդ բա ժին նե րից մի  քա նի ս� մ (տե՛ս, օ րի նակ, Բ.1.1) նկա րագր վել 
է, թե ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տող ներն որ քա նով պաշտ պան ված չեն կա մա յա կան 
ա զատ ման ռիս կից: Դա հատ կա պես մտա հո գիչ է նա խակր թա րան նե րի տնօ-

55 Տե՛ս, օրինակ, (NSS, 2008) և (OECD, 2018b): Վտանգավոր աշխատանքի նկարագր� թյան համար տե՛ս 
(ILO, 2012)
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րեն նե րի դեպ ք� մ: Ն րանք, ճիշտ է, ինք ն�  ր� յ ն� թ յ� ն �  նեն կադ րա յին ո րո-
շ� մն  ե ր� մ, սա կայն խո ցե լի են աշ խա տան քա յին անվ տան գ� թ յան ի մաս-
տով, ո րը կա րող է թ�  լաց նել նրանց դիր քե րը վար չա կան և քա ղա քա կան 
մար մի ն նե րի հետ հա րա բե ր� թ յ� ն նե ր� մ՝ նրանց վե րա ծե լով ֆա վո րի տիզ մի  
մե  խա նիզմն  ե րի աշ խա տան ք� մ գլխա վոր դե րեր կա տա րող նե րի: Տե ղա յին 
այ ցե րի և ֆո կ� ս խմբե րի հան դի պ� մն  ե րի ժա մա նակ ար ված բազ մա թիվ 
հայ տա րա ր� թ յ� ն ներ ց� յց են տա լիս, թե ինչ պես է այդ ռիս կը դրսևոր վ� մ 
պրակ տի կա յ� մ (տե՛ս, օ րի նակ, մե ջ բե ր� մն  եր №№ 38, 40 կամ 48):

Ո րոշ զր�  ցա կից ներ ֆո կ� ս խմբե րի հետ հան դի պ� մն  ե րի և հար ցազ-
ր� յց նե րի ժա մա նակ նշե ցին, որ ցածր աշ խա տա վար ձե րը (ո րոնք ն� յն պես 
ան կա յ� ն աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի դրսևո ր� մն  ե րից են) ն� յն պես 
էա կան նշա նա կ� թ յ� ն �  նեն ՎՄԿԽ մաս նա գետ նե րի՝ չա րա շա հ� մն  ե րի 
պրակ տի կա յին մաս նա կից դառ նա լ�  հա մար: Ո մանք, ինչ պես պարզ վեց,  
նա խընտ րել են ման կա վար ժի մաս նա գի տ� թ յամբ մի այն այն բա նի հա մար, 
որ  վստահ են ե ղել, թե կ�  նե նան «կողմն  ա կի ե կա մ� տ», օ րի նակ՝ ո րոշ ե րե-
խա նե րի նկատ մամբ ա վե լի բա րե հաճ վե րա բեր մ� նք ց�  ցա բե րե լ�  դի մաց, 
մի  բան, ո րը նկա րագր վեց ս� յն գլխի վեր և� մ. տե՛ս Ա.1.2 բա ժի նը:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №49. «Ես հաս կա ն� մ եմ ման կա վարժ նե րին, քա նի 
որ նրանք չեն կա րող աշ խա տա վար ձով ա պա հո վել ի րենց ե րե խա նե րի ապ-
ր� ս տը: Ն րանց լրա ց�  ցիչ ե կա մ� տ է անհ րա ժեշտ: Ի հար կե, ար դար չէ այդ 
գ�  մա րը ստա նալ ծնող նե րից և խտ րա կա ն� թ յ� ն դրսևո րել ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ, բայց այդ պի սին է ի րա վի ճա կը, ո րը կա ռա վա ր� թ յ�  նը ստեղ-
ծել է ման կա վարժ նե րի հա մար: Ն րանք պետք է կա՛մ կո ռ� մ պաց ված լի նեն, 
կա՛մ ընդ հան րա պես չաշ խա տեն: 

Ես չեմ կա րող նրան ցից պա հան ջել, որ գ�  մա րը չվերց նեն և չա պա հո-
վեն ի րենց ե րե խա նե րի ապ ր� ս տը, բայց ես կա րող եմ նաև հա վաս տիաց նել, 
որ այն գ�  մա րը, որ նրանք վերց ն� մ են ազ դ� մ է ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
նրանց վե րա բեր մ� ն քի վրա»: (Ծ նող, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան 
ակ տի վիստ)

Այն քա նով, որ քա նով վար ձատ ր� թ յան մա սին տվյալ ներ տրա մադր վե-
ցին INTES-ի թի մի ն, բա վա կան են հաս տա տե լ�  ՎՄԿԽ-ի մաս նա գետ նե րի 
վար ձատ ր� թ յան ան բա վա րար լի նե լ�  մա սին պնդ� մն  ե րը: Գ ծա պատ կեր 
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10-ը ց� յց է տա լիս, որ գյ�  ղա կան նա խակր թա րան նե րի դաս տիա րակ նե-
րը  հա մա պե տա կան մի  ջին ց�  ցա նի շից ա վե լի քան ե րեք ան գամ պա կաս 
են վաս տա կ� մ, իսկ քա ղա քա յին բնա կա վայ րե ր� մ նա խակր թա րան նե րի 
դաս տիա րակ նե րը վաս տա կ� մ են հա մա պե տա կան մի  ջին ց�  ցա նի շից մոտ 
2,5 ան գամ պա կաս: Թե պետ չա փա զանց ցածր աշ խա տա վար ձը բնո րոշ է 
կրթ� թ յան ո լոր տին ընդ հան րա պես (ան գամ հա մալ սա րա ն� մ լրիվ դր� յ քով 
աշ խա տող դա սա խոս նե րի աշ խա տա վար ձը պե տ� թ յան մի  ջին ց�  ցա նի շից 
պա կաս  է), սա կայն ման կա պար տեզ նե րի դեպ ք� մ այն այն քան ցածր է, որ 
մաս նա վո րա պես ըն տա նիք �  նե ցող ման կա վարժ նե րին դն� մ է կեն սա պա-
հով ման նվա զա գ� յն շե մի ց ներքև:

Գծապատկեր 10. Միջին տարեկան աշխատավարձը որոշ ոլորտներ� մ և ՎՄԿԽ-� մ. 
Հայաստան (2016 թ.):

Աղբյ րները. (NSS, 2017) (OECD, 2018b), (Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school 
Education in Armenia: Background Paper, 2018), ինչպես նաև INTES-ի ֆոկ� ս խմբերի 
քննարկ� մն եր� մ ստացված տեղեկ� թյ� նները:
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Ֆո կ� ս խմբե րի մաս նա կից նե րից ո մանք ի րենց խոս ք� մ նշե ցին, որ 
�  ղիղ կապ գո յ� թ յ� ն �  նի չա փա զանց ցածր աշ խա տա վար ձի և կո ռ� պ-
ցիա յի մի ջև՝ ա վե լաց նե լով, որ ի րենց ե կամ տի ա վե լա ց�  մը կլ�  ծի մի  շարք 
մար տահ րա վեր ներ, օ րի նակ՝ խնդրա հա ր� յց վար քա գիծ դրսևո րե լ�  հակ-
վա ծ� թ յ�  նը:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №50. « Կո ռ� պ ցիոն հիմն  ա կան ռիս կե րից է �  ս� -
ցիչ նե րի ցածր աշ խա տա վար ձը: Այդ պատ ճա ռով էլ նրանք եր բեմն  գ�  մար 
են հա վա ք� մ կամ խտրա կա ն� թ յ� ն դրսևո ր� մ ե րե խա նե րի նկատ մամբ, 
երբ մե  կի ծնող նե րը լրա ց�  ցիչ գ�  մար են վճա ր� մ»: ( Քա ղա քա ցիա կան հա-
սա րա կ� թ յան ներ կա յա ց�  ցիչ)

Գ.4. Անորոշ� թյ� նն աշխատանքի շ� կայ� մ

Գոր ծազր կ� թ յ�  նը և  աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ան կա յ�  ն� թ յ� -
նը լ� րջ մար տահ րա վեր ներ են Հա յաս տա ն� մ ըն դան րա պես (ETF, 2017) և  
ոչ մի այն կրթ� թ յան ո լոր տ� մ: Պե տա կան հատ վա ծի աշ խա տա վար ձերն 
անն շան չա փով են գե րա զան ց� մ հա մա պե տա կան մի  ջի նը, ինչ պես ներ-
կա յաց ված է Գ ծա պատ կեր 10-� մ: Սա կայն պե տա կան ծա ռա յ� թ յ�  ն� մ 
աշ խա տան քը գրա վիչ է, քա նի որ ա պա հա վ� մ է ո րո շա կի կա յ�  ն� թ յ� ն և 
սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան  ե րաշ խա վոր ված հա սա նե լի� թ յ� ն: Սա կայն 
այդ հնա րա վո ր� թ յ�  նը հա ճախ ան հա սա նե լի է աշ խա տանք փնտրող նե րի 
հա մար, քա նի որ թա փ� ր տե ղեր հազ վա դեպ են լի ն� մ, իսկ մրցակ ց� թ յ� -
նը ոչ մի շտ է թա փան ցիկ:

Կր թ� թ յան ո լոր տը Հա յաս տա ն� մ հա մալ սա րա նա կան կրթ� թ յ� ն � -
նե ցող աշ խա տ�  ժի հա մար զբաղ վա ծ� թ յ� ն ա պա հո վող ո լորտ նե րի ցան-
կ� մ զբա ղեց ն� մ է եր րորդ հո րի զո նա կա նը՝ զի ջե լով գյ�  ղատն տե ս� թ յան 
և ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ո լորտ նե րին: Զ բաղ վա ծ� թ յ� ն ա պա հո վող պե տա կան 
ո լորտ նե րի ցան կ� մ կրթ� թ յ� նն ա ռա ջինն է (OSF-Armenia, 2016): Շա տե րի 
հա մար կրթ� թ յան ո լոր տ� մ աշ խա տանք �  նե նա լը ա ռա վել ի րա տե սա կան 
այն տար բե րակ նե րից է, որ ին քը �  նի ե րաշ խա վոր ված զբաղ վա ծ� թ յ� ն: Ու 
թե պետ աշ խա տա վար ձե րը կրթ� թ յան ո լոր տ� մ և մաս նա վո րա պես ՎՄԿԽ-
� մ պե տա կան ո լոր տի ա մե  նա ցած րե րի շար ք� մ են, և թե պետ աշ խա տան-
քա յին մի  ջա վայ րը ո րոշ հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ ա պա հով վա ծ� թ յան տե սա-
կե տից կա րող է ան կա յ� ն լի նել, մի և ն� յն է, աշ խա տան քը դպրո ց� մ կամ 
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նա խակր թա րա ն� մ շա ր�  նա կ� մ է մն ալ ցան կա լի, հատ կա պես հան րա պե-
տ� թ յան մար զե ր� մ, որ տեղ կա յ� ն զբաղ վա ծ� թ յան այ լընտ րանք ներ չկան 
կամ խիստ սա կա վա թիվ են:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №51. «Գ յ�  ղա կան շրջան նե ր� մ ման կա վար ժի հա-
մար 80.000 դրա մի  աշ խա տա վարձ ստա նա լը գրե թե ե րա զանք է, քա նի որ 
նրանց մե ծ մասն աշ խա տ� մ է ոչ լրիվ դր� յ քով: Ն րանք հա ճախ ստա ն� մ 
են 35.000 կամ ա մե  նա շա տը 60.000: Այ ն�  հան դերձ աշ խա տան քը շա ր� -
նա կ� մ է խիստ պա հանջ ված մն ալ, և  այդ պի սի աշ խա տան քի ըն դ� ն վող 
ան ձինք սո վո րա բար �  նե ն� մ են կա պեր»: (Ծ նող)

Ինչ պես դպրո ցա կան կրթ� թ յան պա րա գա յ� մ (OSF-Armenia, 2016), պե-
տա կան նա խակր թա րա ն� մ աշ խա տանք գտնե լ�  հե ռան կա րը և/ կամ այդ 
աշ խա տան քը պահ պա նե լ�  ցան կ� թ յ�  նը կա րող են հա վակ նորդ նե րի հա-
մար շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն ստեղ ծել՝ ներ քաշ վե լ�  այն պի սի չա րա շա հ� մ-
նե րի մե ջ, ինչ պի սիք են ըն թա ցա կար գե րի խախ տ� մն  ե րը և  աշ խա տան քի 
դի մե  լիս հա ջո ղ� թ յան հաս նե լ�  հա մար կա շառք տա լը:

Այս բաժ ն� մ նկա րագր ված եզ րա կա ց� թ յ� ն նե րը, ո րոնք վե րա բե ր� մ 
են երկ րի տնտե ս� թ յան և  աշ խա տա շ�  կա յի վի ճա կին, մաս նա վո րա պես 
այդ � ղ ղ� թ յ� ն նե րով ձեռ նարկ վող քա ղա քա կա ն� թ յա նը, ըստ է� թ յան 
դ� րս են նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան լիա զոր մար մի ն նե րի և ՎՄԿԽ 
հաս տա տ� թ յ� ն նե րի ի րա վա ս� թ յ� ն նե րի շրջա նա կից: Սա կայն կար ևոր է 
այն նե րա ռել վեր լ�  ծ� թ յան մե ջ՝ պար զե լ� , թե կրթ� թ յան մաս նա կից նե րի՝ 
ՎՄԿԽ հա մա կար գի բա րե վար ք� թ յ�  նը խախ տե լ�  շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն-
նե րը որ քա նով և  ինչ պես են կախ ված նաև ար տա քին գոր ծոն նե րից, ո րոնք 
հաղ թա հա րե լ�  հա մար, հա մոզ ված ենք, անհ րա ժեշտ են մի աս նա կան և 
փոխ հա մա ձայ նեց ված ջան քեր պե տա կան հա մա կար գի բո լոր ո լորտ նե ր� մ:

Դ. Առաջարկվող գործող թյ նները

Գերակա խնդիր № 3.1. Լ� ծել ՎՄԿԽ-� մ աշխատողների 
աշխատանքային պայմանների անկայ� ն� թյան խնդիրը

Օ րենս դիր նե րը և ԿԳՆ-ն պետք է լ�  ծեն ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տող ան ձանց 
աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ան կա յ�  ն� թ յան խնդի րը, քա նի որ ներ կա 
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ի րա վի ճա կը բա րե վար ք� թ յան ռիս կի լ� րջ աղբ յ� ր է: Դա կա րե լի է ա նել 
մաս նա վո րա պես, ի հար կե, ա ռանց տե ղա կան ինք նա վա ր� թ յան մար մի ն-
նե րի ի րա վա ս� թ յ� ն նե րը շրջան ցե լ� , սահ մա նե լով աշ խա տան քից կա մա-
յա կան ա զա տ�  մը բա ցա ռող ե րաշ խիք ներ. օ րի նակ, ա սենք, սահ մա նե լով 
աշ խա տան քի ըն դ� ն ման և  աշ խա տան քից ա զատ ման նվա զա գ� յն ըն թա-
ցա կար գա յին չա փա նիշ ներ և  աշ խա տան քի ըն դ� ն ման և  աշ խա տան քից 
ա զատ ման ո րո շ� մն  ե րի բո ղո քարկ ման մե  խա նիզմն  եր: Այ դօ րի նակ ըն թա-
ցա կար գա յին չա փա նիշ նե րը կա րող են բո լո րին ըն ձե ռել ար դար վե րա բեր-
մ� ն քի ար ժա նա նա լ�  հա վա սար հնա րա վո ր� թ յ� ն՝ մի ա ժա մա նակ պահ-
պա նե լով հար գան քը տե ղա կան վար չա կան հա մա կար գի նկատ մամբ (Hess, 
2016): Այս ա ռա ջար կ� թ յ�  նը հա մա հ� նչ է նաև Հա յաս տա նի ներ կա յիս հա-
կա կո ռ� պ ցիոն քա ղա քա կա ն� թ յան գե րա կա դր� յթ նե րին56:

Ա ռա ջարկ վող չա փա նիշ նե րի մե ջ, հղ� մն  եր ա նե լով օ րենսդ ր� թ յա նը, 
կա րե լի է սահ մա նել նոր կա նոն ներ, ո րոն ցով հնա րա վոր կլի նի կար գա վոր-
վել աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե ր� թ յ� ն նե րը պե տա կան հա մա կար գի 
տար  բեր հատ ված նե ր� մ: Այդ կա նոն նե րը պետք է սահ մա նեն այն հիմն  ա-
րար սկզբ� նք նե րը և  ըն թա ցա կար գա յին ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք բխ� մ են 
մի  ջազ գա յին և ներ պե տա կան ար դեն իսկ կի րառ վող հանձ նա ռ� թ յ� ն նե-
րից, մաս նա վո րա պես՝ աշ խա տան քի ար դար պայ ման նե րի, փո խա դարձ 
վստա հ� թ յան, ար դա րա դա տ� թ յան հա սա նե լի� թ յան ա պա հո վ�  մը և  այլն:

Գերակա խնդիր №3.2. Ամրապնդել և ակտիվացնել 
համապատասխան� թյան նկատմամբ արտաքին 
վերահսկող� թյան մե խանիզմն երը

Նա խորդ գլխ� մ քննարկ վե ցին կրթ� թ յան տես չա կան մարմն  ին վե-
րա բե րող ո րոշ հա մա կար գա յին թե ր� թ յ� ն ներ: Այս գլխ� մ նկա րագր վ� մ 
է, որ տե ս� չ նե րի՝ կադ րա յին կա նո նա կար գե րի պահ պան մա նը առնչ վող 
հար ցե րով զբաղ վե լ�  դժկա մ� թ յ�  նը ն� յն պես չա րա շա հ� մն  ե րին նպաս-
տող էա կան հան գա մանք է: Փաստ է, որ տե ս� չ նե րը լա վա գ� յնս կա րող 
են հայտ նա բե րել և  ար ձա նագ րել կադ րա յին ոչ պատ շաճ ո րո շ� մն  ե րը, քա-

56 Կրթ� թյան ոլորտ� մ հակակոռ� պցիոն մի ջոցառ� մն երի 2015-2018 թթ. ծրագիր (հետայս� ՝ «Ծրագիր»), 
որը կոչվ� մ է «Կոռ� պցիոն ռիսկերը կրթ� թյան ոլորտ� մ և դրանց չեզոքաց� մը և/կամ նվազեց� մը»:
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նի որ նրանք պար զո րոշ տես ն� մ են այդ ո րո շ� մն  ե րի թո ղած վար չա կան 
«հետ քե րը», օ րի նակ՝ ան հա մա պա տաս խա ն� թ յ�  նը հաս տի քա ց�  ցա կ� մ 
և/ կամ նա խակր թա րա ն� մ պե տա կան ֆի նան սա վո ր� մ ստա ցող հաս տիք-
նե րի ա վել ց�  կը:

Այդ ա մե  նի �  նաև ֆա վո րի տիզ մի  մար տահ րա վե րը այդ բնա գա վա ռ� մ 
հաղ թա հա րե լ�  հա մար գե րա կա անհ րա ժեշ տ� թ յ� ն է կրթ� թ յան տե ս� չ-
նե րին մաս նա գի տա կան կա րո ղ� թ յ� ն նե րի զար գաց ման հնա րա վո ր� թ յան 
ըն ձե ռ�  մը, ո րը կբարձ րաց նի նրանց՝ հատ կա պես ՎՄԿԽ-ին առնչ վող մաս-
նա գի տա կան հմտ� թ յ� ն նե րը: Պետք է նաև վե րա նա յել լի ցեն զա վոր ման 
վար չ� թ յան, տես չա կան մարմն  ի և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի վե րահս-
կո ղա կան գոր ծա ռ� յթ նե րը սահ մա նող կա նո նա կար գե րը՝ կրկնո ղ� թ յ�  նից 
խ�  սա փե լ�  և  ա նո րո շ� թ յ� ն նե րը հստա կեց նե լ�  նպա տա կով: 

Գերակա խնդիր թիվ 3.3. Վերանայել մե կ նախակրթարանին 
բաժին ընկնող աշխատողների նվազագ� յն թվի որոշման 
չափորոշիչները

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ�  ն� մ պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ 
գոր ծող հաս տիք նե րի հա մար աշ խա տան քի ըն դ� ն վող ան ձանց նվա զա-
գ� յն թվի ո րոշ ման վե րա բեր յալ կար գա վո ր� մն  ե ր� մ հաշ վի է առն վ� մ 
մի այն ման կա պար տե զ� մ գոր ծող խմբե րի թի վը, բայց ոչ խմբե րի մե  ծ� թ յ� -
նը և դաս տիա րակ/ե րե խա թվա յին հա րա բե րակ ց� թ յ�  նը: Դ րա պատ ճա ռով 
ա վե լի մե ծ խմբեր �  նե ցող բազ մա թիվ նա խակր թա րան ներ չեն կա րո ղա ն� մ 
աշ խա տան քի ըն դ�  նել սահ ման վա ծից ա վե լի մե ծ թվով ե րե խա նե րի հետ 
աշ խա տե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ կադ րե րի՝ բա ցա ռ� թ յամբ, ի հար կե, այն 
դեպ քե րի, երբ կա րո ղա ն� մ են այդ նպա տա կով ֆի նան սա վո ր� մ հայ թայ թել 
ե կա մ� տ նե րի այ լընտ րան քա յին աղբ յ� ր նե րից:

Խոր հ� րդ է տրվ� մ վե րա նա յել կար գա վո ր� մն  ե րը, որ պես զի դրանք 
հա մա պա տաս խա նեն ընդգրկ վա ծ� թ յան փաս տա ցի ի րա վի ճա կին: Այդ 
գոր ծո ղ� թ յամբ կօ րի նա կա նաց վի և թա փան ցիկ կդառ նա հա վել յալ աշ խա-
տող նե րի ըն դ� ն ման ար դեն իսկ ձևա վոր ված պրակ տի կան: Այն նաև թ� յլ 
կտա ա վե լի լավ պլա նա վո րել կա րիք նե րը և ռե ս� րս նե րի բաշ խ�  մը՝ այդ-
կերպ վե րաց նե լով կադ րա յին ո րո շ� մն  ե րին առնչ վող չա րա շա հ� մն  ե րի շա-
հագրգռ վա ծ� թ յ� ն ա ռա ջաց նող հիմն  ա կան գոր ծոն նե րից մե  կը:
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ԳԼ& Խ 4. ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ Յ& ՐԱՑ& ՄԸ

Այս գլխ� մ քննարկ վ� մ են հա յաս տան յան վաղ ման կ� թ յան կրթ� թ յան 
և խ նամ քի պե տա կան հա մա կար գե ր� մ ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի յ�  րաց-
ման խնդիր նե րը: Չ նա յած զր� յց նե րից ստաց ված մե  ծա ծա վալ տե ղե կ� թ-
յ� ն նե րին՝ Հա յաս տա նի նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հա մա կար գ� մ այս 
խախտ ման տա րած վա ծ� թ յան վե րա բեր յալ հա մա կար գա յին լ� րջ հե տա զո-
տ� թ յ� ն նե րը և հիմն  ա վոր տվյալ նե րը դեռևս խիստ սա կա վա թիվ են: Ել նե-
լով ժա մա նա կի և ծա վա լի սահ մա նա փա կ� մն  ե րից՝ ս� յն գլ�  խը չի կա րող 
լ�  ծել հիմն  ա վոր տվյալ նե րի ա պա հով ման խնդի րը: Այս տեղ ըն դա մե  նը ներ-
կա յաց վ� մ են լրա ց�  ցիչ հե տա զո տ� թ յան և քն նարկ ման ար ժա նի խնդիր-
նե րը՝ նկա րագ րե լով խախտ ման ա ռա վել հա ճախ հան դի պող դրսևո ր� մն  ե-
րը և ռիս կա յին ո լորտ նե րը՝ շա հա կից նե րից և ՎՄԿԽ-ի ո լոր տ� մ աշ խա տող 
պրակ տիկ մաս նա գետ նե րից ստաց ված տե ղե կ� թ յ� ն նե րի հի ման վրա:

Ե կա մ� տ նե րի պե տա կան և մաս նա վոր հիմն  ա կան աղբ յ� ր նե րին և 
դ րանց կա ռա վար ման կա նոն նե րին անդ րա դառ նա լ� ց հե տո ս� յն գլխ� մ 
նկա րագր վ� մ են տար բեր աղբ յ� ր նե րից ստաց վող մի  ջոց նե րի հափ շա կ� թ-
յան ա ռա վել հա ճախ հան դի պող ձևե րը, թվարկ վ� մ են ի րա վա կար գա վոր ման 
այն թե ր� թ յ� ն նե րը, ո րոնք հնա րա վոր են դարձ ն� մ այդ ա մե  նը, քննարկ վ� մ 
են նաև նման վար քա գիծ դրսևո րող նե րի շա հագրգռ վա ծ� թ յան հնա րա վոր 
աղբ յ� ր նե րը:

Ինչ պես զե կ� յ ցի նա խորդ բա ժին նե րը, 4-րդ գ լ�  խը ն� յն պես ա վարտ-
վ� մ է ձեռ նարկ վե լիք քայ լե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րով:

Տեղեկ թյ ններ կարգավորիչ դաշտի մասին

Ֆինանսավորման աղբյ րները, նպատակները և գ մարները

Բյ� ջետային ֆինանսավոր� մը

Հա յաս տա նի ՎՄԿԽ-� մ հափշ տա կ� թ յան ռիս կի են թա կա ֆի նան սա-
կան մի  ջոց նե րը և գ� յ քը կա րող են ստաց ված լի նել տար բեր աղբ յ� ր նե րից, 
ո րոն ցից յ�  րա քանչ յ�  րը կա ռա վար վ� մ է տար բեր կա նոն նե րով, շորթ վ� մ՝ 
տար բեր ե ղա նակ նե րով:
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Ի րա վա կար գա վո ր� մն  ե րով նա խա տես վ� մ է, որ պե տա կան և հա մայն-
քա յին բյ�  ջե նե րը պետք է լի նեն ֆի նան սա վոր ման հիմն  ա կան աղբ յ� ր պե-
տա կան նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի հա մար: Տե ղե կատ վա-
կան զե կ� յ ց� մ նշվել է, որ 2018 թվա կա նին ՎՄԿԽ-ի պե տա կան ֆի նան սա-
վո ր�  մը կազ մե լ է 796 մի  լիոն դրամ կամ կրթ� թ յան ընդ հա ն� ր պե տա կան 
ծախ սե րի 0,64%-ը (Peeters, Van Laere, & Gevorgyan, Pre-school Education in 
Armenia: Background Paper, 2018): Բա ցա ռ� թ յամբ մայ րա քա ղաք Եր ևա նի, 
որ տեղ նա խակր թա րան ներն անվ ճար են, ծնող նե րը պար տա վոր են հո գալ 
սննդի և վար չա կան ո րոշ ծախ սեր: Նա խակր թա րան նե րին թ� յ լատր ված է 
բազ մա զան դարձ նել ի րենց ֆի նան սա վոր ման աղբ յ� ր նե րը և փնտ րել ե կա-
մ� տ նե րի լրա ց�  ցիչ հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ, օ րի նակ, ա սենք, վճա րո վի � -
ս� ց ման ծա ռա յ� թ յ� ն ներ մա տ�  ցե լ�  մի  ջո ցով:

Պար տա դիր ծախ սե րին, օ րի նակ՝ սննդի մաս նա վոր ֆի նան սա վոր մա-
նը բա ժին է  ընկ ն� մ նա խակր թա րա նի պե տա կան բյ�  ջեի զգա լի մա սը: 
2016 թվա կա նին 3-ից 5 տա րե կան ե րե խա ներ �  նե ցող տնա յին տնտե ս� թ-
յ� ն նե րը հայտ նել են, որ տա րե կան մի  ջի նը 48.000 դրա մի  պաշ տո նա կան 
վճա ր� մն  եր են կա տար վ� մ յ�  րա քանչ յ� ր ե րե խա յի հա մար (Babloyan, 
2017), որ նշա նա կ� մ է, թե տա րե կան ա վե լի քան 1.9 մի  լիարդ դրա մի  է հաս-
ն� մ տա րի քա յին այդ խմբ� մ պաշ տո նա պես ընդգրկ ված բո լոր ե րե խա նե-
րի խնամ քին � ղղ ված վճա րը: Դա ա վե լի քան ե րեք ան գամ գե րա զան ցել է 
ն� յն տար վա ըն թաց ք� մ ողջ ՎՄԿԽ-ի պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ծա-
վա լը (Գ ծա պատ կեր 11):
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Գծապատկեր 11. Պետական ՎՄԿԽ-ի բյ� ջետային ֆինանսավոր� մը՝ ըստ 
աղբյ� րի (պետական և մասնավոր), Հայաստան (2016 թ.):

Ծանոթագր թյ ններ. Մաս նա վոր ֆի նան սա վոր ման մա սին պաշ տո նա կան տվյալ նե րը 
վե րա բե ր� մ են 3-5 տա րե կան ե րե խա նե րին: Դա հաշ վարկ է՝ հիմն  ված ընդգրկ վա ծ� թ-
յան տվյալ նե րի և տ նա յին տնտե ս� թ յ� ն նե րի՝ 2016 թվա կա նի հե տա զո տ� թ յան տվյալ-
նե րի վրա, ո րը կա ռ� ց վել է այն են թադ ր� թ յամբ, թե յ�  րա քանչ յ� ր տնա յին տնտե ս� թ-
յ�  նից նա խակր թա րան է հա ճա խ� մ մե կ ե րե խա: Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման վե րա-
բեր յալ տվյալ նե րը վե րա բե ր� մ են ՎՄԿԽ-� մ ընդգրկ ված բո լոր տա րի քա յին խմբե րին:

Աղբյ րները. (NSS, 2017) և հաշվարկներ՝ հիմն ված (Babloyan, 2017) և (NSS, 2017) 
հրապարակ� մն երի վրա:

Վ ճա րո վի ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի մա տ�  ց�  մի ց պե տա կան նա խակր թա-
րան նե րի ստա ցած ե կա մ� տ նե րի մա սին տվյալ ներ չկան: Դ րանք թեև կար-
ծեք էա կան դեր են խա ղ� մ ՎՄԿԽ-նե րի ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յան 
հետ կապ ված ո րոշ գոր ծարք նե ր� մ (տե՛ս գլ� խ 2, բա ժին Ա.3), բայց որ պես 
ե կամ տի աղբ յ� ր թերևս պա կաս նշա նա կա լից են, քան ս� յն բաժ ն� մ նկա-
րագր ված այլ աղբ յ� ր նե րը: Դա կա րող է ո րոշ չա փով ար տա ցոլ ված լի նել 
պե տա կան նա խակր թա րան նե րի կադ րա յին ո րո շ� մն  ե ր� մ: Օ րի նակ, ֆա-
կ� լ տա տիվ և վ ճա րո վի հի մ� նք նե րով մա տ� ց վող ա ռար կա նե րի, օ րի նակ՝ 
անգ լե րե նի, պա րի կամ ե րաժշ տ� թ յան ման կա վարժ նե րին բա ժին է ընկ ն� մ 
ման կա վար ժա կան աշ խա տ�  ժի ըն դա մե  նը մոտ մե կ հին գե րոր դը (20,8%) 
(տե՛ս Աղ յ�  սակ 12): Դա հաս տատ վեց նաև տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ, 
երբ հա մայն քա պե տե րից մե  կը նշեց, որ ի րենց մար զ� մ ծնող նե րից ոչ մե  կը 
չի պա հան ջել և նա խակր թա րան նե րից ոչ մե  կը չի ա ռա ջար կ� մ լրա ց�  ցիչ 
պա րապ մ� նք ներ թերևս այն պատ ճա ռով, որ ծնող նե րը նա խընտ ր� մ են 
ի րենց ե րե խա նե րին այլ տե ղեր տա նել լրա ց�  ցիչ պա րապ մ� նք նե րի, իսկ 
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նա խակր թա րան նե րը խ�  սա փ� մ են, ո րով հետև նման ծա ռա յ� թ յ� ն նե րից 
ստաց վող ե կա մ�  տը են թա կա է հարկ ման:

Աղյ� սակ 12. Մանկավարժական աշխատ� ժի կառ� ցվածքը Հայաստանի 
պետական ՎՄԿԽ-� մ՝ ըստ դասավանդվող առարկայի (2016 թ.):

Պաշտոն Հաստիքների 
թիվ

Տոկոսային 
արտահայտ թյամբ

Դաստիարակ 3701  
Դաստիարակի օգնական 2443  

Ընդամե նը ՎՄԿԽ դաստիարակներ 6144 79.2%
Երաժշտ� թյան մանկավարժ 648  
Այլ մանկավարժ 633  
Ընդամե նը ֆակ� լտատիվ մանկավարժներ 1281 20.8%

Աղբյ րը. (NSS, 2017)

Արտաբյ� ջետային ֆինանսավոր� մ

Ման կա պար տեզ նե րը կա րող են օգտ վել նաև ար տաբ յ�  ջե տա յին մի  ջոց-
նե րից, ո րոնք կա րող են ստա նալ ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձան-
ցից դրա մա կան կամ բնաի րե ղեն նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի ձևով կամ որ պես 
� ղ ղա կի ոչ ֆոր մալ վճա ր� մն  եր նա խակր թա րան նե րի դաս տիա րակ նե րին 
և տ նօ րեն նե րին: Հետև յալ մե ջ բեր մամբ նկա րագր վ� մ են մար զա յին ման-
կա պար տեզ նե ր� մ ոչ ֆոր մալ ե ղա նա կով ի րա կա նաց վող դրա մա հա վաք նե-
րի և մի  ջոց նե րի տնօ րին ման բնո րոշ ի րա վի ճակ ներ:

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №52. « Ցան կա ն� մ եմ Ձեզ մի  բան հարց նել: Դ� ք 
գրե նա կան պի տ� յք նե րի հա մար փող չե՞ք հա վա ք� մ: Ա մե ն ին չի հա մար ե՞ք 
փող հա վա ք� մ: ( Ֆո կ� ս խմբի հա մա կար գող)

- Ման կա պար տեզ տա նե լիս գրե նա կան պի տ� յք նե րը ե րե խա նե րի 
հա մար ինք ներս ենք գնել: (Գ յ�  ղա կան վայ ր� մ պե տա կան ման-
կա պար տեզ հա ճա խող ե րե խա յի ծնող, Ծ նող # 1)

- Ա մե ն ինչ ինք ներս ենք գնել՝ ջեր մա չա փե րից սկսած: ( Հա մայն քա յին 
պե տա կան ման կա պար տեզ հա ճա խող ե րե խա յի ծնող, Ծ նող # 2)
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- Դաս տիա րակ ներն ի րենք են ծնող նե րին ա ս� մ, որ բա վա րար ֆի-
նան սա վո ր� մ չ�  նեն: Մեր ման կա պար տե զը ֆի նան սա վոր վ� մ է 
հա մայն քի ա վա գա ն�  կող մի ց և չի կա րող այդ պի սի պա րա գա ներ 
տրա մադ րել: Վեր ջերս փող հա վա քե ցինք՝ դաս տիա րակ նե րի պա-
հան ջով ե րե խա նե րի հա մար ա պա կե բա ժակ ներ գնե լ�  հա մար: 
Սա կայն մե նք երբ ևէ նվեր ներ կամ փող չենք տա լիս Նոր տար վա 
կամ Մար տի 8-ի կա պակ ց� թ յամբ: Մենք ըն դա մե  նը գն� մ ենք այն 
ա մե  նը, ին չը, դաս տիա րակ նե րի ա սե լով, անհ րա ժեշտ է մե ր ե րե-
խա նե րին: (Ծ նող # 1)

Ա սա ցիք, թե եր բեմն  բա ժակ ներ և  այլ բա ներ եք գն� մ: Կոնկ րետ ինչ պե՞ս 
է դա տե ղի �  նե ն� մ: Դ� ք բա ժակ ներն ինք նե՞րդ եք գն� մ և բե ր� մ ման կա-
պար տեզ, թե՞ փո ղը հա վա ք� մ և տա լիս եք ման կա պար տե զին: Ինչ պե՞ս է դա 
ար վ� մ կազ մա կերպ չա կան տե սանկ յ�  նից: ( Ֆո կ� ս խմբի հա մա կար գող)

- Ո՛չ, ծնող նե րը փո ղը հա վա ք� մ են ժո ղովն  ե րից հե տո: Մենք ենք 
ո րո շ� մ, թե մո տա վո րա պես որ քան գ�  մար է հար կա վոր, օ րի նակ, 
ա սենք, 250 դրա մա նոց բա ժակ նե րի հա մար, և  ես՝ որ պես ծնո ղա-
կան կո մի  տեի ան դամ, գն� մ եմ անհ րա ժեշ տը»: (Ծ նող # 1)

Այս և  այլ, հնա րա վոր է՝ պա կաս թա փան ցիկ ե ղա նակ նե րով հա վաք-
վող ընդ հա ն� ր գ�  մա րը զգա լի չա փե րի հաս նի: Պաշ տո նա կան վի ճա կագ-
ր� թ յան և հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի տվյալ նե րի վրա հիմն  ված հաշ վարկ նե րով՝ 
2016/2017 տա ր� մ պե տա կան նա խակր թա րան նե րի և ն րանց աշ խա տող նե-
րի ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ ար տաբ յ�  ջե տա յին ե կա մ� տ նե րը կազ մե լ են մոտ 
67 մի  լիոն դրամ, ո րը հա մար ժեք է ՎՄԿԽ՝ այդ տար վա ընդ հա ն� ր պե տա-
կան ծախ սե րի ա վե լի քան 9%-ին (տե՛ս Գ ծա պատ կեր 12):
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Գծապատկեր 12. ՎՄԿԽ պետական ծախսերը և մասնավոր աղբյ� րներից 
ստացվող արտաբյ� ջետային, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ եկամ� տների գնահատականը, 

համե մատ� թյ� նը՝ %-ային արտահայտ� թյամբ (2016 թ.):

Ծա նո թագ ր թ յ ն ներ. Ար տաբ յ�  ջե տա յին վճա ր� մն  ե րի մա սին տվյալ նե րը վե րա-
բե ր� մ են 3-5 տա րե կան ե րե խա նե րին: Դա հաշ վարկ է՝ հիմն  ված ընդգրկ վա ծ� թ յան 
և տ նա յին տնտե ս� թ յ� ն նե րի՝ 2016 թվա կա նի հե տա զո տ� թ յան տվյալ նե րի վրա այն 
են թադ ր� թ յամբ, թե յ�  րա քանչ յ� ր տնա յին տնտե ս� թ յ�  նից նա խակր թա րան է հա ճա-
խ� մ մե կ ե րե խա: Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման վե րա բեր յալ տվյալ նե րը վե րա բե ր� մ են 
ՎՄԿԽ-� մ ընդգրկ ված բո լոր տա րի քա յին խմբե րին:

Աղբ յ ր նե րը. (NSS, 2017) և հաշվարկներ՝ հիմն ված (Babloyan, 2017) և (NSS, 2017) 
հրապարակ� մն երի վրա:

Ս� յն գլխի Ա.3. բաժ ն� մ ներ կա յաց ված լրա ց�  ցիչ հաշ վարկ նե րը ց� յց 
են տա լիս, որ մի  ջի նը տնա յին տնտե ս� թ յ�  նը նա խակր թա րա նի այդ ե կա-
մ� տ նե րի մոտ մե կ եր րոր դը վճա ր� մ է ծնող նե րի կա նո նա վոր նվի րատ-
վ� թ յ� ն նե րի տես քով, մոտ 44%-ը՝ ման կա վարժ նե րին և տ նօ րեն նե րին � ղ-
ղա կի փո խանց վող վճա ր� մն  ե րի ձևով, իսկ 22,7%-ը՝ կա նո նա վոր ե ղա նա-
կով բնաի րե ղեն նվի րե լով, հիմն  ա կա ն� մ՝ կեն ցա ղա յին պա րա գա ներ՝ օ ճառ, 
զ�  գա րա նի թ� ղթ, մաքր ման նյ�  թեր, ըն թա ցիկ վե րա նո րո գ� մն  ե րի հա-
մար անհ րա ժեշտ ի րեր: Կախ ված բնա կա վայ րի քա ղա քա յին թե գյ�  ղա կան 
լի նե լ� ց՝ այդ ծախ սե րը տար բեր վ� մ են, ծախ սե րը տար բեր են նաև մի և-
ն� յն տա րած ք� մ գոր ծող տար բեր նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե-
րի մի ջև (լրա ց�  ցիչ ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս Գ ծա պատ կեր 14):
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Ֆինանսների կառավար� մը և հաշվետվողական� թյան 
համակարգերը

Սա կա վա թիվ են այն ի րա վա կար գա վո ր� մն  ե րը, ո րոնք ամ րագ ր� մ են, 
թե ՎՄԿԽ-� մ ինչ պես պետք է կա ռա վար վեն և հաշ վառ վեն պե տա կան և 
մաս նա վոր աղբ յ� ր նե րի ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րը: Մի ջոց նե րի և գ� յ քի կա-
ռա վար ման վե րա բեր յալ օ րենսդ ր� թ յան կի րա ռե լի� թ յ�  նը կախ ված է նա-
խակր թա րա նի ի րա վա բա նա կան կար գա վի ճա կից և սե փա կա ն� թ յան ձևից:

Մաս նա վոր հաս տա տ� թ յ� ն նե րը ֆի նան սա պես հաշ վե տ�  են ն� յն 
կերպ, ինչ մաս նա վոր ձեռ նար կ� թ յ� ն նե րը, և դա հիմն  ա կա ն� մ ար վ� մ է 
հարկ ման նպա տա կով: Պե տա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը, սա կայն, �  նեն 
պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պ� թ յան կար գա վի ճակ, և ն րանց ֆի-
նան սա կան և գ� յ քա յին հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յ�  նը սահ մա նող նոր մա տի-
վա յին դաշ տը կազմ ված է մի  քա նի ի րա վա կան ակ տե րից:

« Պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի մա սին» օ րեն քով 
նա խա տես վ� մ է, որ բյ�  ջե տա յին բո լոր ե կա մ� տ նե րը պետք է օգ տա գործ-
վեն այդ կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի հիմն  ա կան ա ռա քե լ� թ յան (նա խադպ րո-
ցա կան կրթ� թ յան կազ մա կերպ ման) ի րա կա նաց ման հա մար57, և  որ ֆի նան-
սա կան մի  ջոց նե րի տնօ րին ման կար գը պետք է սահ մա նի հիմն  ա դի րը: Դա 
կա րող է լի նել պե տ� թ յ�  նը (ի դեմս ԿԳՆ-ի), կամ պե տ� թ յ�  նը կա րող է ին քը 
այդ գոր ծա ռ� յ թը հանձ նա րա րել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ին: 
Այդ դեպ ք� մ հա մայն քա պետն է պա տաս խա նա տ�  ծախ սե րի տա րե կան 
հաշ վետ վ� թ յ� ն նե րի և հաշ վեկ շիռ նե րի վե րահս կո ղ� թ յան և հաս տատ ման 
հա մար58: Գոր ծառ նա կան մա կար դա կ� մ ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե-
րը պար տա վոր են ա պա հո վել ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի նպա տա կա յին օգ-
տա գոր ծ�  մը այն պես, որ լի նի պե տա կան և տե ղա կան կար գա վո ր� մն  ե րին 
և  ո րո շ� մն  ե րին հա մա հ� նչ, և  այդ նպա տա կով նա կա րող է նաև բան կա յին 
հա շիվն  եր բա ցել նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յան հա մար59:

57 Տե՛ս «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպ� թյ� նների մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան՝ 
2001 թվականի թիվ ՀՕ-248 օրենքը, հոդված 6:

58 Տե՛ս ն� յն տեղը, հոդված 14:
59 Հայաստանի Հանրապետ� թյան կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարարի՝ 2011 թվականի թիվ 416-Ն 
հրաման, բաժին II:
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Գ նա հա տող թի մը չհան դի պեց այն պի սի նոր մե  րի, ո րոնք կկար գա վո-
րեին պե տա կան նա խակր թա րան նե րի կող մի ց ստաց վող ար տաբ յ�  ջե տա-
յին ֆի նանս նե րի տնօ րին ման կար գը, մաս նա վո րա պես, օ րի նակ, թե արդ յո՞ք 
պետք է դրանք ար տա ցոլ վեն նա խակր թա րան նե րի բյ�  ջե նե ր� մ, իսկ ե թե 
ա յո, ա պա արդ յո՞ք պետք է հաշ վետ վ� թ յ� ն ներ ներ կա յաց նեն այդ ծախ-
սե րի վե րա բեր յալ: Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը փոր ձել է լրաց նել այս 
բա ցը ծնող նե րի և ձեռ նար կ� թ յ� ն նե րի դրա մա կան նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի 
ա ռ�  մով՝ բա ցե լով հա տ� կ կայ քէջ («Օգ նի՛ր ման կա պար տե զից»), որ տեղ 
ներ կա յաց վ� մ են նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի հայ տա րա րած 
կա րիք նե րը և յ�  րա քանչ յ� ր հաս տա տ� թ յան ստա ցած նվի րատ վ� թ յ� ն նե-
րի հան րա գ�  մա րը60: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ ս� յն գնա հատ ման հա մար կազ մա-
կերպ ված տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ քա ղա քա պե տա րա նի ներ կա յա ց�  ցի-
չը հայտ նեց, որ ա պաակ տի վաց րել են կայ քէ ջը, քա նի որ նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տ� թ յ� ն ներն սկսել են այն օգ տա գոր ծել ծնող նե րից կա նո նա վոր 
կեր պով նվի րատ վ� թ յ� ն ներ խնդրե լ�  նպա տա կով: Վեր ջերս կա տար ված 
ստ� գ մամբ, սա կայն, պարզ վեց, որ կայ քէ ջը կրկին ակ տիվ է61: 

Այս պի սով, ս� յն զե կ� յցն ա վար տե լ�  պա հի դր� թ յամբ ծնող նե րը Եր-
ևա ն� մ (և  երկ րի մար զե ր� մ) կա րող էին փող հա վա քել կամ բնաի րե ղեն 
նվի րատ վ� թ յ� ն ներ ա նել � ղ ղա կիո րեն նա խակր թա րան նե րին, սա կայն 
ըստ ա մե  նայ նի գո յ� թ յ� ն չ�  ներ այդ նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի ըն դ� ն ման, 
տնօ րին ման և դ րանց վե րա բեր յալ հաշ վետ վ� թ յ� ն նե րի ներ կա յաց ման կա-
յա ցած, ֆոր մալ մե  խա նիզմ:

Ա. Բարեվարք թյան խախտման նկարագր թյ նը

Ֆի նանս նե րի յ�  րա ց�  մը կրթ� թ յան ո լոր տ� մ կա րող է սահ ման վել որ-
պես գ� յ քի (մի  ջոց նե րի) յ�  րա ց� մ այն ան ձի (ֆի զի կա կան կամ ի րա վա-
բա նա կան) կող մի ց, � մ դրանք չեն պատ կա ն� մ, սա կայն � մ լիա զոր վել է 
դրանց կա ռա վա ր�  մը կամ տնօ րի ն�  մը (Theoharis, 2015) (OECD, 2018a): 
Գ� յ քը կամ մի  ջոց նե րը հափշ տակ վ� մ, շորթ վ� մ են տար բեր խար դախ մի -
ջոց նե րով (Albrecht, Kranacher, & Albrecht, 2010):

60 Տե՛ս http://www.ognirmankapartezid.am/: 

61 Տե՛ս http://www.ognirmankapartezid.am/payments. 28.12.2018:
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Հա յաս տա նի ներ կա յիս հա կա կո ռ� պ ցիոն ռազ մա վա ր� թ յան գոր ծո-
ղ� թ յ� ն նե րի ծրագ ր� մ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը նշ� մ են, որ ման կա պար տեզ-
նե րի ար տաբ յ�  ջե տա յին ե կա մ� տ նե րը, մաս նա վո րա պես կրթա կան և  այլ 
պա րա գա նե րի գն� մն  ե րի հա մար հա վաք վող գ�  մար նե րը են թա կա են 
հափշ տա կ� թ յան ռիս կի62: Ս� յն գնա հատ ման շրջա նա կ� մ կազ մա կերպ-
ված ֆո կ� ս խմբե ր� մ և տե ղա յին այ ցե րի ժա մա նակ ար ված բազ մա թիվ 
հայ տա րա ր� թ յ� ն ներ վկա յ� մ են, որ ն� յ նը վե րա բե ր� մ է նաև նա խադպ-
րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի սո վո րա կան բյ�  ջեից աշ խա տա վար ձի, 
պահ պա ն� թ յան ծախ սե րի, ջե ռ� ց ման և  այլ նպա տակ նե րի հա մար հատ-
կաց ված ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րին:

Հա յաս տա նի ՎՄԿԽ-� մ ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի հափշ տա կ� թ յան 
ձևե րը և մե  խա նիզմն  ե րը տար բեր են լի ն� մ՝ կախ ված ֆի նան սա վոր ման 
նպա տա կից և  աղբ յ�  րից: Ծ նող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի հափշ տա կ� թ-
յան հա մար կի րառ վող սխե մա նե րը տար բեր վ� մ են աշ խա տա վար ձի կամ, 
օ րի նակ, են թա կա ռ� ց ված քի պահ պա ն� թ յան հա մար հատ կաց վող մի  ջոց-
նե րի յ�  րա ց�  մը հնա րա վոր դարձ նող մե  խա նիզմն  ե րից: Այս խախտ ման և 
դ րա դրսևո ր� մն  ե րի վե րա բեր յալ փաս տա կան տվյալ նե րը և նախ կին հե-
տա զո տ� թ յ� ն նե րը ս� ղ են, � ս տի այս վեր ջին գլխի նպա տակն է ոչ թե 
ներ կա յաց նել ֆի նան սա կան չա րա շահ ման ձևե րից յ�  րա քանչ յ�  րի տա րած-
վա ծ� թ յ�  նը և ծա գ�  մը, այլև հա մա կարգ ված կեր պով ամ փո փել հափշ տա-
կ� թ յան ա ռա վել բնո րոշ ձևե րից և թի րախ նե րից մի  քա նի սը՝ նպա տակ � -
նե նա լով ա ջակ ցել և քա ջա լե րել այս թե մա յի շ� րջ լրա ց�  ցիչ հե տա զո տ� թ-
յ� ն նե րի ի րա կա նա ց�  մը:

Հետև յալ բա ժին նե ր� մ քննարկ վ� մ են բյ�  ջե տա յին և  ար տաբ յ�  ջե տա-
յին մի  ջոց նե րի յ�  րաց ման խնդիր նե րը, ո րոնք վե րա բե ր� մ են անձ նա կան 
օ գ� տ ստա նա լ�  հա մար պե տա կան մի  ջոց նե րի ան բա րե խիղճ օգ տա գործ-
մա նը, աշ խա տա վար ձի ց�  ցակ նե րին առնչ վող խար դա խ� թ յա նը և ծ նող նե-
րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի յ�  րաց մա նը:

62 Տե՛ս Կրթ� թյան ոլորտ� մ հակակոռ� պցիոն մի ջոցառ� մն երի 2015-2018 թթ. ծրագիր (հետայս� ՝ 
«Ծրագիր»), որը կոչվ� մ է «Կոռ� պցիոն ռիսկերը կրթ� թյան ոլորտ� մ և դրանց չեզոքաց� մը և/կամ 
նվազեց� մը»:
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Ա.1. Խախտման դրսևոր� մը

Պետական մի ջոցները և գ� յքը

Պետական մի ջոցների չարաշահ մը՝ անձնական օգ տ ստանալ  համար

Հա յաս տա նի ՎՄԿԽ հատ վա ծի ակ նա ռ�  ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րից 
է պե տա կան ման կա պար տեզ նե րի շեն քե րի մի  մա սը մաս նա վոր հի մ� նք նե-
րով ՎՄԿԽ ծա ռա յ� թ յ� ն ներ մա տ�  ցող նե րին վար ձով տա լ�  պրակ տի կան. 
ընդ ո ր� մ՝ մաս նա վո րի սե փա կա նա տե րե րը հա ճախ ըն տա նե կան-բա րե կա-
մա կան հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի մե ջ են լի ն� մ պե տա կան նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տ� թ յան տնօ րե նի հետ: Եր ևա նի քա ղա քա յին իշ խա ն� թ յ� ն նե րի 
տվյալ նե րով այդ պրակ տի կան սկիզբ է ա ռել դեռևս 1990-ա կան նե րին, երբ 
ազ գաբ նակ չ� թ յան կտր� կ նվազ ման պատ ճա ռով (հիմն  ա կա ն� մ՝ ար տա-
գաղ թի) պե տա կան նա խակր թա րան նե րի ցան ցի տա րածք նե րի մի  զգա լի 
մա սը չէր օգ տա գործ վ� մ: Ո րոշ շի ն� թ յ� ն ներ վա ճառ վե ցին, մյ� ս նե րը եր-
կա րա ժամ կետ վար ձա կա լ� թ յան հանձն վե ցին, իսկ ո րոշ նե ր� մ տնօ րեն նե-
րին թ� յ լատր վեց դա տարկ տա րած քը վար ձով տալ մաս նա վոր ըն կե ր� թ-
յ� ն նե րի, հատ կա պես՝ նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յ� թ յ� ն ներ մա տ�  ցող նե-
րի. այդ պրակ տի կան այ սօր ար դեն լռել յայն հան դ� րժ վող օ րի նա չա փ� թ-
յան է վե րած վել մայ րա քա ղա քի ան հայտ թվով նա խակր թա րան նե ր� մ:

Անց յա լից մն ա ցած այդ պրակ տի կան բազ մա թիվ հետ ևանք ներ է ա ռաջ 
բե ր� մ բա րե վար ք� թ յան տե սանկ յ�  նից: Ա ռա վել ակն հայտ հետ ևան քը նե-
պո տիզմն  է: Թիմն  ար ձա նագ րեց մե  կից ա վե լի դեպ քեր, թե ինչ պես պե տա-
կան ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րը թո շա կի անց նե լ� ց ա ռաջ ի րենց 
պաշ տո նը սո վո րա բար փո խան ց� մ են հա րա զատ դ� ստ րե րին, ա պա 
ստանձ ն� մ են մի և ն� յն շեն ք� մ գոր ծող մաս նա վոր հաս տա տ� թ յան ղե կա-
վա ր� թ յ�  նը:

Այս գլխի բո վան դա կ� թ յան հա մա տեքս տ� մ քնն� թ յան թերևս ա ռա վել 
լ� րջ նյ� թ է մի և ն� յն շեն ք� մ գոր ծող պե տա կան և մաս նա վոր հաս տա-
տ� թ յ� ն նե րի ծախ սե րը մի ա խառ նե լ� ՝ ըստ է� թ յան բա վա կան լայն տա-
րա ծ� մ գտած պրակ տի կան: Թե պետ մաս նա վոր նա խակր թա րա նը շ�  կա-
յա կան գներ է սահ մա ն� մ և գան ձ� մ իր ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի դի մաց, սա կայն 
ըն թա ցիկ շատ ծախ սեր, ինչ պես, օ րի նակ, է լեկտ րաէ ներ գիա յի, ջե ռ� ց ման, 
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շեն քի պահ պան ման �  մաք ր� թ յան և  այլն ֆի նան սա վոր վ� մ են պե տա-
կան այն հաս տա տ� թ յան հաշ վին, ո րից մաս նա վո րը վար ձ� մ է շեն քի տա-
րած քը: Ներ քաշ վե լով նման գոր ծե լա կեր պի մե ջ՝ ստաց վ� մ է, որ պե տա կան 
ՎՄԿԽ հաս տա տ� թ յ�  նը փաս տա ցի սա տա ր� մ է պե տա կան մի  ջոց նե րը և 
գ� յ քը մաս նա վոր օ գ�  տի հա մար չա րա շա հե լ� ն:

Այդ պի սի պե տա կան ման կա պար տեզ նե րից մե  կը, � ր այ ցե լել էր գնա հա-
տող թի մը, հաս տա տեց, որ իր «բա կ� մ» գոր ծող մաս նա վոր հաս տա տ� թ-
յան հետ կնքած վար ձա կա լա կան պայ մա նագ րով սահ ման ված է մոտ 10.000 
դրամ նվա զա գ� յն վար ձավ ճար, ո րը չա փա զանց զ� սպ գ�  մար է՝ իր մա տ� -
ցած ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի և ծախ սե րի դի մաց: Մեկ այլ զր�  ցա կից, ով ղե կա վա-
ր� մ էր նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յ� թ յ� ն ներ մա տ�  ցող մե կ այլ՝ ա ռա ջի նի 
հետ կապ չ�  նե ցող հաս տա տ� թ յ� ն, բո ղո քեց, թե նման ման կա պար տե զ� մ 
մաս նա վոր հի մ� նք նե րով գոր ծող «զ� յ գը» կամ «երկ յա կը» ա նար դար ա ռա-
վե լ� թ յ� ն �  նի և խախ տ� մ է այդ շ�  կա յի կա նոն նե րը: Այդ ման կա պար տե-
զը ըն դա մե  նը նվա զա գ� յն վար ձավ ճար է մ�  ծ� մ. հա մա տեղ օգ տա գոր ծե լով 
պե տա կան նա խակր թա րա նի ռե ս� րս նե րը՝ նա փող է տնտե ս� մ մաք ր� թ-
յան և  այլ ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի հա մար ծախ սեր չա նե լով, և  իր ծա ռա յ� թ յ� ն նե-
րը ա ռա ջար կ� մ է ա վե լի է ժան, քան այն մաս նա վոր ման կա պար տեզ նե րը, 
ո րոնք ստիպ ված են ի րենց տա րած քը վար ձա կա լել շ�  կա յա կան գնե րով և 
սե փա կան մի  ջոց նե րի հաշ վին հո գալ բո լոր ծախ սե րը: Ն� յն զր�  ցա կի ցը նաև 
նշեց, որ այդ «եր կա կի» նա խակր թա րան նե րի մե ծ մա սը ղե կա վա ր� մ են ազ-
գա կան ներ, ով քեր սերտ կա պեր �  նեն մարզ պե տա րան նե րի հետ:

Աշխատավարձի ց ցակներին առնչվող զեղծարար թյ նը

3-րդ գլ խ� մ նկա րագր վեց, թե աշ խա տող նե րի �  պաշ տո նե րի հաս տի-
քա յին քա նա կը ինչ պի սի կախ վա ծ� թ յան մե ջ է ման կա պար տե զի՝ լի ցեն-
զիա յով նա խա տես ված խմբե րի թվից, և  որ ՎՄԿԽ հաս տա տ� թ յ� ն նե րը 
կա րող են դրա նից ա վե լի մե ծ թվով աշ խա տող նե րի ըն դ�  նել պայ մա նով, որ 
կա պա հո վեն ֆի նան սա վոր ման այ լընտ րան քա յին աղբ յ� ր ներ՝ այդ հա վել-
յալ ծախ սե րը հո գա լ�  հա մար: Իսկ գլխի Ա.1.1. բաժ ն� մ նկա րագր վեց, թե 
ինչ պես պե տա կան նա խակր թա րան նե րը և տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը 
դի մ� մ են չա րա շա հ� մն  ե րի ռիս կի՝ պե տա կան ֆի նան սա վո ր� մ ստա ցող 
հաս տիք նե րի թի վը սահ ման վա ծից ա վե լաց նե լով: Նշ վեց նաև, որ այդ կերպ 
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աշ խա տան քի ըն դ� ն ված նե րի մի  մա սը չ�  նի անհ րա ժեշտ ո րա կա վո ր� մ:

Ո րա կա վոր ման նվա զա գ� յն պա հանջ նե րի խախտ մամբ և/ կամ պե տա կան 
բյ�  ջեով ֆի նան սա վոր վող, սահ ման վա ծից  ա վե լի մե ծ թվով մարդ կանց աշ-
խա տան քի ըն դ�  նե լը՝ անձ նա կան օ գ� տ ստա նա լ�  հա մար, բնա կա նա բար 
չա րա շա հ� մ է: Պե տա կան մի  ջոց նե րը, ո րոնք հատ կաց վ� մ են ի րա վա կան 
նոր մե  րին հա մա պա տաս խան, օ րի նակ, ա սենք, ո րո շա կի հաս տիք նե րի աշ-
խա տա վար ձը վճա րե լ�  հա մար, վե րա� ղ ղորդ վ� մ են այն աշ խա տող նե րին, 
ո րոնք չ�  նեն անհ րա ժեշտ ո րա կա վո ր� մ և/ կամ աշ խա տան քի են վերց վել այն-
պի սի թա փ� ր տե ղե ր� մ, ո րոնք ստեղծ վել են հա տ� կ այդ նպա տա կի հա մար:

Ինչ պես ար դեն նշվեց, այդ գոր ծե լա կեր պի տա րած վա ծ� թ յ�  նը հաս տա-
տող ան մի  ջա կան տվյալ ներ երբ ևէ չեն հա վա քագր վել, սա կայն պե տա կան 
ՎՄԿԽ-� մ կադ րա յին ո լոր տի օ րենսդ րա կան նոր մե  րից շե ղ� մն  ե րի չա փը 
հ�  շ� մ է, թե ինչ պի սին կա րող են լի նել դրանց մասշ տաբ նե րը (տե՛ս նաև 
գլ� խ 3): Գ ծա պատ կեր 13-� մ ներ կա յաց ված են ամ փոփ տե ղե կ� թ յ� ն ներ:

Գծապատկեր 13. Կադրային ապահովման նվազագ� յն նորմե րից շեղ� մն երի 
մի ջին մե ծ� թյ� նը պետական ՎՄԿԽ-� մ՝ ըստ աշխատանքի տեսակի:

Ծանոթագր թյ ններ. Տե՛ս Աղյ� սակ 10:

Աղբյ րները. Հաշ վարկ նե րի հիմ ք� մ՝ տվյալ ներ (NSS, 2017) հրա պա րա կ�  մի ց,  ինչ պես 
նաև ՀՀ կրթ� թ յան և գի տ� թ յան նա խա րա րի՝ 2007 թվա կա նի թիվ 29 հրա մա նը և 2017 
թվա կա նի թիվ 1318-Ն փո փո խ� թ յ�  նը:
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Մասնավոր աղբյ րներից ստացվող ֆինանսավոր մը

Ծնողների նվիրատվ� թյ� նների յ� րաց� մը գն� մն երի և 
հաշվետվ� թյ� նների զեղծարար� թյան մի ջոցով

Ծ նող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րը, ո րոնք ար ձա նագր վ� մ և մ շակ վ� մ 
են հա մայն քա պե տա րա նի կայ քէ ջով («Օգ նի՛ր ման կա պար տե զիդ» հար թա-
կով), հաշ վառ վ� մ են՝ ըստ նվի րատ վ� թ յան աղբ յ�  րի (ո՞վ է նվի րա տ� ն), 
մե  ծ� թ յան (որ քա՞ն է նվի րա բեր վել), վերջ նա կե տի (ո՞ր նա խակր թա րանն է 
շա հա ռ� ն) և  օգ տա գործ ման նպա տա կի (գ�  մա րի ո՞ր մասն է ծախս վել և  ի՞նչ 
նպա տա կի հա մար):

Հաշ վե տ�  այս փա թե թ� մ ա մե  նա խո ցե լի ռիս կա յին օ ղա կը մի  ջոց նե րի 
օգ տա գործ մանն առնչ վող մասն է: Հաշ վետ վ� թ յ� ն նե րը կայ քէ ջ� մ ընդ-
հան րա կան են և գն ված ապ րանք նե րի կամ ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի վե րա բեր-
յալ չեն նե րա ռ� մ ման րա մաս ներ, ինչ պես, օ րի նակ, ծախ սե րի թե րի կող մե -
րի, մա տա կա րա րի կամ ծա ռա յ� թ յ�  նը մա տ�  ցո ղի ան վան կամ ան վան-
ման, այ լընտ րան քա յին ա ռա ջարկ նե րի առ կա յ� թ յան (ե թե այդ պի սիք ե ղել 
են), գն�  մը կա տա րե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յան հիմն  ա վոր ման և վ ճա ր� մն  ե րի 
մա սին: Ծ նող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րը գն� մն  ե րի հա մար օգ տա գոր ծե լը 
խիստ ռիս կա յին ո լորտ է, և դ րա մա սին տե ղե կատ վ� թ յան պա կա սը կա-
րող է չա րա շա հ� մն  ե րի տե ղիք տալ և փաս տա ցի տա լիս է: №2 տեքս տա յին 
ներ դի ր� մ օ րի նակ է ներ կա յաց ված Ուկ րաի նա յի փոր ձից. նրա ն� մ ց� յց է 
տրվ� մ, թե գն� մն  ե րը � ռ ճաց րած թվե րով ց� յց տա լով, ինչ պես են զեղ ծա-
րա ր� թ յամբ հափշ տակ վել ծնող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րը:
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Տեքստային ներդիր №2. Ծնողների նվիրատվ� թյ� նների յ� րաց� մը գն� մն երի 
զեղծարար� թյան մի ջոցով Ուկրաինայ� մ

«…Գ ն� մն  ե րին առնչ վող զեղ ծա րա ր� թ յ�  նը, օ րի նակ՝ ծնող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե-
րի հաշ վին � ռ ճաց ված գնե րով գն� մն  եր կա տա րե լը՝ վճար վող գ�  մա րից ա պօ րի նի ե ղա-
նա կով որ ևէ մաս տա լ�  կամ հետ ստա նա լ�  նպա տա կով, թերևս հափշ տա կ� թ յան (ծնող-
նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի հափշ տա կ� թ յան) ա ռա վել հա ճախ հան դի պող դրսևո ր� մն  է: 
Բա րե վար ք� թ յ�  նը գնա հա տող թի մը քա նիցս տե ղե կ� թ յ� ն ներ ստա ցավ այն պի սի դեպ-
քե րի մա սին, ո րոն ց� մ դպրոց նե րը և նա խակր թա րան նե րը վար ձել կամ ա ռա ջար կել են 
այն պի սի մա տա կա րար նե րի, ո րոնք.

- ծնող նե րին կներ կա յաց նեն հա շիվ-ապ րան քագ րեր, ո րոն ց� մ նշված գ�  մա րը կգե-
րա զան ցի ի րենց մա տա կա րա րած ապ րանք նե րի և ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի փաս տա ցի ար ժե քը, 
և տար բե ր� թ յ�  նը (կամ դրա մի  մա սը) կփո խան ցեն դպրո ցին, 

- կամ ծնող նե րին կներ կա յաց նեն հա շիվ-ապ րան քագ րեր, ո րոն ց� մ նշված գ�  մա րը 
կար տա ցո լի ապ րանք նե րի ամ բող ջա կան ման րա ծախ գի նը, բայց ոչ դրանց հա մար սո վո-
րա բար կի րառ վող զեղ չը, ա պա զեղ չին հա մար ժեք գ�  մար կփո խան ցեն դպրո ցին, 

- ծնող նե րին կներ կա յաց նեն հա շիվ-ապ րան քագ րեր այն պի սի ապ րանք նե րի կամ ծա-
ռա յ� թ յ� ն նե րի հա մար, ո րոնք ընդ հան րա պես չեն մա տա կա րար վել (իսկ ե թե մա տա կա-
րար վել են, ա պա դրանց դի մաց վճա ր� մն  ար դեն իսկ կա տար վել է դպրո ցի՝ տե ղա կան 
իշ խա ն� թ յ� ն նե րի ֆի նան սա կան վար չ� թ յան հատ կաց րած բյ�  ջեից), և ծ նող նե րի վճա-
ր� մն  ե րը (կամ դրանց մի  մա սը) կփո խան ցեն դպրո ցին:

Կի րա ռե լով նման սխե մա ներ, ո րոնք բո լո րը ի րա կա նաց վ� մ են կեղծ հա շիվ-ապ րան-
քագ րե րի մի  ջո ցով, բնա կա նա բար ա պօ րի նի են. կրթա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը կա տա-
ր� մ են սո վո րա կան առևտ րա յին զեղ ծա րա ր� թ յ� ն, ո րի մի  ջո ցով ար տա� ղ ղորդ ված ֆի-
նան սա կան մի  ջոց նե րը հիմն  ա կա ն� մ ստա ն� մ են դպրոց նե րի ղե կա վար նե րը...»:

Աղբյ րը. (OECD, 2017a):

INTES-ի ֆո կ� ս խմբե րի քննար կ� մն  ե ր� մ ար տա հայտ ված մտքե րը 
վկա յ� մ են, որ ՎՄԿԽ-� մ ծնող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի օգ տա գործ ման 
վե րա բեր յալ ընդ հան րա կան հաշ վետ վ� թ յ� ն նե րի հետ և� մ կա րող են տա-
րաբ ն� յթ վտան գա վոր ման րա մաս ներ թաքն ված լի նել, ո րոնք ան տե սա նե լի 
կմն ան հան ր� թ յան և ծ նող նե րի հա մար: №52 մե ջ բեր ման մե ջ նախ կին դաս-
տիա րա կը կար ծիք է հայտ ն� մ, թե նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի օգ տա գոր ծ�  մը 
պատ շաճ կեր պով չի ար ձա նագր վ� մ, և  որ գ�  մա րը կա րող է հափշ տակ վել 
մաս նա վոր օ գ�  տի հա մար, իսկ հա ջորդ (№53) մե ջ բեր ման մե ջ ծնող նե րից 
մե  կը հա մոզ մ� նք է հայտ ն� մ, թե ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րի օգ տա գործ ման 
մա սին հաշ վետ վ� թ յ� ն նե րը կա րող են «նկար վել».
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Խոս քից մե ջ բե ր� մ №52. «Եր ևա ն� մ գոր ծող ման կա պար տեզ նե րը հիմ-
նա կա ն� մ պա հան ջ� մ են ո րո շա կի գ�  մար նվի րա բե րել «Օգ նի՛ր ման կա-
պար տե զիդ» հիմն  ադ րա մի ն, որն ի րա կա ն� մ նվի րատ վ� թ յ� ն չէ… Ն րանք 
ա ն� մ են ա մե ն ինչ, որ պես զի ծնող նե րը չկա րո ղա նան պար զել, թե արդ յոք 
նվի րատ վ� թ յ�  նը կա շառք է, թե՝ ոչ: Ա վե լին, մե նք չենք ի մա ն� մ, թե այդ 
հիմն  ադ րա մով հա վաք վող գ�  մարն ինչ պես է � ղղ վ�  ման կա պար տեզ նե-
րի ո րո շա կի կա րիք նե րը հո գա լ� ն. բո լոր փաս տաթղ թե րը պետք է լիար ժե-
քո րեն �  ս� մն  ա սի րել, բայց դա չի ար վ� մ»: (Պե տա կան ման կա պար տե զի 
նախ կին դաս տիա րակ)

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №53. «Ես գի տեմ, որ Եր ևա ն� մ գոր ծող ո րոշ ման-
կա պար տեզ ներ վե րա նո րոգ վ� մ են ծնող նե րից հա վաք ված փո ղով: Ի հար-
կե, տնօ րեն նե րը կամ նրանց են թա կա նե րը հե տա գա յ� մ փո փո խ� թ յ� ն ներ 
են կա տա ր� մ փաս տաթղ թե ր� մ՝ ց� յց տա լ�  հա մար, որ այդ ա մե նն ար վել 
է «Օգ նի՛ր ման կա պար տե զիդ» հիմն  ադ րա մի ց ստաց ված գ�  մար նե րով… Մի 
ան գամ ին ձա նից հե ռ� ս տա ց� յց խնդրե ցին: Դաս տիա րակն ա սաց, որ իմ 
ե րե խան շատ ակ տիվ է, և  ա վե լի լավ կլի նի, ե թե նստի և մ� լտ ֆիլ մե ր դի-
տի»: ( Պե տա կան ման կա պար տեզ հա ճա խող ե րե խա յի ծնող)

Ծ նող նե րի՝ նաև ման կա պար տեզ նե րին ան մի  ջա կա նո րեն նվի րա բե րած 
գ�  մար նե րը են թա կա են հափշ տա կ� թ յան (այս պրակ տի կան այժմ տա-
րա ծ� մ է գտն� մ նաև մայ րա քա ղա ք� մ՝ հա կա ռակ առ ցանց հար թա կի գո-
յ� թ յա նը): Հար ցազ ր� յց նե րից մե  կի ժա մա նակ զր�  ցա կի ցը, ով վար չա կան 
բարձր պաշ տոն էր զբա ղեց ն� մ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  � մ, 
նշեց, որ նա խակր թա րա նի կա րիք նե րը հո գա լ�  պատր վա կով կա րե լի է փող 
հա վա քել այ լընտ րան քա յին նպա տակ նե րի հա մար.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №54. «Ի՜նչ ա նօ րի նա կան օ գ� տ ներ կա րե լի է քա-
ղել ծնող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի հաշ վին: Ռիս կի հիմն  ա կան աղբ յ�  րը 
նա խակր թա րա նի կող մի ց այդ նվի րատ վ� թ յան օգ տա գործ ման նկատ մամբ 
պատ շաճ վե րահս կո ղ� թ յան բա ցա կա յ� թ յ� նն է: Օ րի նակ, ե թե ծնո ղա կան 
խորհր դի նա խա գա հը դաս տիա րա կի ըն կերն է, ա պա նա կա րող է դրա-
մա հա վաք նա խա ձեռ նել ման կա պար տե զի ինչ-որ կա րի քի հա մար, ա պա՝ 
այդ գ�  մա րի մի  մասն օգ տա գոր ծել տվյալ դաս տիա րա կի անձ նա կան նպա-
տակ նե րի հա մար»: ( Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ի բարձ րաս տի-
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Ըստ է� թ յան ծնող նե րի առն վա զը ո րոշ մա սը տեղ յակ է, որ նվի րատ-
վ� թ յ� ն նե րի հա վա քագ ր�  մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ոչ մի այն նա-
խակր թա րա նի կա րիք նե րով, և  որ այդ գոր ծե լա կերպն ինք նին խնդրա հա-
ր� յց է բա րե վար ք� թ յան տե սանկ յ�  նից, �  րեմն  այն պետք է դա դա րեց նել 
կամ գո նե ա վե լի լավ կա նո նա կար գել.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №55. «Ես թերևս մի ակ ծնողն եմ 34 ե րե խա նե րի 
խմբի ծնող նե րից, ով որ ևէ մե  կի հա մար որ ևէ բան չի բե րել ման կա պար տեզ: 
Մեր դաս տիա րակ նե րի սե ղանն Ա մա նո րի և  ընդ հան րա պես բո լոր մի  ջո ցա-
ռ� մն  ե րի կամ հա մե րգ նե րի ժա մա նակ լի է նվեր նե րով: Ս խալ կլի ներ ա սել, 
թե դա ըն դա մե  նը ե րախ տա գի տ� թ յան նշան է, ինչ պես դա բա ցատ ր� մ է 
ծնող նե րի մե ծ մա սը. դա կա շառք է»: ( Պե տա կան ման կա պար տեզ հա ճա-
խող ե րե խա յի ծնող)

Խոս քից մե ջ բե ր� մ № 56. « Սա վիթ խա րի խնդիր է գյ�  ղե ր� մ: Ան գամ 
դա սե րի կամ հան դես նե րի հա մար ե րե խա նե րին անհ րա ժեշտ ա մե  նա փոքր 
բա նե րը գնվ� մ են ծնող նե րից հա վաք ված գ�  մար նե րով, որն այս պես կոչ-
ված «� ղ ղա կի կո ռ� պ ցիա յի» ցայ տ� ն օ րի նակ է»: ( Նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի ե րե խա յի ծնող, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ակ տի վիստ)

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №57. « Պետք է վերջ տանք ծնող նե րից փող հա վա-
քե լ�  պրակ տի կա յին: Պետք է նա խա ձեռ ն� թ յ� ն ց�  ցա բե րենք և  ա պա ց� -
ցենք, որ մե նք՝ որ պես ման կա վարժ ներ, կա րող ենք շատ բան ինք ն�  ր� յն 
ա նել՝ չկա տա րե լով գն� մն  եր ծնող նե րից հա վաք ված փո ղե րով»: (Ու ս�  ցիչ, 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան ակ տի վիստ)

Ա.2. Գործընթացին մասնակց� թյ� ն � նեցող պաշտոնները

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի կա ռա վար ման պա տաս խա-
նատ վ� թ յ�  նը Հա յաս տա ն� մ վե րա պահ ված է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րին և նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի տնօ րեն նե-
րին: Ինչ պես ար դեն նշվել է այս գլխ� մ, հա մայն քա պե տը պա տաս խա նա տ�  

63 Այս մե ջբեր� մը առնված է տեղային այցերի ընթացք� մ կազմակերպված հարցազր� յցից, այլ ոչ թե 
ֆոկ� ս խմբից:
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է վե րահս կո ղ� թ յան և հաս տի քա ց�  ցա կի �  ծախ սե րի տա րե կան հաշ վետ-
վ� թ յ� ն նե րի հաս տատ ման հա մար, իսկ տնօ րե նը՝ իր ղե կա ված նա խակր-
թա րա ն� մ գ� յ քի և մի  ջոց նե րի հա մար ժեք և  ի րա վա չափ օգ տա գործ ման:

Գ նա հա տող թի մի  մոտ տպա վո ր� թ յ� ն ձևա վոր վեց, որ քա ղա քա կա-
ն� թ յան այս ո լոր տը՝ նա խակր թա րան նե րի վար չա կան և ֆի նան սա կան կա-
ռա վա ր�  մը, բնո րոշ վ� մ է հա մայն քի մա կար դա կով հստա կո րեն սահ մա նա-
զատ ված պար տա կա ն� թ յ� ն նե րով: Ե թե այդ պես է, ա պա դժվար է պատ-
կե րաց նել, որ յ�  րա ց�  մը (այն ս� յն զե կ� յ ց� մ նշված բա րե վար ք� թ յան 
խախ տ� մն  ե րի այն մի ակ տե սակն է, ո րի հա մար նա խա տես վ� մ է քրեա-
կան և վար չա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն. տե՛ս Ա.4 բա ժի նը) կա րող է տե-
ղի �  նե նալ ա ռանց ՎՄԿԽ-� մ մի  ջոց նե րի և գ� յ քի կա ռա վար ման հա մար 
պա տաս խա նա տ�  բո լոր ս� բ յեկտ նե րի` տնօ րեն նե րի, տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման պաշ տո նա տար ան ձանց և, հնա րա վոր է նաև, հա մայն քա պե-
տե րի մաս նակ ց� թ յան և  ի մա ց� թ յան: Այն քա նով, որ քա նով �  ս�  ցիչ ներն 
� ղ ղա կիո րեն ևս  օգտ վ� մ են ար տաբ յ�  ջե տա յին նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի ինչ-
որ մա սից, �  րեմն  նրանք ն� յն պես ա ջակ ց� մ են բա րե վար ք� թ յան խախ-
տ� մն  ե րին:

Մեզ հա մար ա նօ րի նա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի մաս նա կից նե րի «հայտ-
նա բե ր� մն » �  նի զ� տ տեխ նի կա կան նպա տակ: Այն պար զա պես պետք է 
հիմք ծա ռա յի լրա ց�  ցիչ հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի հա մար, ո րոնց օգ ն� թ յամբ 
հնա րա վոր կլի նի բա ցա հայ տել մաս նա կից բո լոր կող մե  րին, ո րոնց հարկ 
կլի նի ներգ րա վել խնդրի լ� ծ մա նը: 

Ա.3. Ոչ պատշաճ օգ� տները

Ս� յն գլխ� մ նկա րագր ված խախ տ� մն  իր բն� յ թով ար դեն իսկ են թադ-
ր� մ է, որ մաս նա կից նե րի ձեռք բե րած ոչ ար դա րա ցի օ գ� տ ներն ի րենց 
բն� յ թով նյ�  թա կան են: Ս� յն զե կ� յ ցը պատ րաս տե լ�  ժա մա նակ առ կա 
տվյալ նե րով հնա րա վոր չե ղավ հաշ վար կել գ�  մար նե րի սո վո րա կան չա փե-
րը, տար բեր պաշ տոն ներ զբա ղեց նող նե րի մի ջև դրանց բաշխ ման օ րի նա-
չա փ� թ յ� ն նե րը և  երկ րի ո րոշ մար զե ր� մ խնդրի ա վե լի լայն տա րած վա-
ծ� թ յան հան գա ման քը և  այլն:

Այ ն�  ա մե  նայ նիվ «Save the Children» կազ մա կեր պ� թ յան պատ վե րով 
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2016 թվա կա նին հա վաք ված ո րոշ հե տա զո տա կան տվյալ նե րի հի ման վրա 
կա րե լի է մո տա վոր պատ կե րա ց� մ կազ մե լ ար տաբ յ�  ջե տա յին նվի րատ-
վ� թ յ� ն նե րի տար բեր ձևե րի հա րա բե րա կան կար ևո ր� թ յան մա սին, իսկ 
դրա հի ման վրա՝ նաև ար տա քին շա հա կից նե րի (հիմն  ա կա ն� մ՝ ծնող նե րի) 
կող մի ց պե տա կան ման կա պար տեզ նե րին տրա մադր վող նյ�  թա կան ա ջակ-
ց� թ յան տար բեր ձևե րի հափշ տա կ� թ յան ռիս կե րի մո տա վոր չա փե րի մա-
սին: Գ ծա պատ կեր 14-� մ ներ կա յաց ված է ՎՄԿԽ-� մ ար տաբ յ�  ջե տա յին 
վճա ր� մն  ե րի տար բեր տե սակ նե րի հա մար տնա յին տնտե ս� թ յ� ն նե րի 
կող մի ց կա տար վող ամ սա կան ծախ սե րի հա րա բե րա կան մաս նա բա ժի նը:

Գծապատկեր 14. Արտաբյ� ջետային վճար� մն երը ՎՄԿԽ-� մ՝ ըստ հարաբերական 
ծախսերի և տեսակի (2016 թ.):

Ծանոթագր թյ ններ. Արտաբյ� ջետային վճար� մն երի վերաբերյալ տվյալները վերաբեր� մ են 3-5 
տարեկան երեխաներին:

Աղբյ րները. Հաշվարկների հիմք� մ՝ (Babloyan, 2017) հետազոտ� թյան տվյալները:

Քա ղա քա յին բնա կա վայ րե ր� մ, օ րի նակ, ե թե ՎՄԿԽ աշ խա տող նե րին 
ար վող ոչ ֆոր մալ վճա ր� մն  ե րը կա րող են ա մե  նա ծախ սա տար և պար բե րա-
բար կրկնվո ղը լի նել, ա պա գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե ր� մ ա վե լի մե ծ կշիռ կա-
րող են �  նե նալ ծնող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րը և բ նաի րե ղեն նվի րատ վ� թ-
յ� ն նե րը, ո րոնք ա վե լի ծախ սա տար են, քան դաս տիա րակ նե րին վճար վող 
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գ�  մար նե րը: Ամ բողջ Հա յաս տա նի մասշ տա բով նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ-
յանն � ղղ վող ըն տա նե կան բյ�  ջեի ա մե  նա մե ծ մա սը բա ժին է հաս ն� մ ծնող-
նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րին, ո րոնց հա ջոր դ� մ են աշ խա տող նե րին ար վող 
� ղ ղա կի վճա ր� մն  ե րը և կա նո նա վոր բնաի րե ղեն նվի րատ վ� թ յ� ն նե րը:

Ա.4. Վտանգվող նորմե րը և հանձնառ� թյ� նները

ՎՄԿԽ-� մ մի  ջոց նե րի հափշ տա կ� թ յան յ�  րա քանչ յ� ր դեպք, ո րը 
նկա րագր վել է ս� յն գլխ� մ, �  նե ցել է պե տ� թ յան և/ կամ մաս նա վոր շա-
հա կից նե րի կող մի ց ՎՄԿԽ ո լոր տ� մ ներդր վող դրա մա կան մի  ջոց նե րը 
խար դա խ� թ յամբ յ�  րաց նե լ�  մի  տ� մ: Դա վե րա բե ր� մ է ինչ պես մի և ն� յն 
շեն քա յին տա րած ք� մ մի ա ժա մա նակ գոր ծող պե տա կան և մաս նա վոր նա-
խակր թա րան նե րի՝ պե տա կան գ� յ քը մաս նա վոր օ գ�  տի հա մար չա րա շա-
հե լ� ն, այն պես էլ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման հաշ վին հա վել յալ կադ րեր 
աշ խա տան քի ըն դ�  նե լ� ն, ծնող նե րի՝ ման կա պար տե զին ար ված նվի րատ-
վ� թ յ� ն նե րը շոր թե լ� ն:

Հա յաս տա նը հանձն է ա ռել տար բեր ե ղա նակ նե րով պայ քա րել պե տա-
կան և մաս նա վոր հատ ված նե ր� մ առ կա այս պի սի ա նօ րի նա կան վար քագ-
ծի դեմ: 2007 թվա կա նին եր կի րը վա վե րաց րել է կո ռ� պ ցիա յի դեմ Միա-
վոր ված ազ գե րի կոն վեն ցիան, ո րի հա մա ձայն՝ մաս նա կից կող մե  րից յ� -
րա քանչ յ�  րը պար տա վոր է քրեա կա նաց նել պե տա կան պաշ տոն զբա ղեց-
նող ան ձանց կող մի ց սե փա կան օ գ�  տի կամ մե կ այլ ան ձի օ գ�  տի հա մար 
գ� յ քը և/ կամ ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րը յ�  րաց նե լը, հափշ տա կե լը կամ այլ 
կերպ ար տա� ղ ղոր դե լը64: 

Մի ջազ գա յին այս հանձ նա ռ� թ յ� նն ար տա ցոլ ված է քրեա կան օ րենսգր-
ք� մ (տե՛ս հոդ ված ներ 179 և 308-315), ո րով պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն է 
սահ ման վ� մ պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց կող մի ց պե տա կան հատ-
վա ծ� մ կա տար վող կո ռ� պ ցիոն հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե րի հա մար: Ինչ պես 
նշվել է ՏՀԶԿ-ի կող մի ց վեր ջերս կազմ ված հա կա կո ռ� պ ցիոն մշտա դի-
տարկ ման զե կ� յ ց� մ, որն անդ րա դառ ն� մ էր Հա յաս տա նի բարձ րա գ� յն 
կրթ� թ յան ո լոր տին և հիմն  վ� մ INTES մե  թո դա բա ն� թ յան վրա, պե տա կան 

64 Կոռ� պցիայի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, հոդված 17:
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պաշ տո նա տար ան ձի սահ մա ն�  մը  (հոդ ված 308) վե րա բե ր� մ է պե տա-
կան, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե ր� մ և դ րանց են թա կա 
կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե ր� մ կազ մա կեր պա կա ռա վար չա կան, վար չա կան և 
տն տե սա կան գոր ծա ռ� յթ ներ կա տա րող ան ձանց (OECD, 2018b): Դա նշա-
նա կ� մ է, որ քրեա կան օ րենսգր քի նշված նոր մե  րը կի րա ռե լի են տե ղա կան 
մա կար դա կ� մ ՎՄԿԽ-ի հա մար պա տաս խա նա տ�  ղե կա վար ան ձանց, ինչ-
պես նաև նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի տնօ րեն նե րի, հնա րա-
վոր է նաև աշ խա տող նե րի նկատ մամբ: Ա վե լին, ՏՀԶԿ-ի զե կ� յ ց� մ նշվ� մ 
է, որ յ�  րաց մա նը վե րա բե րող 179-րդ հոդ վա ծը, կեղծ ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծ�  նե� թ յա նը վե րա բե րող 189-րդ հոդ վա ծը, առևտ րա յին կա շառ քին վե-
րա բե րող 200-րդ հոդ վա ծը և  առևտ րա յին և  այլ կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի աշ-
խա տող նե րի կող մի ց լիա զո ր� թ յ� ն նե րի չա րա շահ մա նը վե րա բե րող 214-րդ 
հոդ վա ծը կի րա ռե լի են պե տա կան կամ մաս նա վոր հատ ված նե ր� մ աշ խա-
տող բո լոր այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր «զգա լի չա փով» հափշ տա կ� մ 
են ի րենց վստահ ված գ� յ քը: Դա նշա նա կ� մ է, որ քրեա կան օ րենսգր քի այդ 
դր� յթ նե րը կի րա ռե լի են նաև նա խադպ րո ցա կան կրթ� թ յան հաս տա տ� թ-
յ� ն նե րի նկատ մամբ՝ ան կախ սե փա կա ն� թ յան ձևից:

Եվ վեր ջա պես վար չա կան ի րա վա խախ տ� մն  ե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր-
քով սահ ման վ� մ են վար չա կան կար գի դեմ � ղղ ված հան ցա գոր ծ� թ յ� ն նե-
րը, օ րի նակ՝ տվյալ նե րի բաց թո ղ�  մը, տվյալ նե րի ներ կա յաց ման �  շա ց�  մը 
և կեղծ տվյալ նե րի ներ կա յա ց�  մը պե տա կան մար մի ն նե րին65, գոր ծո ղ� թ-
յ� ն ներ, ո րոնք այս տեղ քննարկ վող խախ տ� մն  ե րի մի  մա սի դրսևոր ման 
ան քակ տե լի մասն են:

Դժ բախ տա բար գնա հա տող թի մը չար ձա նագ րեց նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տ� թ յ� ն նե րի հա մար գոր ծող այն պի սի կա նոն նե րի կամ կա նո նա-
կար գե րի (օ րի նակ՝ մաս նա գի տա կան և  է թի կա կան վար քագ ծի կա նո նագր-
քեր, կար գա պա հա կան կա նոն ներ և  այլն), ո րոն ցով կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վ� թ յ� ն կսահ ման վեր ս� յն գլխ� մ նկա րագր ված գոր ծե լա-
կեր պե րից որ ևէ մե  կի հա մար:

65 Վարչական իրավախախտ� մն երի վերաբերյալ օրենսգիրք, հոդված 189.10:



145

Բ. Հնարավոր թյ ններ ընձեռող գործոնները

Բ.1. Բյ� ջեի ձևավորման և արտաբյ� ջետային մի ջոցների 
կառավարման վերաբերյալ ոչ բավարար կարգավոր� մն երը

Ար տաբ յ�  ջե տա յին մի  ջոց նե րի կա ռա վար ման և հաշ վետ վո ղա կա ն� թ-
յան վե րա բեր յալ վե րա բեր յալ պատ շաճ կար գա վո ր� մն  ե րի բա ցա կա յ� թ յ� -
նը չա րա շա հ� մն  ե րի լ� րջ հնա րա վո ր� թ յ� ն է ըն ձե ռ� մ: Ար դեն այն հան-
գա ման քը, որ յ�  րա քանչ յ� ր հա մայնք ինքն է ո րո շ� մ, թե ինչ պես է վար վե լ�  
իր նա խակր թա րան նե րին դրա մադր ված այդ մի  ջոց նե րի հետ և  ընդ հա նար-
պես արդ յոք ձևա կեր պե լ�  է դրանք, ստեղ ծ� մ է կո ռ� պ ցիոն մե ծ ռիս կեր:

Գ նա հա տող թի մի  հետ հան դիպ ման ժա մա նակ հա մայն քա պե տե րից 
մե  կը նշեց, որ իր հա մայն ք� մ հստա կո րեն գի տեն ՎՄԿԽ-ի՝ յ�  րա քանչ-
յ� ր տար վա հատ կաց վե լիք ֆի նան սա վոր ման մա սին և գի տեն, թե ինչ պես 
պետք է դա բաշ խել՝ ել նե լով ի րենց պա տաս խա նատ վ� թ յան ներ քո գոր-
ծող ման կա պար տեզ նե րի ըն թա ցիկ ֆի նան սա կան կա րիք նե րից: Սա կայն 
նա նշեց նաև, որ ծնող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րը բա ցա ռա պես հաշ վի չեն 
առն վ� մ բյ�  ջեն պլա նա վո րե լիս, և  որ դրանք ամ բող ջո վին դ� րս են բյ�  ջե-
տա յին գոր ծըն թա ցից: Ն կա տեց նաև, որ թե պետ տե ղա կան իշ խա ն� թ յ� ն-
նե րը ծնող նե րին չեն քա ջա լե ր� մ նվի րատ վ� թ յ� ն ներ ա նել, այ ն�  ա մե  նայ-
նիվ նրանք նաև որ ևէ կերպ չեն կա րող բա ցա ռել կամ վե րահս կել ծնող նե րի 
կող մի ց ար վող նվի րատ վ� թ յ� ն նե րը:

Քա ղա քա կա ն� թ յան այս բա ցը հի շա տակ վ� մ է նաև Հա յաս տա նի գոր-
ծող հա կա կո ռ� պ ցիոն ռազ մա վա ր� թ յան մե ջ: Վեր ջի նիս գոր ծո ղ� թ յ� ն նե-
րի ծրագ ր� մ ա ռա ջարկ վ� մ է երկ րի բո լոր հա մայնք նե րի հա մար մշա կել 
նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի բյ�  ջե տա վոր ման մի աս նա կան 
մե  թո դա բա ն� թ յ� ն՝ նա խա տե սե լով բո լոր ե կա մ� տ նե րի և ծախ սե րի մա-
սին հաշ վետ վ� թ յ� ն նե րի հրա պա րա կ� մ և ման կա պար տեզ նե րին � ղղ ված 
դրա մա կան նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի իս պառ ար գե լ� մ:
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Բ.2. Կարգապահական նորմե րի և բարեվարք� թյան երաշխիքների 
բացակայ� թյ� նը հաստատ� թյ� նների մակարդակ� մ

Գ նա հա տող թի մը չար ձա նագ րեց այն պի սի կա նո նա կար գե րի գո յ� թ-
յան փաս տեր, ո րոն ց� մ նկա րագր ված կլի նեին նա խադպ րո ցա կան հաս-
տա տ� թ յ� ն նե ր� մ աշ խա տող ան ձանց է թի կա կան վար քագ ծի պար տա կա-
ն� թ յ� ն նե րը: Չար ձա նագր վե ցին նաև ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն-
ներ և  ըն թա ցա կար գեր կամ մի  ջոց նե րի և գ� յ քի չա րա շահ մա նը մի տ ված 
վար քագ ծի հա մար սահ ման ված պատ ժա մի  ջոց ներ: Դա ոչ մի այն ան պատ-
ժե լի� թ յան զգա ց� մ է ա ռա ջաց ն� մ, այլ նաև աշ խա տող նե րին թող ն� մ է 
«է թի կա կան վա կ�  �  մի » մե ջ, ո ր� մ նրանք չեն կա րող հստա կո րեն ի մա նալ, 
թե որ վար քա գիծն է հա մար վ� մ ըն դ�  նե լի, ո րը՝ ա նըն դ�  նե լի:

Ֆո կ� ս խմբե րի ո րոշ քննար կ� մն  եր այս ա ռ�  մով բա վա կան խո ս� ն 
էին: Դ րանք վե րա բե ր� մ էին այն հար ցին, թե նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի որ տե-
սա կը կա րող է ըն դ�  նե լի լի նել, և թե տար վա ըն թաց ք� մ և հատ կա պես տա-
րե վեր ջին ծնող նե րի կող մի ց, ի նշան ե րախ տա գի տ� թ յան, ման կա պար տե-
զի դաս տիա րակ նե րին սո վո րա բար տրվող նվեր նե րի ար ժե քա յին որ սահ-
մանն է թ� յ լատ րե լի:

Բ.3. Թ� յլ իրավակիրարկ� մը և արտաքին վերահսկող� թյ� նը

Մի ջոց նե րի յ�  րա ց�  մը ս� յն զե կ� յ ց� մ նկա րագր ված խախ տ� մն  ե րից 
մի ակն է, որն օ րեն քով հստա կո րեն սահ ման ված է որ պես ի րա վա խախ-
տ� մ: Սա կայն գնա հա տող թի մը չար ձա նագ րեց ՎՄԿԽ-� մ մի  ջոց նե րի և 
գ� յ քի չա րա շահ մա նը վե րա բե րող խախ տ� մն  ե րի բազ մա թիվ դեպ քե րից 
որ ևէ մե  կի հա մար որ ևէ մե  կին կար գա պա հա կան կամ քրեա կան պա տաս-
խա նատ վ� թ յան են թար կե լ�  մա սին որ ևէ տվյա լի: Ն ման հան գա ման քը կա-
րող է մա սամբ պայ մա նա վոր ված լի նել կա՛մ բո ղոք նե րի, կա՛մ բո ղո քարկ ման 
պատ շաճ մե  խա նիզմն  ե րի բա ցա կա յ� թ յամբ: Սա կայն չի բա ցառ վ� մ, որ այն 
պայ մա նա վոր ված լի նի նաև ո լոր տի նկատ մամբ ար տա քին վե րահս կո ղ� թ-
յան թե ր� թ յ� ն նե րով:

Այդ թե ր� թ յ� ն նե րը բա վա կան ման րա մաս նո րեն քննարկ վե ցին 2-րդ գլ-
խի Բ.2. և 3-րդ գլ խի Բ.2. բա ժին նե ր� մ, ո րոնք ամ բող ջա պես կա րող են վե-
րա բե րել նաև բա րե վար ք� թ յան՝ ս� յն գլխ� մ նկա րագր ված խախ տ� մն  ե րին:
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Գ. Շահագրգռված թյ ն առաջացնող գործոնները

Գ.1. Ցածր աշխատավարձերը

3-րդ գլ խի Գ.3. բաժ ն� մ անդ րա դարձ կա պե տա կան նա խադպ րո ցա-
կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ ման կա վարժ նե րի և տ նօ րեն նե րի աշ խա տա-
վար ձի ան բա վա րար լի նե լ�  մա սին (տե՛ս նաև Գ ծա պատ կեր 10): Նաև նշվել 
է, որ INTES-ի տե ղա յին այ ցե րին և ֆո կ� ս խմբե րի հան դի պ� մն  ե րին մաս-
նակ ցած ՎՄԿԽ շա հա կից նե րի մե ծ մա սի հա մար դա բա վա րար պատ ճառ է՝ 
բա ցատ րե լ� , թե ին չ�  են ՎՄԿԽ մաս նա գետ նե րը հակ ված պա հան ջել և  ըն-
դ�  նել ոչ պատ շաճ վճա ր� մն  եր և բ նաի րե ղեն նվի րատ վ� թ յ� ն ներ: Ո մանք 
ան գամ նշել էին, թե աշ խա տա վար ձե րի բարձ րա ց� մն  ամ բող ջա պես կլ�  ծի 
կո ռ� պ ցիա յի խնդի րը:

Կո ռ� պ ցիա յի մե ջ ներ քաշ վե լ�  շա հագրգռ վա ծ� թ յան թե մա յով ի րա-
կա նաց ված նախ կին հե տա զո տ� թ յ� ն նե րը ց� յց են տա լիս, որ ո րո շա կի 
կապ գո յ� թ յ� ն �  նի պե տա կան ո լոր տի աշ խա տա վար ձե րի և  ա նօ րի նա կան 
շա հագրգռ վա ծ� թ յ� ն նե րի մե ջ ներ քաշ վե լ�  հակ վա ծ� թ յան մի ջև (Chêne, 
2009), հատ կա պես ե թե աշ խա տա վար ձե րը ցածր են նվա զա գ� յն ո րո շա կի 
շե մի ց (OECD, 2017a): Ն� յն այդ հե տա զո տ� թ յ� ն նե ր� մ, սա կայն, կա րե լի է 
տվյալ ներ գտնել այն մա սին, որ ո րո շա կի նվա զա գ� յն շե մը գե րա զան ցող 
և  ա վե լի բարձր աշ խա տա վար ձե րը կա րող են հան գեց նել ա վե լի մե ծ չա փե-
րի հաս նող ոչ ֆոր մալ վճա ր� մն  եր կա տա րե լ�  պա հանջ նե րի (Milovanovitch, 
2014) (Foltz & Opoku-Agyemang, 2015): Դա նշա նա կ� մ է, որ ա ռանց արդ-
յ�  նա վետ վե րահս կո ղ� թ յան մե  խա նիզմն  եր և պատ շաճ պատ ժա մի  ջոց ներ 
սահ մա նե լ�  (Chêne, 2009) և  ա ռանց բա րե վար ք� թ յան մշա կ� յթ ձևա վո րե-
լ�  (OECD, 2005) պար զա պես ե կա մ� տ ա վե լաց նե լը դժվար թե փո խի նման 
վար քագ ծի ձևա վոր ված օ րի նա չա փ� թ յ� ն նե րը:

Ամ փո փե լով կա րե լի է ա սել, որ ցածր ե կա մ�  տը Հա յաս տա նի ՎՄԿԽ-
� մ կար ևոր գոր ծոն է, ո րը նպաս տ� մ է նա խադպ րո ցա կան ո լոր տի մաս-
նա գետ նե րի կող մի ց մի  ջոց նե րի հափշ տա կ� թ յա նը, սա կայն այդ խնդրի 
լ� ծ ման հա մար անհ րա ժեշտ կլի նի ա վե լի տար բե րակ ված մո տե ց� մ, ո ր� մ 
հաշ վի կառն վեն նաև աշ խա տող նե րի աշ խա տան քա յին մի  ջա վայ րի է թի կա յի 
և բա րե վար ք� թ յան խնդիր նե րը (ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րի մա սին տե՛ս Դ բա-
ժի նը):
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Գ.2. ՎՄԿԽ-ի նյ� թական պայմանների անբավարար� թյան 
խնդիրները բավականաչափ թափանցիկ կերպով ծնողներին 
չներկայացնելը

Հա յաս տա ն� մ ՎՄԿԽ հա ճա խող ե րե խա նե րի ծնող նե րը կար ծեք մե ծ մա-
սամբ գոհ են նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ո րա կից և պայ ման նե րից: 
«Save the Children» կազ մա կեր պ� թ յան պատ վե րով 2016 թվա կա նին ի րա կա-
նաց ված հե տա զո տ� թ յան մե ջ նրանք բա վա կան բարձր գնա հա տա կան ներ 
են տվել, մաս նա վո րա պես նյ�  թա տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րին (5 հնա րա վո րից՝ 
4,15 մի ա վոր), ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ո րա կին (5 հնա րա վո րից՝ 4,44 մի ա վոր), են-
թա կա ռ� ց ված քի վի ճա կին (5 հնա րա վո րից՝ 4,11) և  այլն: Ի դեպ, պե տա կան և 
մաս նա վոր հաս տա տ� թ յ� ն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի ծնող նե րի գնա հա տա-
կան նե ր� մ  տար բե ր� թ յ� ն նե րը մե ծ չեն ե ղել (Babloyan, 2017):

Բա վա րար վա ծ� թ յան հա մե  մա տա բար բարձր մի  ջին այդ ց�  ցա նի շը, 
սա կայն, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նաև նրա նով, որ ի րենք՝ ծնող նե-
րը, հակ ված են ի րենց մի  ջոց նե րով բա րե լա վե լ�  ման կա պար տեզ նե րի վի-
ճա կը և հեշ տ� թ յամբ ըն դա ռաջ են գա լիս այն պա հանջ նե րին, ո րոնք կլ� -
ծեն հաս տա տ� թ յա նը վե րա բե րող կոնկ րետ խնդիր ներ: Հա ջորդ մե ջ բե ր� -
մը վե րա բե ր� մ է հենց այդ պի սի ի րա վի ճա կի.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №58. « Դաս տիա րակ նե րը, սա կայն, ի րենք են ծնող-
նե րին ա ս� մ, որ բա վա րար ֆի նան սա վո ր� մ չ�  նեն: Մեր ման կա պար տե-
զը ֆի նան սա վոր վ� մ է հա մայն քի ա վա գա ն�  կող մի ց և չի կա րող այդ պի սի 
պա րա գա ներ տրա մադ րել: Վեր ջերս փող հա վա քե ցինք ե րե խա նե րի հա-
մար՝ ա պա կե բա ժակ ներ գնե լ�  նպա տա կով, սա կայն դաս տիա րակ ներն 
էին դա պա հան ջել: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ մե նք երբ ևէ նվեր ներ կամ փող չենք 
տա լիս Նոր տար վա կամ Մար տի 8-ի կա պակ ց� թ յամբ: Մենք ըն դա մե  նը 
գն� մ ենք այն ա մե  նը, ին չը, նրանց ա սե լով, անհ րա ժեշտ է մե ր ե րե խա նե-
րին»: (Գ յ�  ղա կան հա մայն քա յին ման կա պար տեզ հա ճա խող ե րե խա յի ծնող)

Ծ նող նե րի հա մար դժվար է ինք ն�  ր� յ նա բար ստ�  գել նման պնդ� մ-
նե րի հա վաս տի� թ յ�  նը: Գ նա հա տող թի մի ն ա սա ցին, որ ման կա պար տեզ-
նե րը հազ վա դեպ են ներ կա յաց ն� մ ի րենց ֆի նան սա կան կամ նյ�  թա կան 
կա րիք նե րի փաս տա ցի ա պա ց� յց նե րը, իսկ ե թե ան գամ ներ կա յաց ն� մ 
են, ծնող նե րի հա մար դրանք ստ�  գե լը կա րող է շատ ժա մա նա կա տար լի-
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նել: Բա ցի դրա նից՝ ա պա ց� յց պա հան ջե լը և չվ ճա րե լը ե րե խա նե րի նկատ-
մամբ հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ռիսկ է ա ռա ջաց ն� մ: Ինչ պես 
նշվեց խոս քե րից մե  կ� մ (մե ջ բե ր� մ №6), ծնող նե րի շրջա ն� մ կա «վա խի 
մթնո լորտ», այ սինքն՝ կար ծիք, թե ման կա վարժ նե րը և տ նօ րեն նե րը կա րող 
են ինչ-որ կերպ վրեժխն դիր լի նել: Բա ցի այդ՝ տնօ րեն նե րին և  աշ խա տա-
կից նե րին նվեր ներ տա լը վա ղ� ց ար դեն դար ձել է մի  տե սակ մշա կ� յթ, ո րը 
ինք նին ար դեն բա ցա ռ� մ է ֆի նան սա կան կամ բնաի րե ղեն նվի րատ վ� թ-
յ� ն նե րի մա սին ա պա ց� յց ներ տրա մադ րե լ�  պատ րաս տա կա մ� թ յ�  նը.

Խոս քից մե ջ բե ր� մ №59. «Ե րե խա յի՝ ման կա պար տեզ հա ճա խե լիս ե թե 
ծնող ներն ներդ ր� մն  եր են ա ն� մ այն տեղ և ցան կա ն� մ են օգ նել ման կա պար-
տե զին, դա կո ռ� պ ցիա չի հա մար վ� մ: Ե րե խա նե րին ըն դ�  նե լիս ծնող նե րին 
հարց ն� մ են, թե ինչ պես կա րող են ի րենք օգ տա կար լի նել ման կա պար տե զին, 
ա սենք, օ րի նակ, ի րենց մտա վոր կա րո ղ� թ յ� ն նե րով, կա պե րով, փո ղով և  այլն: 
Կար ծ� մ եմ, որ դա ճիշտ մե  թոդ է, քա նի որ ծնող-ե րե խա-ման կա պար տեզ կա-
պը պետք է ա վե լի �  ժեղ դառ նա, ծնող նե րը պետք է ի րենց կապ ված զգան 
ման կա պար տե զին»: ( Նա խակր թա րա նի նախ կին դաս տիա րակ)

Գ.3. Մասնավոր օգ� տն առավելագ� յնի հասցնելը

Կր թ� թ յան ո լոր տ� մ ար ձա նագր վող բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  ե րի 
և ս� յն զե կ� յ ց� մ քննարկ ված խախ տ� մն  ե րի մե ծ մա սի հաղ թա հար ման 
հա մար պետք է ամ րագր վեն մե կ կամ մի  քա նի ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ, ո րոնց 
ի րա կա նա ց�  մը պետք է պար տա դիր դառ նա հա մա կար գ� մ ընդգրկ ված 
բո լոր աշ խա տա կից նե րի հա մար: Սա կայն դա դեռևս չի լ�  ծի բո լոր խնդիր-
նե րը, քա նի որ հա մա կար գ� մ կան բազ մա թիվ այլ հար ցեր:

Թերևս ճիշտ կլի ներ են թադ րել, որ հա մա կար գ� մ պաշ տո նա կան և 
մաս նա գի տա կան դիրք զբա ղեց նող նե րի շրջա ն� մ անձ նա կան օ գ�  տը և 
շա հ� յ թը ա ռա վե լա գ� յ նի հասց նե լ�  տար րա կան ցան կ� թ յ�  նը ն� յն պես 
ո րո շա կի դեր է խա ղ� մ: Այդ հան գա ման քի վե րա բեր յալ վեր լ�  ծ� թ յ�  նը զե-
կ� յ ցի Գ բաժ ն� մ նե րա ռե լ�  պատ ճառն այն է, որ հարկ կա հի շեց նե լ� , 
թե Հա յաս տանն ար դեն օ րեն քով իսկ ար գե լել է նման վար քա գի ծը՝ սահ մա-
նե լով նաև պատ ժա մի  ջոց ներ, ո րոնց կի րար կ�  մը, սա կայն, դեռևս թե րի է: 
Դա, ան շ� շտ, ի րա վա խախտ նե րին հնա րա վո ր� թ յ� ն է տա լիս շա ր�  նա կե-
լ�  ի րենց ա պօ րի ն� թ յ� ն նե րը և ս տեղ ծե լ�  այն պի սի տպա վո ր� թ յ� ն, որ 
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ի րենք ան պատ ժե լի են: Ի րե րի այդ պի սի դր� թ յ�  նը նպաս տ� մ է նաև բա-
րե վար ք� թ յան նման խախ տ� մն  ե րի տա րած մա նը:

Դ. Առաջարկվող գործող թյ նները

Գերակա խնդիր №4.1. Բոլոր մասնավոր եկամ� տները 
ներառել պետական նախադպրոցական հաստատ� թյ� նների 
բյ� ջետային գործընթաց� մ և ծախսերի 
հաշվետվ� թյ� ններ� մ

Մի ջոց նե րի հափշ տա կ� թ յան վե րա բեր յալ գե րա կա ա ռա ջին գոր ծո ղ� թ-
յ�  նը հա մա հ� նչ է Հա յաս տա նի հա կա կո ռ� պ ցիոն ռազ մա վա ր� թ յան գոր-
ծո ղ� թ յ� ն նե րի ծրագ ր� մ  հռչակ ված մտադ ր� թ յ� ն նե րին, ո րի հա մա ձայն 
բա րե վար ք� թ յան այս խախ տ�  մը հա մար վել է լրջա գ� յն ռիսկ ՎՄԿԽ հա մա-
կար գ� մ: Գոր ծո ղ� թ յ�  նը պետք է նե րա ռի ՎՄԿԽ-ի մի աս նա կան բյ�  ջե տա յին 
գոր ծըն թա ցի ձևա վո ր�  մը տե ղա կան մա կար դա կ� մ, յ�  րա քանչ յ� ր նա խադպ-
րո ցա կան հաս տա տ� թ յան  պլա նա վոր ված և կա տար ված բյ�  ջե նե րի հրա պա-
րա կ�  մը և ծ նող նե րի նվի րատ վ� թ յ� ն նե րի կա նո նա կար գ�  մը՝ հաշ վետ վո ղա-
կա ն� թ յան և թա փան ցի կ� թ յան մա կար դա կը բարձ րաց նե լ�  հա մար:

Վեր ջին կե տի կա պակ ց� թ յամբ ռազ մա վա ր� թ յան մե ջ ա ռա ջարկ վ� մ է 
ար գե լել բո լոր դրա մա կան նվի րատ վ� թ յ� ն նե րը, սա կայն հաշ վի առ նե լով ե կա-
մ� տ նե րի այս աղբ յ�  րի նշա նա կ� թ յ�  նը նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն-
նե րի հա մար, այս մի  ջո ցա ռ� մն  ա նի րա տե սա կան է թվ� մ: Ա վե լի ի րա տե սա-
կան մի  ջոց կա րող է լի նել նվի րատ վ� թ յ� ն  նե րի հետ թա փան ցիկ աշ խա տան քի 
հստակ ըն թա ցա կար գե րի սահ մա ն�  մը ԿԳՆ-ի կող մի ց: Դա պետք է նե րա ռի 
նվի րատ վ� թ յ� ն նե րը և մաս նա վոր աղբ յ� ր նե րից ստաց վող այլ ե կա մ� տ նե րը 
թ� յ լատ րե լի ճա նա չե լ�  պայ ման նե րի նկա րագ ր� թ յ�  նը, այդ լրա ց�  ցիչ ե կա-
մ� տ նե րի ար տա ցո լ�  մը նա խակր թա րա նի բյ�  ջեի մե ջ, և մի  ջոց նե րի կա ռա-
վար ման և հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման կա նոն նե րի ամ րագ ր�  մը:

Գերակա խնդիր №4.2. Ներդնել էթիկական վարքածի 
կանոնագրքեր ՎՄԿԽ-� մ և սահմանել դրանց շրջանցման 
հետևանքները

ՎՄԿԽ-� մ բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  երն ար գե լող նոր մե  րի բա-
ցա կա յ� թ յ�  նը մտա հո գիչ խնդիր է, ո րը պետք է լ�  ծել՝ մաս նա վո րա պես 
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կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն նա խա տե սե լով ո րո շա կի գոր-
ծո ղ� թ յ� ն նե րի հա մար և սահ մա նե լով մաս նա գի տա կան և  է թի կա կան վար-
քագ ծի կա նո նագր քեր ՎՄԿԽ հաս տա տ� թ յ� ն նե րի հա մար:

Ինչ պես ար դեն նշվել է, վար քագ ծի կա նո նագր քե րը սահ մա նա փակ ազ-
դե ց� թ յ� ն �  նեն, ե թե չեն ար տա ցո լ� մ այն ի րա վա կան կար գա վո ր� մն  ե-
րը և  ըն թա ցա կար գե րը, ո րոն ցով աշ խա տող նե րի հա մար նա խա տես վ� մ են 
այն պի սի հա մընդ հա ն� ր ար ժեք ներ, ինչ պի սին են բա րե վար ք� թ յ�  նը, ջա-
նա սի ր� թ յ�  նը և  այլն: Նշ ված ար ժեք նե րը այդ կար գա վո ր� մն  ե ր� մ պետք 
է վե րած վեն պար տա վո ր� թ յ� ն նե րի, և պետք է նկա րագր ված լի նեն դրանց 
խախ տ� մն  ե րի հնա րա վոր հետ ևանք նե րը (OECD, 2018b):   

Մաս նա վո րա պես խոր հ� րդ է տրվ� մ է թի կա կան վար քագ ծի կա նո-
նագր քեր ստեղ ծել նա խադպ րո ցա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի հա մար, ո րոն-
ց� մ ԿԳՆ-ի ան մի  ջա կան մի  ջամ տ� թ յամբ և հս կո ղ� թ յամբ կսահ ման վեն 
ո րո շա կի և հս տակ պար տա վո ր� թ յ� ն ներ նա խակր թա րան նե ր� մ աշ խա-
տող մաս նա գետ նե րի հա մար:

Գերակա խնդիր №4.3. Բարելավել արտաքին վերահսկող� թյան 
արդյ� նավետ� թյ� նը

Տե՛ս գերակա գործող� թյ� ններ №2.2-ը 2-րդ գլխ� մ և №3.2-ը 3-րդ գլխ� մ:

Գերակա խնդիր №4.4. Վերանայել վարձատր� թյան 
մակարդակը պետական ՎՄԿԽ-� մ

Գ նա հա տող թիմն  ա ռա ջար կ� մ է իշ խա ն� թ յ� ն նե րին վե րա նա յել և 
բարձ րաց նել ՎՄԿԽ-� մ աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րի չա փը՝ ան կախ 
նա խակր թա րան նե րի գտնվե լ�  վայ րից: Դա պետք է ա նել բա րե վար ք� թ-
յան ո լոր տ� մ վար քագ ծի վե րա բեր յալ կա նո նագր քե րի մի  ջո ցով սահ ման-
վող ո րո շա կի պար տա վո ր� թ յ� ն նե րի ի րա կա նաց ման և  �  ս� ց ման ո րա կը 
բա րե լա վե լ�  ջան քե րի հետ հա մա տեղ, ինչ պես նշվել է ս� յն գնա հատ ման 
հա մար հիմք ծա ռա յած տե ղե կատ վա կան զե կ� յ ց� մ և Հա յաս տա նի՝ մի նչև 
2030 թ. ՎՄԿԽ զար գաց ման ռազ մա վա ր� թ յ� ն նե ր� մ:
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Այս վեր ջին բաժ ն� մ ամ փոփ ված են զե կ� յ ցի տեքս տ� մ ներ կա յաց-
ված բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  ե րի հաղ թա հար ման վե րա բեր յալ ա ռա-
ջար կ� թ յ� ն նե րը: Ամ փո փա գի րը ներ կա յաց ված է զե կ� յ ցի կա ռ� ց ված քին 
հա մա հ� նչ, ին չը նշա նա կ� մ է, որ ա ռա ջար կ� թ յ� ն նե րը խմբա վոր ված են՝ 
ըստ բա րե վար ք� թ յան խախ տ� մն  ե րի և  ըստ զե կ� յ ցի գլ� խ նե րի:

Բարեվարք թյան 
խախտ մ

Առաջարկ թյ ններ, գլ խ 2 Քաղաքական թյան 
բարելավման 
թիրախային 

 ղղ թյ ններ

Նա խադպ րո ցա կան 
կրթ� թ յան և խ նամ-

քի ա նօ րի նա կան 
հա սա նե լի� թ յ�  նը

Գերակա խնդիր №2.1. 
Լ� ծել պետական 

նախադպրոցական 
հաստատ� թյ� նների 
գերբեռնված� թյան 

խնդիրը

Ըն դ�  նե լ� թ յան սահ մա նա չա փե րի նոր մե  րից մե ծ 
թվով բա ցա ռ� թ յ� ն նե րի թ� յ լատ ր�  մը տե ղա կան 
մա կար դա կ� մ լրջա գ� յն խնդիր է, ո րը նպաս տ� մ է 
ա նօ րի նա կան հա սա նե լի� թ յա նը, և  այս գոր ծե լա կեր-
պը պետք է հրա տապ կեր պով կար գա վո րել: Ա ռանց 
տե ղա կան ինք նա վա ր� թ յա նը մի  ջամ տե լ� ՝ դա կա րե լի 
է ա նել՝ վե րա նա յե լով խմբի ա ռա վե լա գ� յն մե  ծ� թ յան 
ստան դարտ նե րը և դ րա նից ել նե լով՝ վե րագ նա հա տե-
լով պե տա կան նա խակր թա րան նե րի կա րո ղ� թ յ� ն-
նե րի սահ մա նա չա փե րը: Պետք է հստա կո րեն սահ-
մա նել ստան դարտ ներ և հս կել դրանց կա տար մա նը՝  
մի ա ժա մա նակ վե րաց նե լով տե ղա կան մա կար դա կ� մ 
բա ցա ռ� թ յ� ն ներ թ� յ լատ րե լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նը:
Դա կա րող է ա ռա ջաց նել նա խադպ րո ցա կան կրթ� -
թյան հա մա կար գի վե րա նայ ման մի  ջո ցա ռ� մ՝ բազ-
մա զա նեց նե լով մա տ� ց վող ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ձևե րը 
(օ րի նակ՝ շ� րջ օր յա յի փո խա րեն ոչ լրիվ օ րով հա ճախ-
ման պրակ տի կա յի ներդ ր� մ):

Օ րենսդ րա կան գոր ծո-
ղ� թ յ� ն ներ, լի ցեն զա վո-

ր� մ և  ար տա քին վե րահս-
կո ղ� թ յ� ն

Գ եր ակ ա խնդիր №2.2.
Բ ար ել ավ ել արտ ա քին 

վեր ահսկ ող � թյ ան 
արդյ � ն ավ ետ � թյ � ն ը

Խ որհ � րդ է տրվ� մ կրթ� թյ ան տես � չն եր ին մասնա-
գ իտ ակ ան զարգ ացմ ան հնար ավ որ � թյ � ն ընձ եռ ել՝ 
նրանց մասն ագ իտ ացն ել ով մասն ավ որ ապ ես ՎՄԿԽ-ի 
� ղղ � թյ ամբ, ինչպ ես նաև վեր ան այ ել լից ենզ ավ որմ ան 
վարչ � թյ ան, տեսչ � թյ ան և տ եղ ակ ան ինքն ակ առ-
ավ արմ ան մարմի  նն եր ի վեր ահսկ ող ակ ան գործ ա-
ռ� յթն եր ը սահմ ան ող իր ավ ակ ան ակտ եր ը, որպ եսզ ի 
բաց առվ են կրկնող � թյ � նն եր ը, հստակ եցվ են ան որո-
շ � թյ � նն եր ը և ս ահմ անվ են համ ագ ործ ակց � թյ ան 
ֆորմ ալ մե խ ան իզմն  եր: Այդ փոփ ոխ � թյ � նն եր ի հիմ-
քեր ը կար ող են դրվել «Ն ախ ադպր ոց ակ ան կրթ� թյ ան 
մաս ին» նոր օր ենք � մ:

Օր ենսդր ակ ան գործ ո-
ղ� թյ � նն եր և արտ ա-

քին վեր ահսկ ող � թյ � ն. 
մասնագ իտ ակ ան 

զարգա ց � մ և պ արտ ակա-
ն� թյ� նն եր ի բաժ ան � մ

Գե րա կա  խնդիր №2.3.
Բա րե լա վե լ ընդ�  նե լ� -
թյա ն ընթա ցա կա րգե րի  

հաշվե տվո ղա կա ն� -
թյ� նը  և թա փա նցի-

 կ�  թյ�  նը 

Խո րհ�  րդ է տրվ� մ հրատա պ կարգո վ նվազա գ�  յն 
չափա նի շնե ր սահմա նե լ էլե կտրո նա յի ն և գրա վո ր-
թղթայի ն հերթա ց�  ցա կնե րի  հաշվե տվո ղա կա ն�  թյա ն 
և թա փա նցի կ�  թյա ն վերա բե րյա լ: Դրա նց�  մ պետք 
է առնվա զն ամրա գրվե ն ծնողնե րի  իրա վ�  նքնե րը ՝ 
ցանկա ցա ծ պահի  ինքն�  ր�  յն ծանո թա նա լ�    ց� ցակ-
նե րի ն և պա րզե լ�   իրե նց և ա յլ երե խա նե րի  համա րնե-
րը  հերթ�  մ:

ՎՄԿԽ-ի հասա նե լի-
� թյ� ն. հերթա ց�  ցա կնե-

րի  կառա վա ր�  մ



153

Գեր ակա խնդիր №2.4.
Ավել ի արդյ�  նավետո-

րեն  օգտագ ործել  
ընդ�  նել�  թյան առկա 

կարող � թյ�  նները՝  
ՎՄԿԽ-� մ ավել ի 
մատչել ի, որակ յալ 

տեղեր  ապահ ովել �  
նպատակ ով

Ս�  յն զեկ � յց�  մ խոր հ� րդ է տրվ� մ դիտար կել ընդ� -
նել�  թյան տեղեր ի թվաքան ակի մարտահ րավեր ը 
հաղթահ արել �  այլըն տրանքայ ին, օժան դակ տարբե-
րակներ , քանի որ այն կարծես  նպաստավ որ գործոն  է 
բարեվ արք�  թյան խախտման  համար : 
Լավ ագ�  յն տար բերակ  կարող  է լինել  օգն�  թյ� նը 
մասնավ որ հաստատ � թյ�  նների ծախսեր ի նվազեց-
մանը՝  վերան այել ով և սահ մանել ով ավել ի հստակ, 
ժաման ակակ ից և իր ագոր ծելի լիցեն զավոր ման 
չափան իշներ : Նման  քայլը կարող  է նաև դրդել չլիցեն-
զավոր ված մասնավ որ կառ�  յցներին ՝ օրին ական ացնե-
լ�  իրեն ց գոր ծ� նե�  թյ� նը և այ ն համ ապատ ասխան-
եցնել �  որակ ի նոր նվազագ � յն չափան իշներ ին:
Տար բերակ  կարող  է լինել  նաև մատ�  ցվող ծառայ-
� թյ�  նների ձևերի բազմազ անեց � մը (օրին ակ՝ 
շ� րջօր յայի փոխար են ոչ լրիվ օրով  հաճախ ման 
պրակտիկ այի ներդր�  մը), ինչպես  նշվել է 2.1. 
ենթագլխ� մ:

Օրենսդրական 
գործող� թյ� ններ,  
լիցենզավորման 
չափորոշիչներ և 
ընթացակարգեր

Գե րակա  խնդիր №2. 5. 
Դիտա րկել ՎՄ ԿԽ 

 ընդ � նել�  թյան  ազ-
գային ն վազ ագ� յ ն 
չափան իշներ և/կամ 

ընթացակարգեր 
մշակել�  

նպատակահար-
մար� թյ� նը

Հաշվի առնելով այն, որ այսօր նախակրթարանները 
աշխատ� մ են սահմանափակ կարող� թյ� ններով 
և � նեն լ� րջ դժվար� թյ� ններ արդար և ազնիվ 
ընդ� նել� թյ� ն կազմակերպել�  գործ� մ՝ խորհ� րդ 
է տրվ� մ սահմանել ընդ� նել� թյան համապետական 
նվազագ� յն չափանիշներ և/կամ ընթացակարգեր, 
որոնք ավելի տարբերակված և արդար կլինեն և 
կլ� ծեն նախակրթարանների կարիքները:

ՎՄԿԽ-ի 
հասանելի� թյ� ն. 
ընդ� նել� թյան 
չափորոշիչներ և 
ընթացակարգեր
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Բարեվարք թյան 
խախտ մ

Առաջարկ թյ նն եր, գլ խ 3 Քաղաքական թյան 
մի ջամտ թյան 
 ղղ թյ ններ

Ֆավորիտիզմը 
ՎՄԿԽ-ի կադրային 

որոշ� մն եր� մ

Գերակա խնդիր №3.1. 
Լ� ծել ՎՄԿԽ-� մ 
աշխատողների 

աշխատանքային 
պայմանների 

անկայ� ն� թյան  
խ նդիրը

Օրենսդիրները և ԿԳՆ-ն պետք է լ� ծեն ՎՄԿԽ-� մ 
աշխատող անձանց աշխատանքային պայմանների 
անկայ� ն� թյան խնդիրը, քանի որ ներկայիս 
իրավիճակը բարեվարք� թյան ռիսկի լ� րջ աղբյ� ր 
է: Դա կարելի է անել մասնավորապես, իհարկե, 
առանց տեղական ինքնավար� թյ� ն մարմի նների 
իրավաս� թյ� նները շրջանցել� , սահմանելով 
աշխատանքից կամայական ազատ� մը բացառող 
երաշխիքներ. օրինակ, ասենք, սահմանելով 
աշխատանքի ընդ� նման և աշխատանքից ազատման 
նվազագ� յն ընթացակարգային չափանիշներ և 
աշխատանքի ընդ� նման և աշխատանքից ազատման 
որոշ� մն երի բողոքարկման մե խանիզմն եր: Այդօրինակ 
ընթացակարգային չափանիշները կարող են բոլորին 
ընձեռել արդար վերաբերմ� նքի արժանանալ�  
հավասար հնարավոր� թյ� ն՝ մի աժամանակ 
պահպանելով հարգանքը տեղական վարչական 
համակարգի նկատմամբ: Այս առաջարկ� թյ� նը 
համահ� նչ է նաև Հայաստանի ներկայիս 
հակակոռ� պցիոն քաղաքական� թյան գերակա 
դր� յթներին:
Առաջարկվող չափանիշների մե ջ, հղ� մն եր անելով 
գործող օրենսդր� թյանը, կարելի է սահմանել նոր 
կանոններ, որոնցով հնարավոր կլինի կարգավորել 
աշխատանքային իրավահարաբեր� թյ� նները 
պետական համակարգի տարբեր հատվածներ� մ: 
Այդ կանոնները պետք է սահմանեն այն հիմն ա րար 
սկզբ� նքները և ընթացակարգային երաշխիքները, 
որոնք բխ� մ են մի ջազգային և ներպետական 
հանձնառ� թյ� նների ց,  մ ասնավորապես՝ աշ խա տան-
ք ի արդա ր պ այ մանն երի, փ ոխ ադ արձ  վ ստահ�  թյա ն,  
ա րդ արադ ատ�  թյան  հ ասա նե լի�  թյա ն ապ ահո վ� մը 
և այլն:

Կադր ային քա ղաքակա-
ն�  թյ� ն. ա շխ ատա նքի 
ընդ �  նման  և աշ խա տա-
նքից ազ ատ ման ընթա-

ցակարգե ր

Գե րակա խ նդ իր  №3 .2.
 Ամրապն դե լ և  
ակտիվ ացն ել 

համապատասխան� -
թյան  նկատ մամբ 

արտաք ին վ եր ահսկո-
ղ� թյան մե  խ անիզմն  երը

Ն ախո րդ՝ № 2. 2.  գ լխ � մ գերա կայ �  թյան վ երա բե րյալ 
 արված  առաջար կ�  թ յ�  նը հ ետև աբ ար կիր առելի է 
նաև ֆավո րի տի զմի  մ արտահրավե րը  հա ղթա հա րել�   
ա ռ�  մով. դր ա հա մար  պետք է կրթ � թյան տ ես� չ-
ների ն ընձե ռել մ ասնագի տական  կարող� թյ �  նների 
զա րգացմա ն հնարավոր� թյ � ն՝ բար ձրացնել ով 
հատկապ ես նր անց՝  ՎՄԿԽ-ին  առնչվող  մասնագ-
իտական  հմտ�  թյ� նները: Պետք է ն աև վերանա յել 
լ իցենզավորմ ան վարչ�  թյա ն,  տ եսչակ ան մարմն  ի 
և  տեղական  իշխան�  թյ� ններ ի վերահսկո ղական  
գործառ � յթները սահ մանող կա նոնակարգե րը՝ կրկն-
ող� թ յ� նից խ� սա փել�   և անորո շ� թ յ� ննե րը հս-
տակեցն ել�  նպա տակով: 

Արտաք ին  
վ երահսկող� թյ� ն . 

աշխա տո ղն երի 
արդյ� նավ ետ� թյ � ն 
 և մասնագ իտակա ն 

զարգա ց� մ

Գերակա խ նդիր  №3.3.  
Վեր անայե լ  մե կ 

նախակրթարանի ն 
բաժ ին ընկ նող աշխ-

ատ ողների նվազագ� յն 
թվի  որոշ ման չափորո-

շիչները

Նախադպր ոցական  հաս տատ�  թյ� ն�  մ պետ ական 
ֆ ինանսավո րմամբ գոր ծող  հաստի քների  համար 
 աշխատանքի ըն դ� նվող ան ձանց  նվազագ�  յն թվ ի 
որոշ ման վերա բերյալ կար գավոր� մն ե ր� մ հ աշվի է  
առ նվ� մ մի  այն  մանկ ապար տեզ� մ գործ ող խմ բե րի 
թիվը, բայց ոչ  խմբերի  մե ծ� թյ� ն ը և  դա ստի արակ/
երեխա  թվային հարաբերակց�  թյ� նը: 
Խորհ � րդ  է տրվ�  մ վեր անա յել կար գա վորո-
ւմն եր ը,  որ պեսզ ի  դրա նք  համապա տա սխանեն 
ընդգրկված� թ յան փաստացի իրավիճակին : Այդ 
գործող� թյ ամբ կ օրին ականաց վի և թա փանցի կ կդա-
ռնա  հ ավելյա լ աշխատո ղնե րի  ընդ�  ն ման  ա րդեն  իսկ 
ձևավորված  պրակտ իկա ն: Ա յն նաև  թ� յլ կտա ա վել ի 
լավ  պլան ավո րել կա րի քները և ռես�  րսն երի  բաշխ-
� մը ՝  այդկե րպ  վերա ցնելով  կադր ային որո շ� մն երի ն 
առնչվող չարաշահ � մն երի  շ ահագր գռված � թ յ� ն 
առա ջացնող հի մն ակ ան գո րծոնն երի ց  մե կը: 

Կադր ային քա ղաքա-
կան�  թ յ� ն.  կադրայ ին  
ապահ ովմ ան ծ րագրեր 
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Բարեվ արք  թյ ան 
խախտ   մ

Առա ջարկ  թյ   ններ ,  գլ  խ  4 Քաղաքական  թյ ան  
մի  ջամտ  թյան   ղղ  թ-

յ ններ

Միջոցնե րի  յ�  րաց-
� մը   Վ ՄԿԽ -� մ

 Գեր ակա  խնդ իր  №4.1 .
Բոլոր մասն ավոր 

ե կամ�  տները  ներ-
առել  պետական 

ն ախ ադպրոցական 
հաս տատ�  թյ� ն ների  
բյ� ջետ այ ին գոր ծըն-
թաց�  մ և ծախսե րի 

 հաշ վե տվ� թյ� ններ � մ

Միջո ցների հափշտակ�  թյ� նը  կանխա րգել ող 
գերակ ա  առաջին  գոր ծող � թյ� ն ը պետ ք է լինե ն 
ՎՄԿԽ -ի  մի ասնա կան  բյ�  ջետայ ին  գործընթ ացի 
ձևա վո ր�  մը տե ղական  մակ արդակ�  մ,  յ�  րաքանչ յ� ր 
նախ ադպ րոց ական հա ստ ատ� թ յան  պլ անա վորած և 
կ ատարած բյ � ջ եների  հրա պարակ � մ ը և  ծնող նե րի 
 նվիր ատ վ�  թյ�  նների կ անոնակար գ�  մը՝ հ աշվե-
տվող ակա ն� թ յա ն և  թափա նց իկ� թյ ան մակարդ ակը  
բ արձրացն ել�   համ ար :
Խո րհ�  րդ  է տր վ�  մ ն աև՝  ԿԳ Ն-ի  կողմի  ց սահմ-
անել�   նվի րատվ�  թյ� ն ներ ի վեր աբե րյ ալ թափա նցիկ  
աշխատ անքի հստ ակ ընթա ցակարգե ր: Այ ն պե տք  է 
ար տաց ոլի  նվ իրատվ� թ յ�  ննե րը և նկա րագ րի մաս-
նավ որ աղբ յ�  ր ներ ից ստա ցվող այ լ եկ ամ�  տ ները 
թ� յլ ատրե լի  ճա նա չել �  պայմաննե րը,  ց� յց տ ա այդ 
լ րաց � ց իչ եկա մ�  տները  նախա կրթարանի բ յ� ջեի մե  ջ 
և  ամրագ րի մի  ջոցների կառավ արմա ն և հաշվ ապահ-
ական  հա շվառման  կանոններ ը:

Ֆինանս ակ ան կա ռա-
վար� մ . բյ� ջե տա յի ն 

գ ործըն թաց,  մասնա վոր  
աղ բյ� ր ներ ից ստա ցվող 

եկ ամ�  տն եր ի կառա-
վա ր� մ

Գերակա  խն դիր №4.2.
Ներդ նել էթիկական  

վ արքածի կանո նագրք եր  
ՎՄ ԿԽ -� մ և  ս ահ մանել 

 դրանց շրջանցման  
հ ետևանքն եր ը

Վ ՄԿԽ-� մ  բարե վար ք� թյան խ ախ տ�  մն երն արգելող 
նոր մե րի  բացա կայ� թյ�  նը մ տահոգիչ խնդիր  է, որը 
պետք է լ�  ծել՝ մ ասնա վորապ ես կարգապահական 
պ ատաս խա նա տվ� թյ� ն  նախատ եսելով 
ո րոշակի գործող� թյ�  նների համար և սահմանել-
ով մասնագիտական և էթիկական  վ արքա գծի 
կանոնագրքեր ՎՄԿԽ հաստատ� թյ� նների  հա մար:
Խորհ� րդ է տրվ� մ  էթիկական վարքա գծի 
կանոնագր քեր  ս տեղծել  նաև նախադպրոցական 
հաստատ � թյ�  նն երի  համա ր, ո րոնց�  մ ԿԳՆ- ի 
անմի ջական մի ջամտ� թյամբ  և  հսկող� թյամբ  
կսահմանվեն որո շակի  և հստակ պար տավ-
որ� թյ� ններ նախակր թարաններ� մ  աշ խա տող  
մասնա գե տների համար:

Կադրայ ին 
քաղաքական� թյո-

ւն .  կարգապահական 
պ ատա սխան ատվ� թյ�  ն 
և մ աս նագի տա կան գո-
րծ� նե � թյան բարեվար-

ք � թ յ�  ն

Գեր ակա  խնդիր №4.3.
Բարել ավել արտա քին 

վերա հսկող� թյան 
արդյ� ն ավետ� թ յ� ն ը

Տե՛ս գերակա գոր ծող�  թյ� ննե ր №2. 2-ը 2-րդ  գլխ�  մ և 
№3.2-ը  3-րդ  գլխ� մ :

 Տե՛ս գերակա գործողո-
ւթյ� ննե ր №2.2 և № 3.2

Գ երա կա  խնդիր №4 .4.
Վեր անայել վար-

ձատր� թյ ան 
մ ակարդակը  պետական 

Վ ՄԿԽ-�  մ

Գնահատ ող  թի մն  առաջա րկ � մ է ի շխան�  թյ� ններ ին 
վերան այել և բ արձրա ցնել ՎՄԿԽ-� մ ա շխ ատողնե-
րի աշխատա վարձ երը չափը՝ ան կա խ նա խակրթա-
րա նն երի գտ նվե լ�  վայրից: Դա պետ ք է  անել 
բարեվարք� թյա ն ո լորտ� մ վարքագծի վերաբերյալ 
 կանոնագ րքերի մի ջոցով  սահմանվո ղ որոշա կի պա-
րտավոր�  թյ� նների իր ականացմ ան և  � ս�  ցմա ն 
որ ակը բարելավել�  ջանքեր ի հ ետ համա տեղ, 
ի նչպե ս նշվել է  ս� յն գնահատմա ն համար հիմք 
ծ առայած տե ղե կա տվական զե կ� յց �  մ (IP P,  2018) և 
Հայաստ անի՝ մի նչև 2 030 թ . ՎՄԿԽ զարգացմա ն  ռա-
զմավար� թյ� ններ�  մ:

Կ ադր ային 
քաղաքական� թ յ� ն . 

վարձատ ր� թյ � ն 
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