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Այսօր, երբ Հայաստանում բարելավման կարիք ունեցող
ոլորտներիմեջամենաշատընշումենկրթությանևուսուց
ման բնագավառը, Եվրասիա համագործակցություն հիմ
նադրամը(ԵՀՀ)հետադարձհայացքէնետումիրնախորդ
տարիներիաշխատանքինև փորձում հանրագումարի բե
րել այն ծրագրերն ու մոտեցումները, որոնք Հիմնադրամի
կրթական և ուսուցողական մեթոդաբանության էությունն
են։ԵՀՀիկատարածաշխատանքիմեծմասնառնչություն
ունիհենցկրթությաննուուսուցմանը.վերապատրաստում
ներ,թրեյնինգներ,մենթորություն,մտագրոհներ․այսամենը
միտված է նոր գիտելիք, հմտություններ, ունակություններ
ևկարողություններտրամադրելունշահառուներինևիրեն՝
Հիմնադրամին։ԵՀՀն զարգացրելէհատուկհեղինակային
մեթոդներ։Դրանցիցեն.

• Համակարգված մտագործունեության մեթոդաբանութ
յունևկրեատիվխաղեր(ՀՄՄԿԽ)1.

• Կոնֆլիկտներիտրանսֆորմացիայիդպրոց.

• Քննադատականմտածողությանդպրոց.

• ՀԿներիկարողություններիզարգացմանդպրոց.

• Տեղականժողովրդավարությանդպրոց։

ԵՀՀիլայնածավալոչֆորմալկրթականռազմավարության
մաս են նաևամբողջ Հայաստանիտարածքը ծածկող Ին
ֆոտներիցանցը,որնիրագործումէմեդիագրագիտության
մարզումներևայլ նախագծեր, ինչպես նաև «Մարդամեջ»
սոցիալականնորարարականպարբերականճամբարները:

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

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԵՎՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

https://epfarmenia.am/thought-leadership/creative-game
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ԵՀՀի կայքի «Ջեմ սեշշն» վերտառությամբ բաժնում կան
բազմաթիվ հանրային դասախոսություններ և զեկույցներ։
Վերջապես,Հիմնադրամըձեռնարկելէ«ԵՀՀհամալսարան»
խորագրովհրապարակումներիշարք,որըպարունակումէ
կրթական/ուսուցողական կարևոր բաղադրիչ ունեցող հե
տազոտականնյութեր։

ԵՀՀնհետազոտություններէիրագործելՀայաստանումշատ
չխոսվողկամքիչքննարկվողթեմաներիշուրջ:Հետազոտվել
են այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են ժողովրդավարութ
յունը հայ գրականության մեջ, բռնության արմատները
Հայաստանում,գրականությանևկրթությանմեջհանդուր
ժողականության և անհանդուրժողականության դրսևո
րումները: ԵՀՀն ձեռնարկում է 20րդ դարի Հայաստանի
ուսումնասիրություն՝ հատուկ շեշտադրելով խորհրդա
յին ժամանակների ազդեցությունն այսօրվա Հայաստանի
վրա: Պատմության հետազոտության և դասավանդման
խնդիրները նույնպես ԵՀՀի ուշադրության շրջանակում
են։ Տարիների ընթացքում մշակվել են ձեռնարկներ լրատ
վամիջոցների կողմից հակամարտությունների լուսաբան
ման, քննադատական մտածողության, Հայաստանի և Եվ
րամիության հարաբերությունների, ժողովրդավարության
և մարդու իրավունքների, գենդերի, դատական բարեփո
խումների զանազան կողմերի, կրոնական հանդուրժողա
կանությանևայլնիմասին։Այդնյութերիմեծմասըհասա
նելիէ Հիմնադրամիկայքում։ԱՄՆՄԶԳֆինանսավորմամբ
ՀԿԴեպո՝Քաղաքացիականհասարակությանզարգացման
ծրագրի շրջանակներում ԵՀՀն ստեղծել էhkdepo.am կայ
քը՝ ՀԿների համար ուսուցողական և կրթական ռեսուրս:
Այնպարունակումէնյութերհաղորդակցության,ֆոնդահայ
թայթման, շահերիպաշտպանության,ֆինանսներիկառա
վարման,առաջնորդությանևկառավարման,դրամաշնորհ
ներիտրամադրմանմասինևայլն։

ԵՀՀն զբաղվել է նաև Հայաստանում ֆորմալ՝ հատկապես
բուհականկրթությամբ։Նախաձեռնություններնուղղվածեն
եղել ակադեմիական անկախության խթանմանը, կրթութ
յանևբիզնեսիմիջևհամապատասխանությանստեղծմանը,
ետխորհրդայինհամալսարաններիբարեփոխումներին,ինչ
պես նաև օրենսդրականփոփոխություններին։ ԵՀՀիանձ

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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նակազմըբազմաթիվձևերովմասնակցելէֆորմալկրթութ
յան բարեփոխումների գաղափարների գեներացմանը և
քաղաքականությանառաջխաղացմանը՝ներառվելովկառա
վարությանկողմիցկազմվածտարբերխորհուրդներումև/կամ
անդրադառնալովայդխնդիրներինմեդիայումուհանրային
քննարկումներում։ԵՀՀիանձնակազմիցշատերըդասախոս
ներեն,գիտականաստիճաններիկրողներկամհայցողներ,
ուսանելենԵվրոպայիկամԱՄՆիհամալսարաններում,ինչի
շնորհիվ նրանք մասնագիտորեն ենտեղյակ Հայաստանում
ֆորմալկրթությանբարեփոխումներիկարիքներից։

Այդփորձառությունըկխթանվիևկբարելավվի2021թվակա
նին՝Եվրոպականմիությանօժանդակությամբգործարկվող
նործրագրիշնորհիվ։Նպատակնէերիտասարդներիիրա
վունքների պաշտպանությունը և ուսանողների ու նրանց
կազմակերպություններիկարողություններիամրապնդումը,
ինչպեսնաևհանրայինհարցերումնրանցմասնակցության
խրախուսումը։ԾրագիրըկիրականացվիԵՀՀիգործընկեր
«Ռեստարտ» ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռ
նության2հետ.սաուսանողներիհամահայաստանյանմիշար
ժումէ՝նվիրվածբուհականկյանքումևհասարակությունում
դրականփոփոխություններիիրագործմանը:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Այսքան բան անելով ֆորմալ և հատկապես ոչ ֆորմալ
կրթությանբնագավառներում,ԵՀՀնտարիներիընթացքում
հստակեցրելէիրհետաքրքրությանոլորտներըկրթությանև
ուսուցման գործումև իր ուրույն մոտեցումները հասարա
կականայդպահանջին։ԵՀՀիմոտեցմանկորիզըոչֆոր
մալկրթությունըևցկյանսուսուցումնեն։Այննախևառաջ
թիրախավորումէհայաստանյանքաղաքացիներինհամալ
սարանականտարիքիցսկսած:ԵՀՀն տարիների վերու
սումնասիրումէիրկրթականևուսուցողականմեթոդների
արդյունավետությունը,փորձելով իր շահառուների համար
ապահովել լավագույն ուսուցողական միջավայրնայնպես,
որնշմարելիանցումտեղիունենավերացականարժեքների
անքննադատ ընդունումից նրանց քննադատական վերլու

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

https://www.facebook.com/restarttotale/
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ծություն,սրանից՝դեպիդիրքորոշումներիփոփոխությունև
իվերջո՝ազդեցությունվարքագծիվրա։

Իր կրթական և ուսուցողական մեթոդներում ԵՀՀն
կենտրոնանումէմտածողությանևքննադատականմտա
ծողության վրա՝ շահառուներին հնարավորություն տալով
զարգացնել, ձևավորել և/կամ փոխել իրենց արժեհամա
կարգերը, դիրքորոշումները, հետևաբարնաև՝ վարքագծե
րը: ԵՀՀն կենտրոնանում է գործնական ուսուցման վրա,
քանիորլավագույնուսուցումնայնէ,երբսովորողներըգի
տակցաբար են հասկանում և յուրացնում ուսուցման մե
թոդները: Օգտագործվում են միջազգայնորեն հաջողութ
յամբ գործածված կրթական զանազան մեթոդներ: ԵՀՀն
հենվում էայսպես կոչված «դուրսլուսավորման» (elicitive)
ուսուցմանմեթոդիվրա:Շահառուներըոչայնքանտվյալներ
և տեղեկատվություն են ստանում, որքան հնարավորութ
յուն՝օգտագործելուարդենձեռքիտակեղածտվյալներնու
տեղեկատվությունը, ընդգրկելու իրենց ունեցած գիտելիքն
աշխարհիմասին՝մտքիկազմակերպմանձևերիմեջ,ուսա
նելովայդձևերը:Հասկանալու,ի՞նչունենևգիտեն,ևէֆեկ
տիվօգտագործմանդնելուայդունեցածը:Օգտագործվում
է ուսուցման «ֆրակտալ» մեթոդը, ըստ որի յուրաքանչյուր
լավպրոֆեսիոնալպետքէդառնակրթող՝փոխանցելովիր
հմտությունները,ևայդընթացքումէ՛լավելիմասնագիտա
նաիրգործունեությանոլորտումնաևինքը:Չէորլավագույն
պրակտիկուսումնառություննայնէ,երբմասնագետնիրլավ
արվողգործըդարձնումէկրթվելուաղբյուրայնմարդկանց
համար,որոնքնմանաշխատանքպիտիկատարեն։

ԵՀՀիպատրաստած«Ջեմսեշշնների»շարքիմիքանիդա
սախոսությունև զեկույց նվիրված են ուսուցման մեթոդա
բանականկողմինևներկայացնումեն.

• կրթությանպատմությանվերաբերյալկարևորտեսանկ
յուններ.

• ուսուցմանհոգեբանությունը.

• արդյունավետուսուցմանխոչընդոտները.

• ֆորմալ կրթական համակարգերի ճգնաժամն աշխար
հումևՀայաստանում.
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• այսօր Հայաստանի քաղաքացիների համար ուսուցման
ոլորտների/թեմաների առաջնահերթությունները՝ շեշտե
լովարժեքներև սոցիալականհմտություններձևավորե
լուանհրաժեշտությունը։

Ըստ ԵՀՀի, կան առաջնահերթություններ, որոնք
Հայաստանիֆորմալ կրթություննայսօր չի հասցեագրում։
Դրանցթվումեն.

• քննադատականմտածողություն.

• կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի հմտություններ (այլ
ոչ թե միայն կոնֆլիկտների լուծում, դիվանագիտության
ևպատերազմիպատմությունկամհակամարտայինբա
նակցություն).

• տեքստեր կարդալու ու հասկանալու, արտահայտված
գաղափարները հասկանալու, վերաձևակերպելու, մեկ
նաբանելուկարողություն.

• տեքստերիմասինտեքստերգրելուկարողություն.

• վերաձևակերպման(պարաֆրազի)կարողություն.

• խմբագրելուկարողութուն.

• հաղորդակցությանմիջոցովարժեքավոր(ոչկարծրատի
պային)գաղափարներարտահայտելուկարողություն.

• իրերինայլտեսանկյունիցնայելուև,հետևաբար,նորա
մուծությունհայտնաբերելուկարողություն.

• կարողությունհասկանալու,թեինչենօրենքըևօրինա
կանհամակարգերը.

• թիմերումևհամայնքներումհամագործակցելուկարողություն.

• փաստերիևոչթեերազանքներիհիմանվրապլանավո
րելուկարողություն.

• փաստարկվածհետազոտությունիրականացնելուկարո
ղություն.

• գաղափարախոսությունների և պաշտոնական համա
կարգերիմիջոցովտարածվողկեղծգիտելիքների՝միկող
մից, և  անհատական վարքագծային ռացիոնալության



6

տ
ա

րե
կա

ն 
հա

շվ
ետ

վ
ու

թ
յո

ւն
 2

01
9

միջև՝ մյուս կողմից, եղածանջրպետը բարեհաջող կեր
պովվերացնելուկարողություն.

• պրոյեկտայինմոտեցում:

Իհակադրությունսրա՝ըստԵՀՀիդիտարկումների,այնպի
սիկարողությունները,ինչպիսիքենվերացականստեղծա
րարությունըևծրագրայինգաղափարներստեղծելըհայաս
տանյանհասարակությանհամարկարծեսխնդիրչեն:

ԵՀՀն հանդիպում է մարդկանց, որոնք, ունենալով բուհա
կանկրթություն,հաճախչենկարողանումհասկանալ՝ի՛նչ
է գիտությունը,և ինչո՛վ է գիտական մոտեցումըտարբեր
վում ոչ գիտական մոտեցումից կամպարզապես կարծիք
ներից։ Այդպիսի մարդիկ հետ են սովորել անհատական
քրտնաջանաշխատանքնարժևորելուց,անկարողենստեղ
ծարարությունդրսևորել, չենհասկանում,ինչու՛ չիկարելի
կտրելպատճենել(cutandpaste),արտագրելկամայլոցգա
ղափարներըևաշխատանքներըգողանալ(գրագողությամբ
զբաղվել)։Նրանքհաճախշատհեռուենգնացելեռանդուն
աշխատանքիանհրաժեշտությունըգիտակցելուցևայդպի
սիաշխատանքկատարելուունակությունից,ևեթենույնիսկ
անկեղծորեն ցանկանան կրթվել, հատուկ ջանքեր պիտի
գործադրենիրականումուսանելուկարողությունըվերագտ
նելու համար։ Սա ստիպում է ԵՀՀին եզրահանգել, որ սո
ցիալականևֆորմալկրթականհամակարգերնեն,որպաշ
տոնականուսուցմանընթացքումբացասականենազդում
երիտասարդներիառաջնայինևբազայինստեղծարարկա
րողություններիվրա,քանիորդրանքակնհայտորենառկա
ենիսկզբանե:

ԵՀՀն, ընձեռելով կրթական և ուսուցողական հնարավո
րություններ,ինքըգտնվումէանընդմեջուսմանռեժիմում։
Հիմնադրամի՝ցկյանսկրթությանցիկլիմեթոդաբանությունը
կարելիէներկայացնելհետևյալկերպ.

• ակնառուպրոֆեսիոնալներինօգնելհասկանալ,թեինչու՛
եննրանքանումայն,ինչանումենայնպես,ինչպեսանում
են,այսինքն՝զատորոշելիրենցաշխատանքիմեթոդները.

• դարձնելայդմեթոդներըհստակևհետևաբար՝դասավանդելի.

• օգնելպրոֆեսիոնալինդառնալիրբնագավառիուսուցիչ
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(վերապատրաստող,մենթորևայլն),դարձնելնրանլավ
ուսուցանող. դասավանդման միջոցով պրոֆեսիոնալն
ավելի լավ է հասկանում իր իսկ աշխատանքի ձևերը,
բարելավում դրանք, իր գործունեության մեթոդները վե
րագնահատում է, վերասահմանում, վերաձևակերպում
դրանքևհաջորդփուլումարդենայդնորացվածմեթոդ
ներն է փոխանցում ուսանողներին և շահառուներին,
ինքն էլ զուգահեռաբար բարձրանալով վարպետության
նորմակարդակի:

ԵՀՀիցկյանսկրթությանմոտեցմանմեկայլկարևորհատ
կանիշ էլ շահառուներին չլքելու սկզբունքն է։ Անգամ եթե
ծրագրերի սահմանափակումները թույլ չեն տալիս շարու
նակելմիևնույնխմբիհետերկարաշխատել,ԵՀՀն.

ա) հավաքագրում է դասավանդողների և սովորողների
 կարծիքներըյուրաքանչյուրմիջոցառումիցհետո.

բ) վերլուծումէայդկարծիքները.

գ) մասնակիցներինհնարավորությունէտալիսԵՀՀիհետ
 կապ պահպանելու՝ առցանց, սոցիալական ցանցերի
 միջոցով և/կամ այլ ծրագրերում մասնակցելու
 հնարավորությունընձեռելումիջոցով.

դ) մասնակիցներինհնարավորությունէտալիսդասավանդող
 դառնալուայնբնագավառում,որումիրենքառնչվելեն
 ԵՀՀին.

ե) ուսուցման տարբեր ծրագրերի և իրավիճակների
 շահառուների հետ ստեղծում է ցանց,  որը նրանց
 հնարավորություն է տալիս ԵՀՀի շրջանակից դուրս
 միմյանց հետ աշխատել, սեփական փորձառությամբ
 բարելավելմիմյանցջանքերը.

զ) ստեղծում է փոքրիկ խմբեր՝ կազմված ակնառու
 պրոֆեսիոնալներից, որոնք օգնում են մեծացնել
 հիմնադրամիկրթականևուսուցողականռեսուրսները՝
 որպեսառաջնորդներևկրթողներմասնակցելովԵՀՀի
 զանազանմիջոցառումներին.

է) պայմաններ ստեղծում, որպեսզի շահառուները և
 գործընկեր մասնագետները մասնակցեն նաև այլ
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 հաստատությունների և կազմակերպությունների
 ծրագրերում՝ներառյալքաղաքականությանմշակումև
 ընդգրկումմիջազգայինցանցերում։

Այսպիսով,ԵՀՀնփորձումէիրշահառուներինբազումհնա
րավորություններընձեռել՝հասնելուկայուններգործության
կարողությունների և ԵՀՀում ստացած իրենց ուսուցողա
կանփորձառությանհետագազարգացման։

ԵՀՀի ուսուցողական ծրագրերից շատերը ստեղծված են
որպեսմարզումներիևծրագրերիպրակտիկիրագործման
համակցություն:ԵՀՀն հաճախաջակցումէ,որպեսզիշա
հառուներնիրականացնենմարզմանժամանակտեղիունե
ցածմտագրոհներիարդյունքումծագածծրագրայինգաղա
փարներիցորևէմեկը։Շահառուներըհնարավորությունեն
ստանումկիրառելստացածտեսականգիտելիքներըգործ
նական աշխատանքում, ձեռք են բերում հմտություններ
ծրագրիհիմնականթեմայիցբացի՝նաևծրագրայինկառա
վարման ասպարեզում. ադմինիստրատիվ հմտություններ,
թիմայինաշխատանք,առաջնորդություն,անակնկալարդ
յունքնակնկալվողից բացի նկատելու և օգտագործելու ու
նակություն,ճկունություն,ռիսկերիկառավարում,հեռատե
սությունևայլն։

ԵՀՀն զբաղվում է նաև տեղական և միջազգային ուսա
նողների և պրակտիկանտների ցանցի զարգացմամբ։
Վերջիններսմիքանիշաբաթովկամամսովտեղավորվումեն
Հիմնադրամի,ինչպեսնաևգործընկերկազմակերպություն
ներիգրասենյակներում։Այսպեսաշխատելով՝Հիմնադրամը
ոչմիայնուսնակներինէգործնականուսուցմանհնարավո
րություն տալիս, այլև ընդունող կազմակերպություններին։
ԵՀՀնուսումնասիրելէպրակտիկայիանցկացմանդեպքե
րիհաջողություններիկամանհաջողություններիպատճառ
ներըևեզրահանգել,որպրակտիկանոչայնքանլրացուցիչ
անվճարաշխատուժձեռքբերելու,որքանսովորելումիջա
վայրումներգրավվելուհնարավորությունէ (կամառնվազն
երկուսնէլհավասարաչափ)։ԵՀՀնհստակեցնումէիրանձ
նակազմինևգործընկերկազմակերպություններին,որհյուր
ուսնակներիհամարիրականսովորելումիջավայրստեղծելը
նշանակումէծախսելռեսուրս(ժամանակևպլանավորում)։
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Հյուրընկալներըպիտիարհեստականորենհատուկպլանա
վորեն,ժամանակտրամադրենև ջանքերգործադրեն՝աշ
խատելու իրենց միջազգային ուսանողներիև ուսնակների
հետ, այլապես վերջիններս չեն ստանա այն, ինչի համար
եկել են:Ընդունող կազմակերպություններըպետք է իրենք
էլկրթողներդառնանևոչթեհյուրընկալվողայցելուներից
ակնկալեն,որ,առանցզգալիներածականև սովորեցնելու
ջանքերի,վերջիններսանմիջապեսկսկսենարդյունավետո
րենօգնելիրենց։

ԱյսամբողջաշխատանքումԵՀՀինպատակնէՀայաստանի
հասարակությանը և միջազգային համայնքին ապահովել
սովորած և սովորողանձանցով ու թիմերով, որոնք իրենց
հետաքրքրություններիևմասնագիտացմանբնագավառնե
րումունենառաջնորդիհմտություններ։

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԱՎԵԼԻՆԷ,
ՔԱՆՊԱՐԶԱՊԵՍՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ․ԻՍԿԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ
ԿՐԹՈՂՆԵՐԵՎԿՐԹՎՈՂՆԵՐԵՆ

ԵՀՀիամենմիջոցառումունիկոնկրետնպատակ,սակայն
միևնույնժամանակԵՀՀիառանձինգործողություններնու
նեն նաև խորհրդանշական նշանակություն՝ լինել ավելին,
քանպարզապես ծրագիր կամդրամաս․ԵՀՀնայնպես է
գործում, որ իր գործողություններն օրինակելի լինենայլոց
համար։ Սաառաջին հերթին վերաբերում է Հիմնադրամի
կառավարման մեջ ՀՄՄՍԽը և քննադատական մտածո
ղությունը գործածելու ոճին։ ՀԿ Դեպո ծրագրում ԵՀՀն
կառավարումն ուադմինիստրատիվաշխատանքը վերաձ
ևակերպեց որպես ստեղծարար ու հաճելի և ոչ թե ձան
ձարալի ու միապաղաղ գործունեություն։ Հիմնադրամը,
կենտրոնանալով իր կողմից գործածվող նորարար կառա
վարմանվրա,փորձումէբարելավելսեփականաշխատան
քըևմարզումներիևօրինակներիմիջոցովփոխանցելայդ
նորարարություններըբոլորնրանց,ովքերկարողենօգուտ
քաղելդրանցից՝զննելով,հասկանալով,սովորելով,միգուցե
և մասնակիորենկրկնօրինակելով, հարմարեցնելովդրանք
իրենց սեփական պայմաններին, ինչպես նաև այդուհետ



10

տ
ա

րե
կա

ն 
հա

շվ
ետ

վ
ու

թ
յո

ւն
 2

01
9

ստեղծարարությամբդրանքզարգացնելով։ԵթեԵՀՀնորևէ
գործունեություն էծավալում,ապաայնոչմիայննրահա
մարէ,որշահառուներըմասնակցենևկրավորականկեր
պով օգուտ քաղեն, այլև որ ակտիվ կերպով հասկանան,
թեինչպե՛սէայնիրականացվում,ինչու՛հենցայդձևով,և
ինչպե՛սկարելիէանելնույնկամնմանբան՝միևնույնկամ
ավելի լավ արդյունքով։ Այսպիսով, շահառուներին առաջ
նորդդարձնելը,ըստԵՀՀիմոտեցման,սերտորենկապված
է շահառուներին և հաճախորդներին կրթող դարձնելու և
փոխադարձաբարնրանցիցսովորելուհետ։Այսռազմավա
րության առաջին քայլը ինքնախորհրդածության / ռեֆլեք
սիայիմշակույթիարմատավորումնէ։Դրանիցբացի,ԵՀՀն
շահառուներինէտրամադրումիրներքինաշխատանքիհա
մարստեղծվածօգտակարալգորիթմներըևբիզնեսգործըն
թանցերը, ինչպիսիք են միջոցառումների կազմակերպման
ալգորիթմը,ֆասիլիտացիայիհմտություններնուկիրառուկ
ները,թիմերիանդամներիիշխանավորմանձևերը,դրամաշ
նորհների տրամադրման գործընթացը, կոնսորցիումների
հետաշխատանքը,տվյալների բազայի հատուկ ծրագիրը,
ինստիտուցիոնալ հիշողությունը պահպանելու միջոցները,
խմբագրականևհրատարակչականգործիքըևայլն։Առաջ
նայնությունտրվումէայնասպարեզներին,որոնցվերաբեր
յալ,ըստԵՀՀիդիտարկումների,հասարակությունըչիձևա
վորելազդեցություննուժգնացնողարդյունավետևհստակ
ձևակերպվածմեթոդներ։Սովորաբարկազմակերպություն
ները, հատկապես Հայաստանում, չեն կենտրոնանումայդ
խնդիրների վրա, մինչդեռ դրանք որոշիչ դեր են խաղում
ծրագրերիարդյունավետության հարցում։ Այս գործիքներն
այնուհետևդառնումենայլկազմակերպություններինառա
ջարկվողուսուցողականռեսուրսներ։

ԵՀՀի ռեսուրսները սահմանափակ են: Հասկանալով, որ
միայնակևնույնիսկգործընկերներիհետմիասինայնչիկա
րողանաբավարարելհասարակությանկրթմանևուսուցման
կարիքը,քանիդեռպետություննանվերջճգնաժամէապ
րումտասնամյակներ շարունակ, կրթական մոտեցումներն
աշխարհովմեկճգնաժամիմեջեն,և,թեևհասարակության
բոլորանդամներնենգիտակցումկրթությանբարեփոխման
կարիքը՝քչերնենԵՀՀիհամախոհևլավպատկերացնում,



11

տ
ա

րե
կա

ն 
հա

շվ
ետ

վ
ու

թ
յո

ւն
 2

01
9

թեդաիրականումինչէնշանակում,ԵՀՀնսահմանելէիր
կրթականգործունեությաներկուռեալիստականնպատակ.
ա.կոնկրետօգուտբերելնախևառաջիրշահառուներինև
բ.մոդելավորելկրթականայնպիսիգործողություններ,որոնք
ներունակենռեպլիկացվելուավելիմեծմասշտաբով:Եթեև
երբայլ կազմակերպություններկամպետությունըցանկա
նանգնալնույնճանապարհով,նրանքկկարողանանօգտա
գործելԵՀՀիառաջարկածմոդելները:


