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 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՈՂՋՈՒՅՆԻԽՈՍՔ

2018 թվա կա նի  Թավշ յա հե ղա փո խութ յան հաղ թա նա կը նոր 
շունչ հա ղոր դեց  Հա յաս տա նին, հա վատ ներշն չեց սե փա կան 
ու ժե րի հան դեպ, ա ռաջ բե րեց հան րա յին հա մե րաշ խութ յան 
գա ղա փա րը՝ որ պես հա սա րա կա կան կյան քի կազ մա կերպ ման 
հիմք։ Այս փո փո խութ յուն նե րը քա ղա քա ցիա կան հա սա րա
կութ յան հա մար պա րարտ դաշտ ստեղ ծե ցին ինչ պես նոր կա
ռա վա րութ յան հետ, այն պես էլ հան րութ յան լայն շրջա նակ նե րի 
միջև ա վե լի բաց ու խոր քա յին ար ժե բա նա կան խո սակ ցութ յուն 
վա րե լու հա մար։  Խո սակ ցութ յուն, որն ա պա գա յում պի տի հան
գեց նի քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ձևա վոր ման և  երկ րի զար
գաց ման տես լա կա նի հար ցում ար մա տա կան ու կա յուն դրա
կան փո փո խութ յուն նե րի։

2019 թ․ ԵՀՀի գոր ծու նեութ յունն ամ բող ջո վին միտ ված է ե ղել 
հայ հա սա րա կութ յան հա մար ա ռաջ նա հերթ կար ևո րութ յուն 
ու նե ցող հիմ նա հար ցե րի քննա կան վեր լու ծութ յանն ու ա ռար
կա յա կան փո փո խութ յուն նե րին ա ջակ ցութ յա նը։ Զ գա լի ջան քեր 
ենք գոր ծադ րել  Հա յաս տա նում բռնութ յան մշա կույ թի հիմ քե րի 
բա ցա հայտ ման ու բռնութ յան կան խար գել ման ուղ ղութ յամբ, 
շա րու նա կել ենք աշ խա տել ա մե նա տար բեր հիմ քե րով խտրա
կա նութ յան բա ցառ ման նպա տա կով օ րենսդ րա կան նա խա
ձեռ նութ յուն նե րի և  հան րա յին կար ծիք ձևա վո րե լու շուրջ, 
նպաս տել ենք երկ րում կրո նա կան հան դուր ժո ղա կա նութ յան 
խո րաց մա նը, երկ խո սութ յան կա մուրջ ներ ենք կա ռու ցել քա
ղա քա ցի նե րի, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան և  տար բեր 
մա կար դակ նե րի իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև։ 

Էա կան նշա նա կութ յուն տա լով քննա դա տա կան մտա ծո ղութ
յան ար մա տա վոր մա նը մեր երկ րում՝ ԵՀՀն  մեծ աշ խա տանք է 
ծա վա լել այս ուղ ղութ յամբ եր ևա նաբ նակ ու մար զաբ նակ ե րի
տա սարդ նե րի, հե տա զո տող նե րի ու լրագ րող նե րի շրջա նում։ 



5

տ
ա

րե
կա

ն 
հա

շվ
ետ

վ
ու

թ
յո

ւն
 2

01
9

 Լույս են տե սել «Կ րո նի կամ հա վատ քի ա զա տութ յան ժա մա
նա կա կից հիմ նախն դիր նե րը  Հա յաս տա նում, Վ րաս տա նում 
և դ րա նից դուրս․ հա մա ժո ղո վի հաշ վետ վութ յուն» զե կույ ցը, 
« Հա յաս տա նը և  տա րա ծաշր ջա նը», «Այժ մեա կան գի տե լիք 
շա հե րի արդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յան հա մար» և «Քն նա
դա տա կան մտա ծո ղութ յուն. տրա մա բա նա կան սխալ ներ և 
հ ռե տո րա բա նա կան շե ղող կի րա ռուկ ներ» ձեռ նարկ նե րը։ Քն
նա դա տա կան մտա ծո ղութ յան դպրո ցը 50ից ա վել մաս նա կից 
է ու նե ցել  Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րից։  Մեծ ե ռան դով շա րու
նա կել ենք զար գաց նել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կա րո ղութ յուն նե րը՝ աշ խա տե լով 500
ից ա վե լի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի և  ան հատ նե րի հետ ամ բողջ  Հա յաս տա նից։ Այս աշ
խա տան քի արդ յուն քում ԵՀՀն ս տեղ ծել է կա րո ղութ յուն նե րի 
զար գաց ման մաս նակ ցա հեն մո տե ցում ներ և  գոր ծիք ներ, տե
ղե կատ վա կան ա զատ հար թակ ներ, ո րոնք կի րառ վում են ա մե
նա տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ֆի նան սա կան և  
ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղութ յուն ներն ամ րապն դե լու հա մար: 

ԵՀՀի մո տեց ման հա մա ձայն՝  Հա յաս տա նի հա մա չափ զար
գա ցու մը, քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցութ յու նը տե ղա կան ինք
նա կա ռա վար մա նը, տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յու նը երկ րին 
ա ռա ջըն թաց ա պա հո վող սյու նե րից են։  Մեր աշ խա տանքն այս 
ո լորտ նե րում նե րա ռել է ա վե լի քան քա ռա սուն հա մայնք, շուրջ 
եր կու հար յուր մաս նա կից և  ար ձա նագ րել է մի շարք հա ջո ղութ
յուն ներ  Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րում գոր ծող տա սը Ին ֆոՏ
նե րի մի ջո ցով։  Կար ևո րե լով ան կախ լրատ վա մի ջոց նե րի դերն 
ու նշա նա կութ յու նը, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան լրագ րութ
յան նե րու ժը՝ մեր ծրագ րի շրջա նակ նե րում ա ջակ ցել ենք ի նը 
մե դիա կազ մա կեր պութ յան, այդ թվում « Հետք»ին՝ ստեղ ծե լով 
պե տա կան պաշ տոն յա նե րի ու նեց ված քի շտե մա րան, ո րը հա
մա պար փակ տե ղե կատ վութ յուն է տրա մադ րում պաշ տոն յա
նե րի ու նեց ված քի և  փոխ կա պակց ված ան ձանց մա սին։ Շ տե
մա րա նը հա սա նե լի է data.hetq.am հաս ցեով։    

 Լիա հույս ենք, որ հա ճույ քով կըն թեր ցեք մեր տա րե կան հաշ
վետ վութ յու նը։  Մեր դռնե րը բաց են բո լո րի հա մար, հետ ևեք մեզ 
սո ցիա լա կան ցան ցե րում, մաս կազ մեք մեր գոր ծու նեութ յա նը։

ԵՀՀ թիմ
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ՏԵՍԱԿԱՆՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ԵՀՀն  ոչ միայն հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի կազ մա
կեր պութ յուն է, այլև հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ նում գեն
դե րա յին ի րա վա հա վա սա րութ յանն ու ար դա րութ յա նը:

ԵՀՀի վե րա բեր մուն քը գեն դե րա յին հար ցե րին պայ մա նա
վոր ված է հա սա րա կա կան խնդիր նե րի այլ աս պա րեզ նե րին 
իր վե րա բեր մուն քով: Այս պես. ԵՀՀն քն նա դա տա կան մտա
ծո ղութ յու նը սահ մա նում է որ պես ու նա կութ յուն՝ հա ղոր
դակ ցութ յան փաս տում դի տար կել իշ խա յին հա րա բե րութ
յուն նե րի բաշ խու մը, այ սինքն վեր լու ծել, թե ի՛նչ նպա տակ է 
հե տապն դում հա ղոր դո ղը, ցան կա նում է ըն կա լո ղին դրդել 
ի՛նչ ա նել: 

 Նույն կերպ, ԵՀՀն  հա սա րա կա կան կյան քի ողջ դաշ տը դի
տար կում է որ պես տա րա տե սակ, բա լան սա վոր ված և չ բա
լան սա վոր ված իշ խա յին հա րա բե րութ յուն նե րի աս պա րեզ: 
Չ բա լան սա վոր ված իշ խա յին հա րա բե րութ յուն նե րի դեպ քե
րը այս կամ այն տե սա կի և  չա փի բռնութ յան դրսևո րում
ներ են հա սա րա կութ յան մի սուբ յեկ տի (ան հա տի, կազ մա
կեր պութ յան, սահ մա նա փակ թե խո շոր ինս տի տու ցիա յի1 և  
այլն) կող մից մեկ այլ սուբ յեկ տի կամ սուբ յեկտ նե րի նկատ
մամբ:  Բա լան սա վոր ված իշ խա յին հա րա բե րութ յուն ներ են 
ոչ միայն այն պի սիք, երբ փոխ գոր ծակ ցող սուբ յեկտ նե րը 
փոխ հա մա ձայ նութ յամբ հա վա սա րա պես կի սում են «իշ խը», 
ի րենց՝ գոր ծող անձ լի նե լը, սուբ յեկ տայ նութ յու նը, այլև՝ ե թե 

1. Ինստիտուցիան ԵՀՀն, հետևելով Մաքս Վեբերի և Դագլաս Նորթի մոտեցումներին, 
սահմանում է որպես մարդկային տևական հարաբերությունների ցանց՝ հիմնված 
որոշակի «խաղի կանոնների» ՝ վարքային, մշակութային, կառավարական  և այլ 
«գրված» ու «չգրված» օրենքների վրա:

ԵՀՀԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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եր րորդ կող մի տե սա կե տից այդ հա րա բե րութ յուն նե րում չկա 
շա հա գոր ծում, այ սինքն՝ ե թե սուբ յեկտ նե րից մե կը հա սա
րա կա կան (ինս տի տու ցիո նալ) ճնշման, «կյան քի բե րու մով»՝ 
կա ռուց ված քա յին բռնութ յան ար տա հայ տում նե րի պատ ճա
ռով չի «հա մա ձայ նել» տվյալ դրված քին: Այ սինքն՝ ե թե փոխ
գոր ծակ ցող սուբ յեկտ նե րը հա վա սա րա պես օգտ վել են հա
սա րա կութ յան տրա մադ րած բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րից, 
և ն րանց ընտ րութ յան ա զա տութ յու նը չի կաշ կանդ վել ո՛չ գի
տակ ցո րեն, ո՛չ էլ «ան գի տակ ցո րեն»: 

Այս պի սի մո տե ցու մը ոչ միայն թույլ է տա լիս «շտկել» այն դիս բա
լանս նե րը, ո րոնք առ կա են հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն
նե րում ներ կա յումս (օ րի նակ՝ հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ 
տալ մարդ կանց՝ ան կախ գեն դե րա յին պատ կա նե լութ յու նից 
կամ այլ հատ կա նի շից), այլև խո րա պես վե րարժ ևո րել անց յա
լի պատ մութ յու նը՝ այ սօր վա բա րե փո խում նե րը ճիշտ ձևա կեր
պե լու և  ի րա գոր ծե լու հա մար: Այս պես, այն կան խադ րույ թը, 
թե, իբր, կան կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա տուկ «զբաղ
մունք ներ», գալիս է անց յա լից ե կող հա սա րա կա կան հա րա
բե րութ յուն նե րում իշ խի բաշ խու մից, կո պիտ ա սած՝ անց յա լից 
ժա ռանգ ված կա ռուց ված քա յին բռնութ յան «քար տե զից»: Օ րի
նակ՝ անց յա լում «քիչ» են ե ղել կին գրող ներ ոչ թե այն պատ
ճա ռով, որ գրա կանգե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յու
նը «հա տուկ» է տղա մարդ կանց ա վե լի, քան կա նանց, այլ այն 
պատ ճա ռով, որ հա սա րա կութ յուն նե րի սո ցիալտնտե սա կան 
վի ճա կը հնա րա վո րութ յուն չի տվել կա նանց «ժա մա նակ» (հա
վել յալ ռե սուրս) գտնել, մաս նա գի տա նալ այդ զբաղ մուն քում և 
 հան րա յին քա ջա լե րում ստա նալ: 

 Նույն կերպ, քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յու նը ոչ թե միշտ պի
տի հիմն ված լի նի բռնութ յան և  պար տադ րան քի վրա՝ որ պես 
«տղա մարդ կա յին» վար քա հա մա կար գե րի, այլ պար զա պես՝ 
կա ռուց ված քա յին բռնութ յամբ պայ մա նա վոր ված հա սա
րա կա կան դե րա բաշ խու՛ մը կա նանց հնա րա վո րութ յուն չի 
տվել այդ գոր ծու նեութ յան մեջ լի նել նույն քան ակ տիվ, որ
քան տղա մարդ կանց: Արդ յուն քում այդ գոր ծու նեութ յու նը 
սկսել է դի տարկ վել որ պես «կո պիտ», «բա րո յա կա նութ յու նից 
դուրս», «հար ձա կո ղա կան» և  այլն. հատ կա նիշ ներ, ո րոնք 
նաև ձևա կերպ վում են որ պես «տղա մարդ կութ յան» ազ դան
շան ներ: Այ սօր վա Ս կան դի նավ յան պե տութ յուն նե րի քա ղա
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քա կա նութ յուն նե րի մաս նա կից նե րը կամ  Բե լա ռու սի խա ղաղ 
քա ղա քա կան շար ժումն օ րի նակ ներ են, որ քա ղա քա կա նութ
յու նը, որ տեղ կա նայք ի րա վա հա վա սար են, պար տա դիր չէ, 
որ ու նե նա վե րը նշված հատ կա նիշ նե րը:

 Նույ նը վե րա բե րում է նաև գեն դե րով պայ մա նա վոր ված այլ 
կարծ րա տի պե րին ու նա խա պա շար մունք նե րին: Օ րի նակ՝ 
նույն շար քից է տղա մարդ կանց ա մո թանք տա լը՝ իբր «կա
նա ցի» գոր ծով զբաղ վե լու հա մար (ե րե խա նե րին խնա մե լու 
կամ լվացք ա նե լու), նրանց զրկելն այդ գոր ծե րին մաս նակ
ցե լու հնա րա վո րութ յու նից՝ հա սա րա կա կան պար սա վան քի 
և  սո ցիալտնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռուց ված
քի միա վոր ված մի ջոց նե րով:

ԵՀՀն, ինչ պես և  ցան կա ցած տրա մա բա նող սուբ յեկտ, չի 
ժխտում կա նանց և տ ղա մարդ կանց սե ռա յին տար բե րութ յու
նը և դ րա նից բխած սո ցիա լա կան տար բե րութ յուն նե րը, սա
կայն վե րը նշված բո լոր դեպ քե րում սո ցիա լա կան դրվածք
նե րը չու նեն ուղ ղա կի կախ վա ծութ յուն կեն սա բա նա կան 
տար բե րութ յուն նե րից, և  ե թե նախ կի նում այս մա սին մար
դիկ պար զա պես չեն մտա ծել տնտե սա կան նե ղութ յան պատ
ճա ռով, այ սօր ար դեն դրանք շա րու նա կե լու կա րիք ուղղակի 
չկա:  Մարդն ար դեն պատ մա կա նո րեն ա պա ցու ցել է, որ կա
րող է և  պի տի «ար հես տա կա նո րեն» կա ռու ցի իր սո ցիու մը 
և  ա պա գան՝ ան կախ իր կեն սա բա նա կան հատ կա նիշ նե
րից, օ րի նակ՝ ֆի զի կա պես, ար հես տա կան տեխ նո լո գիա նե
րի ստեղծ ման մի ջո ցով կա րո ղա նում է օ դում սա վառ նել, թեև 
ան ձամբ թևեր չու նի:

 Կա ռուց ված քա յին բռնութ յան շաբ լոն նե րը, ինչ պես տես
նում ենք, ոչ միայն ա ռա վե լութ յուն ներ են տվել տվյալ գեն
դե րին՝ տվյալ գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու աս պա րե զում, և 
 խո չըն դոտ ներ ստեղ ծել այդ ի րադ րութ յու նը փո խե լու փոր ձե
րի առջև, այլև կան խո րո շել են ո րո շա կի գոր ծու նեութ յուն նե րի՝ 
է թի կա կանար ժե քա յին «գու նա վո րու մը», ինչ պես, օ րի նակ, 
այն, որ տղա մար դիկ պի տի զբաղ վեն քա ղա քա կա նութ յամբ 
և/ կամ պա տե րազ մով, ո րով հետև դա «կա նա ցի գործ չէ»:

Ա հա, հենց այս սո ցիալկա ռուց ված քա յին դիս բա լան սը և  ար
ժե քա յին մտայ նութ յունն է, որ ուղ ղա կիո րեն հաս ցեագ րում է 
ԵՀՀն  իր գոր ծու նեութ յան մեջ:
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Այս խնդրի հաս ցեագ րու մը բե րում է պատ մութ յան նկատ
մամբ մի նոր հա յաց քի, ըստ ո րի՝ օ րի նակ, ոչ թե տղա մարդ 
գրող նե րը պար զա պես ա վե լի շատ են ե ղել, քան կին գրող
նե րը, այլ՝ իշ խի ա նար դար բաշ խու մը և  կա ռուց ված քա յին 
շա հա գործ ման հա սա րա կա կան «հե տագ ծե րը» մեզ զրկել են 
կին գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յու նից և  ողջ գրա կա նութ յու
նը՝ լրիվ այլ լի նե լուց:  Քա նի որ ե թե կին գրող ներն ա ռաջ նե րում 
նույն պես լի նեին նույն քա նա կի (կամ՝ ա վե լի), ինչ տղա մարդ 
գրող նե րը, նրանց ստեղ ծա գոր ծութ յու նը կփո խեր գե ղար վես
տա կան տեքս տե րի հան դեպ մարդ կութ յան վե րա բեր մուն քը, 
ա վե լին՝ ի րենց կին գրչա կից նե րի գոր ծե րից ազդ ված՝ տղա
մարդ գրող նե րը նու՛յն պես կփո խեին ի րենց ո ճե րը և  ի րենց 
մաս նա գի տա կան ար տադ րան քի այլ հատ կա նիշ նե րը:

Այս մո տե ցման արմատները նույ նիսկ ա վե լի խորն են 
գնում, քա նի որ, ըստ հայտ նի ա սույ թի, որ վե րագր վում է 
 ՍենթԷքզ յու պե րիին, նա ցիզ մը ոչն չաց րեց հա զա րա վոր 
 Մո ցարտ ներ. այ սինքն՝ ոչ միայն կին ստեղ ծա գոր ծող ներն են 
քիչ ե ղել անց յալ դա րե րում ա նար դար սո ցիալտնտե սա կան 
հա մա կար գե րի պատ ճա ռով, այլև ցան կա ցա՛ծ գեն դե րի, նե
րառ յալ հենց տղա մարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի խո շոր մաս չի 
կա յա ցել պար զա պես սո ցիալտնտե սա կան և  քա ղա քա կան  
դժվա րութ յուն նե րի (նախ և  ա ռաջ՝ հա մա տա րած բռնութ յան 
մշա կույ թի) պատ ճա ռով:  Հենց դա է այ սօր վա հա սա րա կութ
յուն նե րի վար քա յին մշա կույթն ու քա ղա քա կան տնտե սութ
յան հե տագ ծե րը պայ մա նա վո րող այն եր ևույ թը, ո րի ա նունն 
է «կա ռուց ված քա յին բռնութ յուն»: Այս պի սով, սո ցիալտնտե
սա կան դրվածք ներն ի րենց բնույ թով, բնա կան է, քա ղա քա
կան են: 

Եվ այս պի սով` այ սօր պետք է պայ քա րել ոչ միայն հա նուն 
գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան, այլև հա նուն վե րարժ ևոր ման՝ 
թե ինչ պի սի՛ն կլի ներ մարդ կութ յունն ու պատ մութ յու նը, ե թե 
գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յունն այն փո խած չլի ներ այն
պես, ինչ պես այն փոխ վել է, և  ե թե իշ խա յին դիս բա լանս ներն 
այդ քան խո րա պես ա ղա վա ղած չլի նեին մարդ կութ յան պատ
մութ յան դեմ քը: Եվ հենց այդ վե րարժ ևոր ման տե սա կե տից է, 
որ գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յունն այ սօր ա նար դա րա նա
լի է նաև: Այդ վե րարժ ևո րու մը պա հան ջում է ո՛չ թե պար զա
պես հա վա սա րութ յան ա պա հո վում, այլև «դրա կան խտրա
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կա նա ցում»:

 Հարց է ծա գում. պատ կե րաց նենք, որ կա հար յուր տղա
մարդ գրող՝ որ պես մի դեպք, և  հի սուն տղա մարդ և  հի սուն 
կին գրող՝ որ պես մեկ այլ դեպք: Արդ յոք նրանց ար տադ րան
քի բազ մա զա նութ յու նը եր կու դեպ քում էլ բա վա րար չէ՞: Այլ 
կերպ ա սած՝ արդ յոք խտրա կան չէ՞ հա մա րե լը, որ մի գեն
դե րի պատ կա նող խումբն այն քան կար ևոր է, որ նրա ձայ նի 
բա ցա կա յութ յունն աղ քա տաց րել է մարդ կութ յան վաս տա կը՝ 
գե ղեց կութ յան, ար տադ րութ յան, զար գաց ման, հու մա նի զա
ցիա յի (մարդ կայ նաց ման) աս պա րեզ նե րում: Բ նա կան է, որ 
պա տաս խանն է՝ ոչ:  Հի սուն տղա մարդ և  հի սուն կին գրո
ղը, ինչ պես նաև ցան կա ցած խմբում բո լոր հնա րա վոր գեն
դեր նե րի հա վա սա րա զոր ներ կա յութ յու նը՝ հնա րա վո րութ յուն 
տա լով, որ մար դիկ ի րենց հա յացք ներն ար տա հայ տեն տար
բեր գեն դե րա յին «անկ յուն նե րի» տակ, հարս տաց նում է բազ
մա զա նութ յու նը և, ու րեմն, նաև մարդ կութ յան վաս տա կը և 
 բա րօ րութ յու նը:  Բազ մա զա նութ յան բա ցա կա յութ յան դեպ
քում տու ժում է ճշմար տութ յու նը, քա նի որ այն հա սա նե լի է 
միայն բա զում մո տե ցում նե րի հա մադր ման նկատ մամբ հա
յացք ձեռք բե րե լու արդ յուն քում: 

Եվ ճշմար տութ յան հան դեպ ոտնձ գութ յուն նե րի բա զում դեպ
քե րը, ո րոնց մենք ա կա նա տես ենք այ սօր՝ թվա յին դա րում, 
հա մա ցան ցա յին «ետճշ մար տութ յան» ար շա վի պայ ման նե
րում, նույն պես ա պա ցույց են, որ ճշմար տութ յու նը պաշտ
պա նե լը դժվար է, քա նի որ մարդ կութ յան «ձայ նա դա րա նից» 
պա կաս են ե ղել շատ և  շատ մո տե ցում ներ՝ ինչ պես դա սա
կար գա յին, այն պես էլ ռա սա յա կան, էթ նիկ, մշա կու թա յին, 
գեն դե րա յին, աշ խար հագ րա կան, կրո նա կան, լեզ վա կան և  
այլ ե րանգ նե րի:

Ե կել է ժա մա նա կը մարդ կութ յան բազ մա ձայ նութ յու նը վե
րա կանգ նե լու՝ բո լոր հնա րա վոր աս պա րեզ նե րում. դա միայն 
կնպաս տի ճշմար տութ յան հաս տատ մա նը, և  դա լա վա գույն ձևն  
է՝ պաշտ պան վե լու ճշմար տութ յան դեմ ոտնձ գութ յուն նե րից:

 Կա գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան քա ղա քա կա նութ յան ևս 
 մեկ «քննա դա տութ յուն». դրա էութ յունն այն է, որ, քա նի որ 
մարդ կութ յու նը կա ռուց ված է տղա մար դու՝ որ պես դո մի
նանտ գեն դե րի պատ կե րաց րա ծով, կա նանց ակ տիվ մուտ քը 
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հա սա րա կա կան աս պա րեզ միայն ամ րապն դում է նրա իշ
խա յինա նար դար, հիե րար խիկ և բռ նութ յան վրա հիմն ված 
կա ռույց նե րը, քա նի որ կա ռուց ված քը, լի նե լով հա րատև, 
թե լադ րում է սուբ յեկ տի վար քը: Այս պես՝ կին դա տա վոր նե
րը կամ ու սուց չու հի նե րը  Հա յաս տա նում չեն փո խել այդ ինս
տի տու ցիա նե րի՝ կոռում պաց ված և  ոչ է ֆեկ տիվ լի նե լը, և  քիչ 
չեն հա սա րա կա կան աս պա րե զի կա նայք, ո րոնք ագ րե սիվ 
գա ղա փար ներ և  ար ժեք ներ են ար տա հայ տում:

Այս տեղ պետք է հաս կա նալ, որ ԵՀՀն  չի հա մա րում, և չ կա 
հիմք հա մա րե լու, որ կա նայք՝ որ պես այդ պի սին, լի նե լով 
մայր, քույր, կին, կրում են ա վե լի «մարդ կա յին» կամ «փա
փուկ» ար ժեք ներ, քան տղա մար դիկ:  Կա նանց և  այլ գեն դեր
նե րի ի րա վունք նե րի հա վա սա րե ցու մը տղա մարդ կանց հետ, 
բազ մա ձայ նութ յան ձևա վո րու մը, խտրա կա նութ յու նից ա զա
տագ րու մը կբե րի պար զա պես ընդ հա նուր մո տե ցում նե րի 
հա մեր գի հարս տաց մա նը:  Խոսքն այն մա սին չէ, թե ի՛նչ ար
ժեք ներ է կրում «կինն ընդ հան րա պես», խոսքն այն մա սին է, 
որ դա րեր շա րու նակ հա սա րա կութ յան կե սը զրկված է ե ղել 
հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան մեջ հան րայ նո րեն և  ի րա
վա հա վա սար կեր պով մաս նակ ցե լուց, պարզ է, որ այդ ար
գե լան քը վե րաց նե լը կբե րի հա սա րա կութ յան հարս տաց ման: 
 Գեն դե րա յին ի րա վա հա վա սա րութ յան պայ քա րը եր կար է 
տևել և  այժմ էլ ըն թա նում է: « Բուժ քույր» հաս կա ցութ յան կող
քին «բու ժեղ բայր» հաս կա ցութ յան ըն դու նու մը ժա մա նա կին 
ե ղել է մի փոք րիկ հե ղա փո խութ յուն:  Պատ կե րաց նենք, թե որ
քան և  որ քան նոր հաս կա ցութ յուն ներ և դ րանց հա մա պա
տաս խան եր ևույթ ներ կզար գա նա յին, ե թե գեն դե րա յին և  այլ 
խտրա կա նութ յուն հա սա րա կութ յուն նե րում չլի ներ: Եր բեմն 
օգ տա վետ է նման այլական հա յաց քով դի տե լը մարդ կութ յա
նը: Ա սենք՝ կարծր հիե րար խիկ հա մա կար գե րի փո խա րեն թի
մա յին աշ խա տան քը գու ցե ա վե լի զար գա ցած լի ներ: «Ա ռաջ
նորդ» հաս կա ցութ յան փո խա րեն գու ցե ա վե լի տա րած ված 
լի ներ «ֆա սի լի տա տոր» («հեշ տաց նող») հաս կա ցութ յու նը, 
«զար գաց ման նա խա րա րութ յուն» ինս տի տու ցիան գու ցե 
ա վե լի շուտ ստեղծ վեր շատ երկր նե րում, քան ստեղծ վեց, կո
ռում պաց ված դա տա վոր նե րի փո խա րեն գու ցե շատ ա վե լի 
մեծ դեր ու նե նա յին քա ղա քա ցիա կան միջ նորդ նե րը՝ հե ղի
նա կա վոր ան ձինք, ո րոնց կող մե րը դի մում են կա մա վոր կեր
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պով՝ դա տա կան հա մա կար գից դուրս ի րենց վե ճը հար թե լու 
նպա տա կով: Աշ խար հում գու ցե կլի նեին սո ցիա լա կան շատ 
դե րեր, ո րոնք այժմ պար զա պես չեն ա ռա ջա ցել կամ խամ
րել են, և  գու ցե բա ցա կա յեին շատ դե րեր, ո րոնք կան. օ րի
նակ՝ «գո ղա կա նի» կամ «քյառ թո ւի» դե րը: Ե կեք մտա ծենք, 
թե ո րո՛նք պի տի լի նեն այդ նոր սո ցիա լա կան դե րե րը, մաս
նա գի տութ յուն նե րը, սո ցիա լա կան սուբ յեկ տա վո րում նե րը, 
քա նի դեռ գեն դե րա յին հա վա սա րութ յունն ինս տի տու ցիո նա
լաց նե լու գոր ծըն թացն ենք ի րա գոր ծում:

Ա վար տենք ԱՄՆ  Գե րա գույն դա տա րա նի ա ռա ջին կին ան
դամ՝ հան գուց յալ  Ռութ  Գինզ բուր գի մա սին հայտ նի պատ
մութ յամբ:

  Քա նի՞ կին պի տի լի նի ի նը հո գուց բաղ կա ցած  Գե րա գույն 
դա տա րա նում,  Ձեր կար ծի քով, որ ար դար լի նի, հարց րին 
նրան մի ան գամ:

 Ի նը, պա տաս խա նեց նա, ին չը մեծ զար մանք հա րու ցեց:

 Դա րեր շա րու նակ ե ղել է ի նը տղա մարդ, սա կայն դա զար
մանք չի հա րու ցել, ա սում էր այդ դեպ քի մա սին  Ռու թը:

Հավելյալ տեղեկության համար անցեք այս հղումով․

https://epfarmenia.am/hy/documents/EPFgendermainstreaming
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2018 թ․  Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած հե ղա փո խութ յու
նը նպաս տեց նաև մե դիաար տադ րութ յան ստեղ ծա գոր
ծա կա նութ յան և  բո վան դա կա յին նոր ուղ ղութ յուն նե րի և 
 լու ծում նե րի ձևա վոր մա նը։  Հե ղա փո խութ յամբ ստեղծ վեց մի 
ի րադ րութ յուն, ո րը նպաս տեց նոր թե մա նե րի ակ տո ւա լաց
մա նը, տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յան բարձ րաց մա նը, 
հա սա րա կութ յան և  մե դիա յի վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույթ
նե րի բա րե լավ մա նը։ Ս տեղծ վե ցին ու մշակ վե ցին հան րա յին 
վե րահս կո ղութ յա նը նպաս տե լու և  ո րակ յալ մե դիաար տադ
րանք ստեղ ծե լու ար դիա կան մե դիա գոր ծիք ներ և ձ ևա չա փեր։

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մի մե դիա 
ծ րագ րի դրա մաշ նորհ նե րը հե ղա փո խութ յու նից հետո ա դապ
տաց վե ցին ստեղծ ված նոր ի րա վի ճա կին և տ րա մադր վե ցին 
մի քա նի հիմ նա կան ուղ ղութ յան։  Մաս նա վո րա պես՝ հե ղա
փո խութ յու նը և դ րա լու սա բա նու մը, քա ղա քա յին մշա կույ թը 
և  խորհր դա յին ժա ռան գութ յու նը, տվյալ նե րի լրագ րութ յու նը 
և  հան րա յին կյան քի բա րե լավ մանն ուղղ ված բա րե փո խում
նե րը։  Վե րոնշ յալ ուղ ղութ յուն նե րը հիմ նա կա նում ներ կա յաց
վում են նոր և  այ լընտ րան քա յին մո տե ցում նե րով՝ կի րա ռե
լով մե դիա գոր ծիք ներ, լու ծում ներ և  հար թակ ներ, ո րոնք մինչ 
այդ դեռ չէին օգ տա գործ վել։ 

Դ րան ցից մե կը «Այ լընտ րանք» մե դիա բո վան դա կութ յան ար
տադ րութ յան դրա մաշ նոր հա յին ծրա գիրն է, ո րի նպա տակն 
է ստեղ ծել և  տա րա ծել ստեղ ծա գործ և  նո րա րա րա կան հե
ղի նա կա յին մե դիա բո վան դա կութ յուն  Հա յաս տա նում մար
դու ի րա վունք նե րի և  հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի մա սին։ 
Ի թիվս տասն յակ նյու թե րի և  նա խագ ծե րի՝ «Այ լընտ րանք» 
մե դիաար տադ րութ յան շրջա նակ նե րում ստեղծ վեց եր կու 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԵԴԻԱ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ
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ֆիլմ, ո րոնք 2018ի հե ղա փո խութ յու նը, հա սա րա կութ յան ըն
կա լում ներն ու սպա սում նե րը նոր և  հե տաքր քիր ձևա չա փով 
ներ կա յաց նե լու փոր ձեր էին։ 

«Ան ցու մը»  Հար թակ ֆես տի վա լի կող մից պատ րաստ
ված վա վե րագ րա կան ֆիլմ է, ո րը Եր ևա նում, Գ յում րիում և 
 Վա նա ձո րում ապ րող ե րեք հե րոս նե րի մի ջո ցով ներ կա յաց
նում է հե ղա փո խութ յու նը և  հան րա յին ըն կա լում նե րը։  Ֆիլ մի 
հե րոս նե րը 2018ի ապ րիլմա յիս ա միս նե րի ապ րում նե րը, 
հույ զերն ու ակն կա լիք նե րը հա մե մա տում են նա խորդ շար
ժում նե րի ի րենց զգա ցո ղութ յուն նե րի հետ և  փոր ձում դրանք 
ներ կա յաց նել դի տո ղին։ 

Ար տա շես  Մաթ ևոս յա նի հե ղի նա կած «LIVE» ֆիլ մը ևս 2018 
թվա կա նի հե ղա փո խութ յու նը վա վե րագ րե լու փորձ է։  Ֆիլ մը 
կա ռուց ված է  Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի և  այդ օ րե րին 
 Հա յաս տա նում գտնվող մարդ կանց անձ նա կան տե սան յու
թե րի, սո ցիա լա կան ցան ցե րում հրա պա րա կած նրանց ու ղիղ 
հե ռար ձա կում նե րի, ի րենց բնա կա րան նե րում, տնե րում ու 
բա կե րում կա տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րի, հե ղա փո խութ
յան մա սին ի րենց մտո րում նե րի, քննար կում նե րի տե սաար
խի վի հի ման վրա։ 

 Ֆիլ մը պատ կե րում է ինչ պես հե ղա փո խութ յու նը, այն պես էլ 
հե ղա փո խութ յան ներ սը, այն զու գա հեռ ի րա կա նութ յու նը, որ 
կար 2018 թվա կա նի ապ րիլմա յիս ա միս նե րին՝ նե րա ռե լով 
հա սա րա կութ յան տար բեր շեր տե րին։ 

 Հե ղա փո խութ յու նը ներ կա յաց նող եր կու այ լընտ րան քա յին 
ֆիլ մե րը հա սա րակ մարդ կանց մի ջո ցով ներ կա յաց նում են 
հե ղա փո խութ յան ըն թաց քը և  պատ կե րում այդ «ըն թաց քի» 
մեջ մարդ կանց կյան քը՝ փաս տո րեն, հնա րա վո րութ յուն տա
լով նրանց ա կա նա տե սից վե րած վել վա վե րագ րո ղի։ 

 Հետ հե ղա փո խա կան  Հա յաս տա նում նկա տե լիո րեն բարձ
րա ցավ նաև մե դիա յի դե րը՝ որ պես վե րահս կո ղա կան գոր
ծա ռույթ ի րա կա նաց նող մարմ նի։ Այս գոր ծըն թա ցը ևս  
ա ջակ ցութ յուն ստա ցավ  Մե դիան քա ղա քա ցի նե րի տե ղե
կաց ված մաս նակ ցութ յան հա մար (ՄՔՏՄ) ծրագ րի շրջա նա
կում, մաս նա վո րա պես « Հետք» հե տաքն նող լրագ րող նե րի 
նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ վեց data.hetq.am կայ քը, ո րը 

https://data.hetq.am/
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բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի ու նեց ված քի տվյալ նե րի 
կի րա ռե լի բա զա է՝ իր տե սա կով ա ռա ջի նը  Հա յաս տա նում 
և  տա րա ծաշր ջա նում (պաշ տոն յա նե րի ու նեց ված քի մա սին 
տե ղե կութ յուն նե րը սո վո րա բար տե ղադր վում են ա ռան ձին
ա ռան ձին և  ա ռանց դրանք հա մե մա տե լու կամ դրանց վրա 
աշ խա տե լու հնա րա վո րութ յան)։ « Հետ քի» ստեղ ծած տվյալ
նե րի շտե մա րա նը գրանց ված պաշ տոն յա նե րի հայ տա րա
րագր ված ու նեց ված քի հա մա պար փակ տվյալ նե րից բա ցի 
ցույց է տա լիս նաև նրան ցից յու րա քանչ յու րի ազ գակ ցա կան 
ու գոր ծըն կե րա յին կա պե րը մյուս պաշ տոն յա նե րի հետ։ 

 Դա տա բա զան նե րա ռում է գոր ծա դիր, օ րենս դիր և  դա տա կան 
հա մա կար գե րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի տվյալ նե
րը, և  շա րու նակ վում է դրա ընդ լայ նու մը՝ ստեղ ծե լով նոր գոր
ծիք ներ և  նե րա ռե լով ա վե լի շատ տվյալ ներ։

 Հետ հե ղա փո խա կան շրջա նում մե դիա դաշ տում կար ևոր
վե ցին նոր թե մա ներ, ո րոնք միտ ված են զար գաց մա նը, վե
րաի մաս տա վոր մա նը և  հան րա յին խո սույ թում գո յութ յուն 
ու նե ցող, սա կայն չբարձ րա ձայն ված խնդիր նե րի ակ տո ւա
լաց մա նը։ 

Այս ուղ ղութ յամբ ԵՀՀի կող մից հա ջո ղութ յամբ ֆի նան
սա վոր վել է մի քա նի նա խա գիծ, ո րոնք ներ կա յաց նում են 
հետ խորհր դա յին քա ղա քա յին մշա կույ թը, ճար տա րա պե
տութ յու նը և դ րանց ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ Այս նա
խագ ծե րը նաև հա ջո ղութ յամբ լրաց նում են վեր ջին շրջա
նում  Հա յաս տա նում սկիզբ ա ռած քա ղա քա յին մշա կույ թի 
պահ պան մանն ու վե րաի մաս տա վոր մա նը ուղղ ված նա խա
ձեռ նութ յուն նե րը։ 

Հավելյալ տեղեկության համար անցեք այս հղումով․

https://epfarmenia.am/hy/documents/supportformedia
productioncontinuation
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Այ սօր, երբ  Հա յաս տա նում բա րե լավ ման կա րիք ու նե ցող 
ո լորտ նե րի մեջ ա մե նա շա տը նշում են կրթութ յան և  ու սուց
ման բնա գա վա ռը, Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմնա
դ րա մը (ԵՀՀ) հե տա դարձ հա յացք է նե տում իր նա խորդ 
տա րի նե րի աշ խա տան քին և  փոր ձում հան րա գու մա րի բե
րել այն ծրագ րերն ու մո տե ցում նե րը, ո րոնք  Հիմ նադ րա մի 
կրթա կան և  ու սու ցո ղա կան մե թո դա բա նութ յան էութ յունն 
են։ ԵՀՀի կա տա րած աշ խա տան քի մեծ մասն առն չութ յուն 
ու նի հենց կրթութ յանն ու ու սուց մա նը. վե րա պատ րաս տում
ներ, թրեյ նինգ ներ, մեն թո րութ յուն, մտագ րոհ ներ ․ այս ա մե նը 
միտ ված է նոր գի տե լիք, հմտութ յուն ներ, ու նա կութ յուն ներ 
և  կա րո ղութ յուն ներ տրա մադ րե լուն շա հա ռու նե րին և  ի րեն՝ 
 Հիմ նադ րա մին։ ԵՀՀն  զար գաց րել է հա տուկ հե ղի նա կա յին 
մե թոդ ներ։ Դ րան ցից են. 

•  Հա մա կարգ ված մտա գոր ծու նեութ յան մե թո դա բա նութ
յուն և կ րեա տիվ խա ղեր (ՀՄՄԿԽ)1. 

•  Կոնֆ լիկտ նե րի տրանս ֆոր մա ցիա յի դպրոց. 

• Քն նա դա տա կան մտա ծո ղութ յան դպրոց. 

• ՀԿնե րի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման դպրոց. 

•  Տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յան դպրոց։ 

ԵՀՀի լայ նա ծա վալ ոչ ֆոր մալ կրթա կան ռազ մա վա րութ յան 
մաս են նաև ամ բողջ  Հա յաս տա նի տա րած քը ծած կող Ին
ֆոտ նե րի ցան ցը, որն ի րա գոր ծում է մե դիագ րա գի տութ յան 
մար զում ներ և  այլ նա խագ ծեր, ինչ պես նաև « Մար դա մեջ» 
սո ցիա լա կան նո րա րա րա կան պար բե րա կան ճամ բար նե րը: 

1. https://epfarmenia.am/thoughtleadership/creativegame

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԵՎՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

https://epfarmenia.am/thought-leadership/creative-game
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ԵՀՀի կայ քի « Ջեմ սեշշն» վեր տա ռութ յամբ բաժ նում կան 
բազ մա թիվ հան րա յին դա սա խո սութ յուն ներ և  զե կույց ներ։ 
 Վեր ջա պես,  Հիմ նադ րա մը ձեռ նար կել է «ԵՀՀ հա մալ սա րան» 
խո րագ րով հրա պա րա կում նե րի շարք, ո րը պա րու նա կում է 
կրթա կան/ու սու ցո ղա կան կար ևոր բա ղադ րիչ ու նե ցող հե
տա զո տա կան նյու թեր։

ԵՀՀն  հե տա զո տութ յուն ներ է ի րա գոր ծել  Հա յաս տա նում շատ 
չխոս վող կամ քիչ քննարկ վող թե մա նե րի շուրջ:  Հե տա զոտ վել 
են այն պի սի ար ժեք ներ, ինչ պի սիք են ժո ղովր դա վա րութ
յու նը հայ գրա կա նութ յան մեջ, բռնութ յան ար մատ նե րը 
 Հա յաս տա նում, գրա կա նութ յան և կր թութ յան մեջ հան դուր
ժո ղա կա նութ յան և  ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան դրսևո
րում նե րը: ԵՀՀն  ձեռ նար կում է 20րդ  դա րի  Հա յաս տա նի 
ու սում նա սի րութ յուն՝ հա տուկ շեշ տադ րե լով խորհր դա
յին ժա մա նակ նե րի ազ դե ցութ յունն այ սօր վա  Հա յաս տա նի 
վրա:  Պատ մութ յան հե տա զո տութ յան և  դա սա վանդ ման 
խնդիր նե րը նույն պես ԵՀՀի ու շադ րութ յան շրջա նա կում 
են։  Տա րի նե րի ըն թաց քում մշակ վել են ձեռ նարկ ներ լրատ
վա մի ջոց նե րի կող մից հա կա մար տութ յուն նե րի լու սա բան
ման, քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան,  Հա յաս տա նի և Եվ
րա միութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի, ժո ղովր դա վա րութ յան 
և  մար դու ի րա վունք նե րի, գեն դե րի, դա տա կան բա րե փո
խում նե րի զա նա զան կող մե րի, կրո նա կան հան դուր ժո ղա
կա նութ յան և  այլ նի մա սին։ Այդ նյու թե րի մեծ մա սը հա սա
նե լի է  Հիմ նադ րա մի կայ քում։ ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա վոր մամբ 
ՀԿ  Դե պո՝  Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան զար գաց ման 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում ԵՀՀն ս տեղ ծել է hkdepo.am կայ
քը՝ ՀԿնե րի հա մար ու սու ցո ղա կան և կր թա կան ռե սուրս: 
Այն պա րու նա կում է նյու թեր հա ղոր դակ ցութ յան, ֆոն դա հայ
թայթ ման, շա հե րի պաշտ պա նութ յան, ֆի նանս նե րի կա ռա
վար ման, ա ռաջ նոր դութ յան և  կա ռա վար ման, դրա մաշ նորհ
նե րի տրա մադր ման մա սին և  այլն։ 

ԵՀՀն զ բաղ վել է նաև  Հա յաս տա նում ֆոր մալ՝ հատ կա պես 
բու հա կան կրթութ յամբ։  Նա խա ձեռ նութ յուն ներն ուղղ ված են 
ե ղել ա կա դե միա կան ան կա խութ յան խթան մա նը, կրթութ
յան և  բիզ նե սի միջև հա մա պա տաս խա նութ յան ստեղծ մա նը, 
ետ խորհր դա յին հա մալ սա րան նե րի բա րե փո խում նե րին, ինչ
պես նաև օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րին։ ԵՀՀի անձ

file:///D:/TATEV/Graphic_Design/EPF/EPF-Annual%20reports/EPF-Annual%20report_2019/Small%20parts_ARM/texts/../../../../../../../Gevorg TerGabrielyan/Desktop/education/hkdepo.am
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նա կազ մը բազ մա թիվ ձևե րով մաս նակ ցել է ֆոր մալ կրթութ
յան բա րե փո խում նե րի գա ղա փար նե րի գե նե րաց մա նը և 
 քա ղա քա կա նութ յան ա ռաջ խա ղաց մա նը՝ նե րառ վե լով կա ռա
վա րութ յան կող մից կազմ ված տար բեր խոր հուրդ նե րում և/ կամ 
անդ րա դառ նա լով այդ խնդիր նե րին մե դիա յում ու հան րա յին 
քննար կում նե րում։ ԵՀՀի անձ նա կազ մից շա տե րը դա սա խոս
ներ են, գի տա կան աս տի ճան նե րի կրող ներ կամ հայ ցող ներ, 
ու սա նել են Եվ րո պա յի կամ ԱՄՆի հա մալ սա րան նե րում, ին չի 
շնոր հիվ նրանք մաս նա գի տո րեն են տեղ յակ  Հա յաս տա նում 
ֆոր մալ կրթութ յան բա րե փո խում նե րի կա րիք նե րից։ 

Այդ փոր ձա ռութ յու նը կխթան վի և կ բա րե լավ վի 2021 թվա կա
նին՝ Եվ րո պա կան միութ յան օ ժան դա կութ յամբ գոր ծարկ վող 
նոր ծրագ րի շնոր հիվ։ Ն պա տակն է ե րի տա սարդ նե րի ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը և  ու սա նող նե րի ու նրանց 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կա րո ղութ յուն նե րի ամ րապն դու մը, 
ինչ պես նաև հան րա յին հար ցե րում նրանց մաս նակ ցութ յան 
խրա խու սու մը։ Ծ րա գի րը կի րա կա նաց վի ԵՀՀի գոր ծըն կեր 
« Ռես տարտ» ու սա նո ղա կան քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ
նութ յան2 հետ. սա ու սա նող նե րի հա մա հա յաս տան յան մի շար
ժում է՝ նվիր ված բու հա կան կյան քում և  հա սա րա կութ յու նում 
դրա կան փո փո խութ յուն նե րի ի րա գործ մա նը:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Այս քան բան ա նե լով ֆոր մալ և  հատ կա պես ոչ ֆոր մալ 
կրթութ յան բնա գա վառ նե րում, ԵՀՀն  տա րի նե րի ըն թաց քում 
հստա կեց րել է իր հե տաքրք րութ յան ո լորտ նե րը կրթութ յան և  
ու սուց ման գոր ծում և  իր ու րույն մո տե ցում նե րը հա սա րա
կա կան այդ պա հան ջին։ ԵՀՀի մո տեց ման կո րի զը ոչ ֆոր
մալ կրթութ յու նը և ցկ յանս ու սու ցումն են։ Այն նախ  և  ա ռաջ 
թի րա խա վո րում է հա յաս տան յան քա ղա քա ցի նե րին հա մալ
սա րա նա կան տա րի քից սկսած: ԵՀՀն  տա րի ներ ի վեր ու
սում նա սի րում է իր կրթա կան և  ու սու ցո ղա կան մե թոդ նե րի 
արդ յու նա վե տութ յու նը, փոր ձե լով իր շա հա ռու նե րի հա մար 
ա պա հո վել լա վա գույն ու սու ցո ղա կան մի ջա վայրն այն պես, 
որ նշմա րե լի ան ցում տե ղի ու նե նա վե րա ցա կան ար ժեք նե րի 
անքն նա դատ ըն դու նու մից նրանց քննա դա տա կան վեր լու

2. https://www.facebook.com/restarttotale/

https://www.facebook.com/restarttotale/
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ծութ յուն, սրա նից՝ դե պի դիր քո րո շում նե րի փո փո խութ յուն և  
ի վեր ջո՝ ազ դե ցութ յուն վար քագ ծի վրա։  

Իր կրթա կան և  ու սու ցո ղա կան մե թոդ նե րում ԵՀՀն 
 կենտ րո նա նում է մտածողության և քն նա դա տա կանմտա
ծողության վրա՝ շա հա ռու նե րին հնա րա վո րութ յուն տա լով 
զար գաց նել, ձևա վո րել և/ կամ փո խել ի րենց ար ժե հա մա
կար գե րը, դիր քո րո շում նե րը, հետ ևա բար նաև՝ վար քագ ծե
րը: ԵՀՀն  կենտ րո նա նում է գործ նա կան ու սուց ման վրա, 
քա նի որ լա վա գույն ու սու ցումն այն է, երբ սո վո րող նե րը գի
տակ ցա բար են հաս կա նում և  յու րաց նում ու սուց ման մե
թոդ նե րը: Օգ տա գործ վում են մի ջազ գայ նո րեն հա ջո ղութ
յամբ գոր ծած ված կրթա կան զա նա զան մե թոդ ներ: ԵՀՀն 
 հեն վում է այս պես կոչ ված «դուրսլու սա վոր ման» (elicitive) 
ու սուց ման մե թո դի վրա:  Շա հա ռու նե րը ոչ այն քան տվյալ ներ 
և  տե ղե կատ վութ յուն են ստա նում, որ քան հնա րա վո րութ
յուն՝ օգ տա գոր ծե լու ար դեն ձեռ քի տակ ե ղած տվյալ ներն ու 
տե ղե կատ վութ յու նը, ընդգր կե լու ի րենց ու նե ցած գի տե լիքն 
աշ խար հի մա սին՝ մտքի կազ մա կերպ ման ձևե րի մեջ, ու սա
նե լով այդ ձևե րը:  Հաս կա նա լու, ի՞նչ ու նեն և  գի տեն, և  է ֆեկ
տիվ օգ տա գործ ման դնե լու այդ ու նե ցա ծը: Օգ տա գործ վում 
է ու սուց ման «ֆրակ տալ» մե թո դը, ըստ ո րի յու րա քանչ յուր 
լավ պրո ֆե սիո նալ պետք է դառ նա կրթող՝ փո խան ցե լով իր 
հմտութ յուն նե րը, և  այդ ըն թաց քում է՛լ ա վե լի մաս նա գի տա
նա իր գոր ծու նեութ յան ո լոր տում նաև ին քը:  Չէ որ լա վա գույն 
պրակ տիկ ու սում նա ռութ յունն այն է, երբ մաս նա գետն իր լավ 
ար վող գոր ծը դարձ նում է կրթվե լու աղբ յուր այն մարդ կանց 
հա մար, ո րոնք նման աշ խա տանք պի տի կա տա րեն։ 

ԵՀՀի պատ րաս տած « Ջեմ սեշշն նե րի» շար քի մի քա նի դա
սա խո սութ յուն և  զե կույց նվիր ված են ու սուց ման մե թո դա
բա նա կան կող մին և  ներ կա յաց նում են. 

• կրթութ յան պատ մութ յան վե րա բեր յալ կար ևոր տե սանկ
յուն ներ. 

• ու սուց ման հո գե բա նութ յու նը. 

• արդ յու նա վետ ու սուց ման խո չըն դոտ նե րը. 

• ֆոր մալ կրթա կան հա մա կար գե րի ճգնա ժամն աշ խար
հում և  Հա յաս տա նում. 
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• այ սօր  Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի հա մար ու սուց ման 
ո լորտ նե րի/թե մա նե րի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը՝ շեշ տե
լով ար ժեք ներ և  սո ցիա լա կան հմտութ յուն ներ ձևա վո րե
լու անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

Ըստ ԵՀՀի, կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ, ո րոնք 
 Հա յաս տա նի ֆոր մալ կրթութ յունն այ սօր չի հաս ցեագ րում։ 
Դ րանց թվում են.

• քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յուն. 

• կոնֆ լիկտ նե րի տրանս ֆոր մա ցիա յի հմտութ յուն ներ (այլ 
ոչ թե միայն կոնֆ լիկտ նե րի լու ծում, դի վա նա գի տութ յան 
և  պա տե րազ մի պատ մութ յուն կամ հա կա մար տա յին բա
նակ ցութ յուն). 

• տեքս տեր կար դա լու ու հաս կա նա լու, ար տա հայտ ված 
գա ղա փար նե րը հաս կա նա լու, վե րաձ ևա կեր պե լու, մեկ
նա բա նե լու կա րո ղութ յուն. 

• տեքս տե րի մա սին տեքս տեր գրե լու կա րո ղութ յուն. 

• վե րաձ ևա կերպ ման (պա րաֆ րա զի) կա րո ղութ յուն. 

• խմբագ րե լու կա րո ղու թուն. 

• հա ղոր դակ ցութ յան մի ջո ցով ար ժե քա վոր (ոչ կարծ րա տի
պա յին) գա ղա փար ներ ար տա հայ տե լու կա րո ղութ յուն. 

• ի րե րին այլ տե սանկ յու նից նա յե լու և, հետ ևա բար, նո րա
մու ծութ յուն հայտ նա բե րե լու կա րո ղութ յուն.

• կա րո ղութ յուն հաս կա նա լու, թե ինչ են օ րեն քը և  օ րի նա
կան հա մա կար գե րը. 

• թի մե րում և  հա մայնք նե րում հա մա գոր ծակ ցե լու կա րո ղութ յուն.

• փաս տե րի և  ոչ թե ե րա զանք նե րի հի ման վրա պլա նա վո
րե լու կա րո ղութ յուն.

• փաս տարկ ված հե տա զո տութ յուն ի րա կա նաց նե լու կա րո
ղութ յուն. 

• գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րի և  պաշ տո նա կան հա մա
կար գե րի մի ջո ցով տա րած վող կեղծ գի տե լիք նե րի՝ մի կող
մից, և  ան հա տա կան վար քագ ծա յին ռա ցիո նա լութ յան 
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միջև՝ մյուս կող մից, ե ղած անջր պե տը բա րե հա ջող կեր
պով վե րաց նե լու կա րո ղութ յուն.

• պ րո յեկ տա յին մո տե ցում:

Ի հա կադ րութ յուն սրա՝ ըստ ԵՀՀի դի տար կում նե րի, այն պի
սի կա րո ղութ յուն նե րը, ինչ պի սիք են վե րա ցա կան ստեղ ծա
րա րութ յու նը և ծ րագ րա յին գա ղա փար ներ ստեղ ծե լը հա յաս
տան յան հա սա րա կութ յան հա մար կար ծես խնդիր չեն:

ԵՀՀն  հան դի պում է մարդ կանց, ո րոնք, ու նե նա լով բու հա
կան կրթութ յուն, հա ճախ չեն կա րո ղա նում հաս կա նալ՝ ի՛նչ 
է գի տութ յու նը, և  ին չո՛վ է գի տա կան մո տե ցու մը տար բեր
վում ոչ գի տա կան մո տե ցու մից կամ պար զա պես կար ծիք
նե րից։ Այդ պի սի մար դիկ հետ են սո վո րել ան հա տա կան 
քրտնա ջան աշ խա տանքն արժ ևո րե լուց, ան կա րող են ստեղ
ծա րա րութ յուն դրսևո րել, չեն հաս կա նում, ին չու՛ չի կա րե լի 
կտրելպատ ճե նել (cut and paste), ար տագ րել կամ այ լոց գա
ղա փար նե րը և  աշ խա տանք նե րը գո ղա նալ (գրա գո ղութ յամբ 
զբաղ վել)։ Ն րանք հա ճախ շատ հե ռու են գնա ցել ե ռան դուն 
աշ խա տան քի անհ րա ժեշ տութ յու նը գի տակ ցե լուց և  այդ պի
սի աշ խա տանք կա տա րե լու ու նա կութ յու նից, և  ե թե նույ նիսկ 
ան կեղ ծո րեն ցան կա նան կրթվել, հա տուկ ջան քեր պի տի 
գոր ծադ րեն ի րա կա նում ու սա նե լու կա րո ղութ յու նը վե րագտ
նե լու հա մար։  Սա ստի պում է ԵՀՀին եզ րա հան գել, որ սո
ցիա լա կան և  ֆոր մալ կրթա կան հա մա կար գերն են, որ պաշ
տո նա կան ու սուց ման ըն թաց քում բա ցա սա կան են ազ դում 
ե րի տա սարդ նե րի ա ռաջ նա յին և  բա զա յին ստեղ ծա րար կա
րո ղութ յուն նե րի վրա, քա նի որ դրանք ակն հայ տո րեն առ կա 
են ի սկզբա նե:

ԵՀՀն, ըն ձե ռե լով կրթա կան և  ու սու ցո ղա կան հնա րա վո
րութ յուն ներ, ին քը գտնվում է ա նընդ մեջ ուս ման ռե ժի մում։ 
 Հիմ նադ րա մի՝ ցկյանս կրթութ յան ցիկ լի մե թո դա բա նութ յու նը 
կա րե լի է ներ կա յաց նել հետև յալ կերպ. 

• ակ նա ռու պրո ֆե սիո նալ նե րին օգ նել հաս կա նալ, թե ին չու՛ 
են նրանք ա նում այն, ինչ ա նում են այն պես, ինչ պես ա նում 
են, այ սինքն՝ զա տո րո շել ի րենց աշ խա տան քի մե թոդ նե րը. 

• դարձ նել այդ մե թոդ նե րը հստակ և  հետ ևա բար՝ դա սա վան դե լի. 

• օգ նել պրո ֆե սիո նա լին դառ նալ իր բնա գա վա ռի ու սու ցիչ 
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(վե րա պատ րաս տող, մեն թոր և  այլն), դարձ նել նրան լավ 
ու սու ցա նող. դա սա վանդ ման մի ջո ցով պրո ֆե սիո նալն 
ա վե լի լավ է հաս կա նում իր իսկ աշ խա տան քի ձևե րը, 
բա րե լա վում դրանք, իր գոր ծու նեութ յան մե թոդ նե րը վե
րագ նա հա տում է, վե րա սահ մա նում, վե րաձ ևա կեր պում 
դրանք և  հա ջորդ փու լում ար դեն այդ նո րաց ված մե թոդ
ներն է փո խան ցում ու սա նող նե րին և  շա հա ռու նե րին, 
ինքն էլ զու գա հե ռա բար բարձ րա նա լով վար պե տութ յան 
նոր մա կար դա կի:

ԵՀՀի ցկյանս կրթութ յան մո տեց ման մեկ այլ կար ևոր հատ
կա նիշ էլ շա հա ռու նե րին չլքե լու սկզբունքն է։ Ան գամ ե թե 
ծրագ րե րի սահ մա նա փա կում նե րը թույլ չեն տա լիս շա րու
նա կել միև նույն խմբի հետ եր կար աշ խա տել, ԵՀՀն. 

ա) հա վա քագ րում է դա սա վան դող նե րի և  սո վո րող նե րի 
 կար ծիք նե րը յու րա քանչ յուր մի ջո ցա ռու մից հե տո.

բ) վեր լու ծում է այդ կար ծիք նե րը.

գ) մաս նա կից նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ԵՀՀի հետ 
 կապ պահ պա նե լու՝ առ ցանց, սո ցիա լա կան ցան ցե րի 
 մի ջո ցով և/ կամ այլ ծրագ րե րում մաս նակ ցե լու 
 հնարավո րութ յուն ըն ձե ռե լու մի ջո ցով.

դ) մաս նա կից նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս դա սա վան դող 
 դառ նա լու այն բնա գա վա ռում, ո րում ի րենք առնչ վել են 
 ԵՀՀին.

ե) ու սուց ման տար բեր ծրագ րե րի և  ի րա վի ճակ նե րի 
 շա հա ռու նե րի հետ ստեղ ծում է ցանց,  ո րը նրանց 
 հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ԵՀՀի շրջա նա կից դուրս 
 միմ յանց հետ աշ խա տել, սե փա կան փոր ձա ռութ յամբ 
 բա րե լա վել միմ յանց ջան քե րը.

զ) ստեղ ծում է փոք րիկ խմբեր՝ կազմ ված ակ նա ռու 
 պրո ֆե սիո նալ նե րից, ո րոնք օգ նում են մե ծաց նել 
 հիմ նադ րա մի կրթա կան և  ու սու ցո ղա կան ռե սուրս նե րը՝ 
 որ պես ա ռաջ նորդ ներ և կր թող ներ մաս նակ ցե լով ԵՀՀի 
 զա նա զան մի ջո ցա ռում նե րին.

է) պայ ման ներ ստեղ ծում, որ պես զի շա հա ռու նե րը և  
 գոր ծըն կեր մաս նա գետ նե րը մաս նակ ցեն նաև այլ 
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 հաս տա տութ յուն նե րի և  կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
 ծրագ րե րում՝ նե րառ յալ քա ղա քա կա նութ յան մշա կում և  
 ընդգր կում մի ջազ գա յին ցան ցե րում։ 

Այս պի սով, ԵՀՀն  փոր ձում է իր շա հա ռու նե րին բա զում հնա
րա վո րութ յուն ներ ըն ձե ռել՝ հաս նե լու կա յուն ներ գոր ծութ յան 
կա րո ղութ յուն նե րի և ԵՀՀում ստա ցած ի րենց ու սու ցո ղա
կան փոր ձա ռութ յան հե տա գա զար գաց ման։ 

ԵՀՀի ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րից շա տե րը ստեղծ ված են 
որ պես մար զում նե րի և ծ րագ րե րի պրակ տիկ ի րա գործ ման 
հա մակ ցութ յուն: ԵՀՀն  հա ճախ ա ջակ ցում է, որ պես զի շա
հա ռու ներն ի րա կա նաց նեն մարզ ման ժա մա նակ տե ղի ու նե
ցած մտագ րոհ նե րի արդ յուն քում ծա գած ծրագ րա յին գա ղա
փար նե րից որ ևէ մե կը։  Շա հա ռու նե րը հնա րա վո րութ յուն են 
ստա նում կի րա ռել ստա ցած տե սա կան գի տե լիք նե րը գործ
նա կան աշ խա տան քում, ձեռք են բե րում հմտութ յուն ներ 
ծրագ րի հիմ նա կան թե մա յից բա ցի՝ նաև ծրագ րա յին կա ռա
վար ման աս պա րե զում. ադ մի նիստ րա տիվ հմտութ յուն ներ, 
թի մա յին աշ խա տանք, ա ռաջ նոր դութ յուն, ա նակն կալ արդ
յունքն ակն կալ վո ղից բա ցի նկա տե լու և  օգ տա գոր ծե լու ու
նա կութ յուն, ճկու նութ յուն, ռիս կե րի կա ռա վա րում, հե ռա տե
սութ յուն և  այլն։ 

ԵՀՀն զ բաղ վում է նաև տե ղա կան և  մի ջազ գա յին ու սա
նող նե րի և պ րակ տի կանտ նե րի ցան ցի զար գաց մամբ։ 
 Վեր ջին ներս մի քա նի շա բա թով կամ ամ սով տե ղա վոր վում են 
 Հիմ նադ րա մի, ինչ պես նաև գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն
նե րի գրա սեն յակ նե րում։ Այս պես աշ խա տե լով՝  Հիմ նադ րա մը 
ոչ միայն ուս նակ նե րին է գործ նա կան ու սուց ման հնա րա վո
րութ յուն տա լիս, այլև ըն դու նող կազ մա կեր պութ յուն նե րին։ 
ԵՀՀն  ու սում նա սի րել է պրակ տի կա յի անց կաց ման դեպ քե
րի հա ջո ղութ յուն նե րի կամ ան հա ջո ղութ յուն նե րի պատ ճառ
նե րը և  եզ րա հան գել, որ պրակ տի կան ոչ այն քան լրա ցու ցիչ 
անվ ճար աշ խա տուժ ձեռք բե րե լու, որ քան սո վո րե լու մի ջա
վայ րում ներգ րավ վե լու հնա րա վո րութ յուն է (կամ առն վազն 
եր կուսն էլ հա վա սա րա չափ)։ ԵՀՀն հս տա կեց նում է իր անձ
նա կազ մին և  գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րին, որ հյուր 
ուս նակ նե րի հա մար ի րա կան սո վո րե լու մի ջա վայր ստեղ ծե լը 
նշա նա կում է ծախ սել ռե սուրս (ժա մա նակ և պ լա նա վո րում)։ 
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Հ յու րըն կալ նե րը պի տի ար հես տա կա նո րեն հա տուկ պլա նա
վո րեն, ժա մա նակ տրա մադ րեն և  ջան քեր գոր ծադ րեն՝ աշ
խա տե լու ի րենց մի ջազ գա յին ու սա նող նե րի և  ուս նակ նե րի 
հետ, այ լա պես վեր ջին ներս չեն ստա նա այն, ին չի հա մար 
ե կել են: Ըն դու նող կազ մա կեր պութ յուն նե րը պետք է ի րենք 
էլ կրթող ներ դառ նան և  ոչ թե հյու րըն կալ վող այ ցե լու նե րից 
ակն կա լեն, որ, ա ռանց զգա լի նե րա ծա կան և  սո վո րեց նե լու 
ջան քե րի, վեր ջին ներս ան մի ջա պես կսկսեն արդ յու նա վե տո
րեն օգ նել ի րենց։ 

Այս ամ բողջ աշ խա տան քում ԵՀՀի նպա տակն է  Հա յաս տա նի 
հա սա րա կութ յա նը և  մի ջազ գա յին հա մայն քին ա պա հո վել 
սո վո րած և  սո վո րող ան ձան ցով ու թի մե րով, ո րոնք ի րենց 
հե տաքրք րութ յուն նե րի և  մաս նա գի տաց ման բնա գա վառ նե
րում ու նեն ա ռաջ նոր դի հմտութ յուն ներ։

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԱՎԵԼԻՆԷ, 
ՔԱՆՊԱՐԶԱՊԵՍՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ․ԻՍԿԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ
ԿՐԹՈՂՆԵՐԵՎԿՐԹՎՈՂՆԵՐԵՆ

 ԵՀՀի ա մեն մի ջո ցա ռում ու նի կոնկ րետ նպա տակ, սա կայն 
միև նույն ժա մա նակ ԵՀՀի ա ռան ձին գոր ծո ղութ յուն ներն ու
նեն նաև խորհր դան շա կան նշա նա կութ յուն՝ լի նել ա վե լին, 
քան պար զա պես ծրա գիր կամ դրա մաս․ ԵՀՀն  այն պես է 
գոր ծում, որ իր գոր ծո ղութ յուն ներն օ րի նա կե լի լի նեն այ լոց 
հա մար։  Սա ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է  Հիմ նադ րա մի 
կա ռա վար ման մեջ ՀՄՄՍԽը և քն նա դա տա կան մտա ծո
ղութ յու նը գոր ծա ծե լու ո ճին։ ՀԿ  Դե պո ծրագ րում ԵՀՀն 
 կա ռա վա րումն ու ադ մի նիստ րա տիվ աշ խա տան քը վե րաձ
ևա կեր պեց որ պես ստեղ ծա րար ու հա ճե լի և  ոչ թե ձան
ձա րա լի ու միա պա ղաղ գոր ծու նեութ յուն։  Հիմ նադ րա մը, 
կենտ րո նա նա լով իր կող մից գոր ծած վող նո րա րար կա ռա
վար ման վրա, փոր ձում է բա րե լա վել սե փա կան աշ խա տան
քը և  մար զում նե րի և  օ րի նակ նե րի մի ջո ցով փո խան ցել այդ 
նո րա րա րութ յուն նե րը բո լոր նրանց, ով քեր կա րող են օ գուտ 
քա ղել դրան ցից՝ զննե լով, հաս կա նա լով, սո վո րե լով, մի գու ցե 
և  մաս նա կիո րեն կրկնօ րի նա կե լով, հար մա րեց նե լով դրանք 
ի րենց սե փա կան պայ ման նե րին, ինչ պես նաև այ դու հետ 
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ստեղ ծա րա րութ յամբ դրանք զար գաց նե լով։ Ե թե ԵՀՀն  որ ևէ 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում, ա պա այն ոչ միայն նրա հա
մար է, որ շա հա ռու նե րը մաս նակ ցեն և կ րա վո րա կան կեր
պով օ գուտ քա ղեն, այլև որ ակ տիվ կեր պով հաս կա նան, 
թե ինչ պե՛ս է այն ի րա կա նաց վում, ին չու՛ հենց այդ ձևով, և  
ինչ պե՛ս կա րե լի է ա նել նույն կամ նման բան՝ միև նույն կամ 
ա վե լի լավ արդ յուն քով։ Այս պի սով, շա հա ռու նե րին ա ռաջ
նորդ դարձ նե լը, ըստ ԵՀՀի մո տեց ման, սեր տո րեն կապ ված 
է շա հա ռու նե րին և  հա ճա խորդ նե րին կրթող դարձ նե լու և 
 փո խա դար ձա բար նրան ցից սո վո րե լու հետ։ Այս ռազ մա վա
րութ յան ա ռա ջին քայ լը ինք նա խորհր դա ծութ յան / ռեֆ լեք
սիա յի մշա կույ թի ար մա տա վո րումն է։ Դ րա նից բա ցի, ԵՀՀն 
 շա հա ռու նե րին է տրա մադ րում իր ներ քին աշ խա տան քի հա
մար ստեղծ ված օգ տա կար ալ գո րիթմ նե րը և  բիզ նես գոր ծըն
թան ցե րը, ինչ պի սիք են մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման 
ալ գո րիթ մը, ֆա սի լի տա ցիա յի հմտութ յուն ներն ու կի րա ռուկ
նե րը, թի մե րի ան դամ նե րի իշ խա նա վոր ման ձևե րը, դրա մաշ
նորհ նե րի տրա մադր ման գոր ծըն թա ցը, կոն սոր ցիում նե րի 
հետ աշ խա տան քը, տվյալ նե րի բա զա յի հա տուկ ծրա գի րը, 
ինս տի տու ցիո նալ հի շո ղութ յու նը պահ պա նե լու մի ջոց նե րը, 
խմբագ րա կան և հ րա տա րակ չա կան գոր ծի քը և  այլն։ Ա ռաջ
նայ նութ յուն տրվում է այն աս պա րեզ նե րին, ո րոնց վե րա բեր
յալ, ըստ ԵՀՀի դի տար կում նե րի, հա սա րա կութ յու նը չի ձևա
վո րել ազ դե ցութ յունն ուժգ նաց նող արդ յու նա վետ և հս տակ 
ձևա կերպ ված մե թոդ ներ։  Սո վո րա բար կազ մա կեր պութ յուն
նե րը, հատ կա պես  Հա յաս տա նում, չեն կենտ րո նա նում այդ 
խնդիր նե րի վրա, մինչ դեռ դրանք ո րո շիչ դեր են խա ղում 
ծրագ րե րի արդ յու նա վե տութ յան հար ցում։ Այս գոր ծիք ներն 
այ նու հետև դառ նում են այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րին ա ռա
ջարկ վող ու սու ցո ղա կան ռե սուրս ներ։ 

ԵՀՀի ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են:  Հաս կա նա լով, որ 
միայ նակ և  նույ նիսկ գոր ծըն կեր նե րի հետ միա սին այն չի կա
րո ղա նա բա վա րա րել հա սա րա կութ յան կրթման և  ու սուց ման 
կա րի քը, քա նի դեռ պե տութ յունն ան վերջ ճգնա ժամ է ապ
րում տաս նամ յակ ներ շա րու նակ, կրթա կան մո տե ցում ներն 
աշ խար հով մեկ ճգնա ժա մի մեջ են, և, թեև հա սա րա կութ յան 
բո լոր ան դամ ներն են գի տակ ցում կրթութ յան բա րե փոխ ման 
կա րի քը՝ քչերն են ԵՀՀի հա մա խոհ և  լավ պատ կե րաց նում, 
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թե դա ի րա կա նում ինչ է նշա նա կում,  ԵՀՀն  սահ մա նել է իր 
կրթա կան գոր ծու նեութ յան եր կու ռեա լիս տա կան նպա տակ. 
ա. կոնկ րետ օ գուտ բե րել նախ և  ա ռաջ իր շա հա ռու նե րին և 
բ. մո դե լա վո րել կրթա կան այն պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք 
նե րու նակ են ռեպ լի կաց վե լու ա վե լի մեծ մասշ տա բով: Ե թե և  
երբ այլ կազ մա կեր պութ յուն ներ կամ պե տութ յու նը ցան կա
նան գնալ նույն ճա նա պար հով, նրանք կկա րո ղա նան օգ տա
գոր ծել ԵՀՀի ա ռա ջար կած մո դել նե րը:
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