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Ինքնակրթության ձգտիր նաև այն ժամանակ,
երբ աշխատում ես ուրիշների կրթության վրա:

Ա.Դիստերվեգ
 

ՀոդվածումՍյունիքըներկայացվածէորպես5րդդարիխոշորմշակութայինկենտ
րոն:Մեծահասակներիկրթությանառկախնդիրներիվերլուծությունըկատարվելէտա
րածաշրջանիքաղաքներում`Մեղրի,Կապան,Գորիս,Սիսիան:

Բա նա լի բա ռեր`մեծահասակ,ֆորմալկրթություն,ոչֆորմալկրթություն,ինֆոր
մալկրթություն,հարցում,ազատժամանց:

Ս յուն յաց աշ խար հը հայտ նի է ե ղել իբրև միջ նա դար յան Հա յաս տա նի մշա-
կու թա յին խո շոր կենտ րոն: 5-րդ դա րում՝ հա յոց գրե րի ստեղ ծու մից հե տո, Մես-
րոպ Մաշ տո ցը, ծա վա լե լով քա րոզ չա կան և լու սա վո րա կան գոր ծու նեութ յուն, 
Վա ղի նակ և Վա սակ Ս յու նի իշ խան նե րի ա ջակ ցութ յամբ Ս յու նի քի Գողթն գա-
վա ռում բա ցում է դպրոց ներ: Հե տա գա յում՝ 5-8-րդ դա րե րում, կրթամ շա կու թա-
յին գոր ծը Ս յու նի քում նշա նա վոր վել է շնոր հիվ մի շարք գոր ծիչ նե րի ե պիս կո-
պոս Ա նա նիա Թարգ մա նիչ, քեր թող ներ Պետ րոս Ս յու նե ցի, Մա թու սա ղա, Մով-
սես և  ու րիշ ներ, ով քեր կանգ նած են ե ղել Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի կրթա-
կան գոր ծի գլխա վեր ևում՝զ բաղ վե լով դա սա վանդ մամբ,թարգ մա նութ յուն նե րով 
և մեկ նութ յուն նե րով: Ան գամ ա րա բա կան տի րա պե տութ յան ներ քո (8-րդ դար) 
Ս յու նի քի իշ խա նութ յու նը կա րո ղա ցել է պահ պա նել իր գո յութ յու նը, ու ժե ղաց-
նել և զար գաց նել մշա կու թա յին ժա ռան գութ յու նը. ա ռանձ նա կի կար ևոր է ե ղել 
ե կե ղե ցու ի րա կա նաց րած ազ գա պահ պան գոր ծու նեութ յու նը:

9-րդ դա րից Ս յու նիքն ապ րել է մշա կու թա յին վե րելք. հիմ նադր վել է Տաթ ևի 
վար դա պե տա րա նը,ո րը հե տա գա յում դար ձել է հա մա հայ կա կան մշա կու թա յին 
կենտ րոն: Այս տեղ հա վա սա րա չափ զար գա նում էին ինչ պես ճշգրիտ գի տութ-
յուն նե րը, այն պես էլ  բա նահ յու սութ յու նը, հոգ ևոր և աշ խար հիկ երգ-բա նաս-
տեղ ծութ յու նը, վի պեր գութ յու նը և  այլն: Տաթ ևում դա սա վան դել են աստ վա ծա-
բա նութ յուն, փի լի սո փա յութ յուն, քե րա կա նութ յուն, ճար տա սա նութ յուն, տրա-
մա բա նութ յուն, աստ ղա բաշ խութ յուն, տո մա րա գի տութ յուն, երկ րա չա փութ-
յուն, թվա բա նութ յուն և  ե րաժշ տութ յուն1:

Հռ չա կա վոր է ե ղել 1280-ա կան թթ.  հիմ նադր ված Գ լա ձո րի հա մա լա սա րա-
նը(ան վա նել են «Երկ րորդ Ա թենք»), որն ու նե ցել է ե րեք մաս նաճ յու ղեր՝ ե րաժշ-
տութ յան, գրչութ յան ար վես տի և հա սա րա կա կան-բնա կան գի տութ յուն նե րի: 
Ու շագ րավ է, որ Ս յուն յաց պատ միչ Ս տե փա նոս Օր բել յա նը Գ լա ձո րի բարձ րա-

1 ՀՀ Սովետական Հանրագիտարան, Երևան,1984, հատոր(10),էջ 476, 
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գույն դպրո ցը ան վա նում էր «հի սու սա կան հա մալ սա րան»: Ն կա տենք՝ Գ լա ձո րը 
նեղ վա նա կան կամ ե կե ղե ցա կան դպրոց չէր. նա հետ ևում էր երկ րի հա սա-
րա կա կան, քա ղա քա կան և կ րո նա կան ան ցու դար ձե րին, ակ տիվ և վճ ռա կան 
մաս նակ ցութ յուն ու նե նում տե ղի ու նե ցող հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, մշա-
կու թա յին ի րա դար ձութ յուն նե րին:Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի բնույթն ու գա ղա-
փա րա խո սա կան ուղղ վա ծութ յու նը ինչ պես հայ ի րա կա նութ յան մեջ, այն պես էլ 
Եվ րո պա յում քրիս տո նեա կան աստ վա ծա բա նութ յունն էր: 

21-րդ դա րում ևս Ս յու նի քը աչ քի է ընկ նում կրթամ շա կու թա յին բարձր ար-
ժեք նե րով, ո րոնք փո խանց վել են նա խորդ սե րունդ նե րի կող մից: Լի նե լով ա մե-
նա տի պա կան և  օ րի նա կե լի կենտ րոն նե րից մե կը՝ այ սօր մտա վոր նե րու ժը ժա-
մա նա կա կից կրթա կան և մ շա կու թա յին օ ջախ նե րում շա րու նա կում է զար գաց-
ման ու կա յաց ման գոր ծըն թա ցը՝ դի մա կա յե լով դա րի նոր մար տահ րա վեր նե-
րին: Մեր ու սում նա սի րութ յան կենտ րո նում մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան ժա-
մա նա կա կից հիմ նա հար ցերն են Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նում: 

2016-2017 ուս տա րում ՀՊՄՀ-ի կրթութ յան հո գե բա նութ յուն և սո ցիո լո գիա 
ֆա կուլ տե տի « Ման կա վար ժութ յուն և սո ցիո լո գիա» ԲԿԾ-ի 4-րդ կուր սում մեր 
կող մից դա սա վանդ վել է «Անդ րա գո գի կա» դա սըն թա ցը: Դա սըն թա ցի շրջա-
նակ նե րում ու սա նող նե րը բա ժան վել են խմբե րի (ըստ բնա կութ յան վայ րե րի) 
և ս տա ցել հա մա պա տաս խան ա ռա ջադ րանք ներ՝ ու սում նա սի րել և ի րա կա-
նաց նել սո ցիո լո գիա կան հար ցում ներ՝ պար զե լու ի րենց մար զե րում մե ծա հա-
սակ նե րի կրթութ յան ժա մա նա կա կից հիմ նա հար ցե րը՝ ոչ ֆոր մալ կրթութ յան 
և  ին ֆոր մալ կրթութ յան հար թակ նե րում: Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ու-
սա նող նե րի հետ հա մա տեղ վեր լու ծել և  ամ փո փել ենք դա սըն թա ցի վեր ջում: 
Ի հար կե, մեկ հոդ վա ծի սահ մա նում անհ նա րին է ամ բող ջութ յամբ ներ կա յաց նել 
ՀՀ տար բեր մար զե րի հա մե մա տա կան պատ կերն այս հիմ նախնդ րի առն չութ-
յամբ, սա կայն Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նի վե րա բեր յալ ստա ցած էմ պի րիկ նյու-
թի վեր լու ծութ յու նը և  արդ յունք նե րը կմեկ նա բա նենք հան գա մա նա լից: 

Գաղտ նիք չէ, որ այ սօր մեր հա սա րա կութ յու նը «դպրոց+բուհ» մո դե լից ան-
ցում է կա տա րել «կրթութ յուն ողջ կյան քի ըն թաց քում» կամ «ցկյանս» մո դե լին: 
Մեր երկ րում ոչ ֆոր մալ կրթութ յան կար ևո րութ յու նը պե տա կա նո րեն ճա նա չե-
լու ե րաշ խիք է 2009թ. ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից պաշ տո նա պես ըն դուն ված 
«Ցկ յանս ու սում նա ռութ յան հա յե ցա կար գը», ո րում նե րառ ված են ո լոր տի հիմ-
նա կան գոր ծա ռույթ նե րը,խնդիր նե րը, ինչ պես նաև դրանց հնա րա վոր լուծ ման 
ու ղի նե րը1: Նախ փոր ձենք մեկ նա բա նել, թե ի՛նչ ենք հաս կա նում ոչ ֆոր մալ և  
ին ֆոր մալ կրթութ յուն ա սե լով:

Ոչ ֆոր մալ կրթութ յու նը կրթությանլրացուցիչուսուցմանծրագիրկամ
ծրագրերիամբողջությունէ,որնիրականացվումէհամապատասխանուսում
նականհաստատության(հաստատությունների)կամայդգործառույթնիրա
կանացնելուիրավասություննունեցողկազմակերպությանև(կամ)ծառայութ
յանմիջոցով,սակայնչիհանգեցնումորակավորմանաստիճանիշնորհմանև
ուսումնառությանարդյունքներիպաշտոնական ճանաչման՝ բացառությամբ
ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքներովսահմանվածդեպքերի:

Ին ֆոր մալ կրթութ յու նը անձիընտանեկանառօրյակյանքի,հանգստի,
1 Սարգսյան Ա.Ա., Մեծահասակաների կրթության մեթոդներ և գործողություններ, Մենա

գրություն, Երևան,2016,էջ 98:
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ժամանցի,աշխատանքայինգործունեությանընթացքումձեռքբերվածուսում
նառությանարդյունքնէ,որը,որպեսկանոն,կանխամտածվածչէանձիկող
միցորպեսնպատակայինուսումնառություն,կազմակերպվածևհամակարգ
վածչէժամանակիկամռեսուրսներիառումով,չիհանգեցնումարդյունքների
պաշտոնականճանաչման՝բացառությամբՀայաստանիՀանրապետության
օրենսդրությամբսահմանվածդեպքերի1:

Ֆոր մալ կրթութ յան ու ղին ի րա կա նա նում է կրթա կան հա մա կար գի մի ջո-
ցով, մե ծա հա սա կի պա րա գա յում՝ ժա մա նա կա կից ՏՀՏ-ի և կր թա կան տեխ նո-
լո գիա նե րի շնոր հիվ մե ծա հա սա կը գի տակ ցում,յու րաց նում է ե ղած փոր ձը և 
կա րո ղա նում է արդ յու նա վետ լու ծել սե փա կան խնդիր նե րը հար մար վե լով՝ ժա-
մա նա կա կից կյան քի պայ ման նե րին2:

Պետք է փաս տել, որ 2011թ. « Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յուն և  ու սում նա-
ռութ յուն ողջ կյան քի ըն թաց քում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ծրագ-
րե րից մե կի շրջա նակ նե րում Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց վեց 
մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան բնա գա վա ռում վեր լու ծա կան հե տա զո տութ յուն. 
պարզ վեց, թե ՀՀ բո լոր մար զե րում բնակ չութ յան քա նի՛ տո կոսն է մաս նակ ցել 
այդ ու սում նա ռութ յա նը, ու սում նա սիր վեց ոչ ֆոր մալ կրթութ յան ֆի նան սա վոր-
ման հար ցը, բա ցա հայտ վե ցին այն հիմ նա կան դրդա պատ ճառ նե րը, ո րոն ցով 
պայ մա նա վոր ված՝ ունկն դիր նե րը մաս նակ ցել են դա սըն թաց նե րին:

21-րդ դա րում հա սա րա կութ յան սո ցիա լա կան զար գա ցու մը, հա սու նա ցու-
մը, հար մա րու մը և  արդ յու նա վետ ին տեգ րու մը սո ցիու մի մեջ հնա րա վոր են 
միայն ա նընդ հատ ու սում նա ռութ յան պա րա գա յում, ո րը ոչ միայն ե րաշ խիք է 
բա րե կե ցիկ ա պա գա յի, այլև իբրև ներ քին գոր ծըն թաց, ողջ կյան քում ու ղեկ-
ցե լու է սուբ յեկ տին՝ կա յա նա լու կրթութ յան հեն քի վրա: Մարդն իր կեն սա գոր-
ծու նեութ յան ըն թաց քում կա տա րում է եր կու հիմ նա կան գոր ծա ռույթ ներ`մաս-
նա գի տա կան –անձ նա յին զար գա ցում և հար մա րում ա նընդ հատ փո փոխ վող 
ի րա վի ճակ նե րում3:

Այս պի սով՝ ինչ պես նշել ենք վեր ևում, մեր հոդ վա ծի դի տա կե տում են Ս յու նի-
քի տա րա ծաշր ջա նում մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յանն առնչ վող գոր ծըն թա ցը, 
առ կա խնդիր նե րը, ի րա վի ճա կը, լուծ ման ու ղի նե րը և հա ջոր դա կան քայ լե րը, 
ո րոնք նպաս տե լու են այդ գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը: 
Հե տա զո տութ յունն ընդգր կել է Կա պան, Գո րիս, Մեղ րի և Սի սիան քա ղաք նե րը: 
Ընդ հա նուր առ մամբ մաս նակ ցել են շուրջ 120 քա ղա քա ցի, սո ցիո լո գիա կան 
հար ցում նե րը՝ հա մա պա տաս խան փու լե րով և գոր ծի քա կազ մով, ի րա կա նաց-
րել են 5 ու սա նող ներ: Ա ռանձ նաց վել և սահ ման վել է հիմ նա հար ցը՝ « Մե ծա հա-
սակ նե րի կրթութ յան կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և  առ կա 
խնդիր նե րը Կա պան ( Գո րիս, Մեղ րի,  Սի սիան) քա ղա քի օ րի նա կով», ա պա՝ օբ-
յեկ տը, ա ռար կան, նպա տա կը, խնդիր նե րը, վար կած նե րը, մե թո դի հիմ նա վո-
րու մը, հիմ նա կան հաս կա ցութ յուն նե րը, թի րա խա յին խմբե րը, տվյալ նե րի վեր-
լու ծութ յու նը:

Ն կա տենք, որ ու սա նող ներն ու սում նա սի րել էին Մեղ րու հա մայն քը, որ տեղ 
ար դեն մի քա նի տա րի գոր ծում է « Մեղ րու կա նանց ռե սուրս կենտ րոն» ՀԿ-ն, 

1 http://edu.am/
2 Громкова М.Т., Андрагогика теория и практика образования взрослых, М., 2005, с. 29.
3 Колесникова И.А., Основы Андрагогики, М., 2003, с. 38.
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ո րը ակ տիվ գոր ծող միակ հա սա րա կա կան կազ մա կե րպութ յուն ն է: Այն իր գոր-
ծու նեութ յան 9 տա րի նե րի ըն թաց քում ՄԿՌԿ ՀԿ-ն  ի րա կա նաց րե լ է թ վով 17 
բազ մա բո վան դակ ծրագ րեր, ո րոնք ուղղ ված են ե ղել կա նանց և  ե րի տա սարդ-
նե րի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը, նրանց ներգ րավ մա նը հա մայն քա-
յին հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թաց նե րին, տա րա ծաշր ջա նում մե դիա 
ո լոր տի և տու րիզ մի զար գաց մա նը, շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան և  
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի խնդիր նե րին: Ըստ ո լորտ նե րի՝ ՄԿՌԿ ՀԿ-ն գ րան ցել է մի 
շարք հա ջո ղութ յուն ներ, ո րոն ցից են. 

•	 ՀԿ- ՏԻՄ հա մա գոր ծակ ցութ յուն
•	 Հմ տութ յուն նե րի և կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման դա սըն թաց ներ
Հա մա կարգ չա յին հմտութ յուն ներ, անգ լե րեն սկսնակ նե րի հա մար, անգ լե-

րե նի ա կումբ, դի տորդ նե րի վե րա պատ րաս տում, սե մի նար ներ նա խադպ րո ցա-
կան և հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում ե րե խա նե րի 
սննդի կազ մա կերպ ման սա նի տա րա կան նոր մե րի մա սին, ձեռ նար կա տի րութ-
յան զար գաց ման դա սըն թաց ներ, խորհր դատ վութ յուն ներ բիզ նե սում ներգ-
րավ ված և բիզ նես սկսել ցան կա ցող կա նանց հա մար, սե մի նար ներ սպա սարկ-
ման ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար, ա սեղ նա գոր ծութ յան, ժա պա վե նա-
գոր ծութ յան, կար ու ձևի, սե ղա նի ձևա վոր ման, կար պե տա գոր ծութ յան դա սըն-
թաց ներ: Ձեռք բե րած հմտութ յուն նե րը կա նանց հա մար դար ձել են ե կամ տի 
աղբ յուր: ՀԿ-ի ա ջակ ցութ յամբ վա ճառ վել է 675 000 դրամ ընդ հա նուր ար ժո-
ղութ յամբ 95 կար պետ, ստեղծ վել են նոր նմուշ ներ:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ստա ցած հմտութ յուն նե րի արդ յուն քում`33 կին ըն-
դուն վել է աշ խա տան քի, 73-ը պահ պա նել են ի րենց աշ խա տա տե ղե րը, 4 կին 
նոր բիզ նես է սկսել: 

•	 Մե դիա ո լորտ՝meghrinews.com է լեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջո ցի ստեղ-
ծում և զար գա ցում:

•	 Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան ո լորտ
•	 Տու րիզ մի  զար գաց մա ն ո լորտ
Ծ րագ րա յին գոր ծու նեութ յա նը զու գըն թաց ՄԿՌԿ ՀԿ-ն  ի րա կա նաց րել է հա-

մայն քա յին ե րի տա սար դա կան, ման կա կան, ու սու ցո ղա կան բազ մա թիվ մի ջո-
ցա ռում ներ, կա մա վո րա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներ, հան դի պում ներ ու քննար-
կում ներ1: Այս պի սով, ինչ պես տես նում ենք, բա վա կա նա չափ ակ տիվ է գոր ծում 
ռե սուրս կենտ րո նը, ո րը միտ ված է բա ցա հայ տե լու կա նանց և  ե րի տա սարդ նե-
րի ներ քին դրդա պատ ճառ նե րը և հ նա րա վո րինս ուղ ղոր դե լու դե պի աշ խա տա-
շու կա և «հա ջո ղակ կին» կամ «ձեռ նե րեց կին» մո դե լին:

Ի հար կե, նմա նօ րի նակ ռե սուրս կենտ րոն ներ կան նաև Ս յու նի քի մար զի 
մյուս քա ղաք նե րում, սա կայն ու սա նող ներն այն տեղ ան կե տա վո րում են ի րա-
կա նաց րել՝ տե ղե կատ վութ յան օբ յեկ տի վութ յան տե սանկ յու նից որ պես թի րա-
խա յին խումբ ընտ րե լով պե տա կան ու ոչ պե տա կան կա ռույ ցում աշ խա տող 
30 և գ յու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող 15 մար դու: Այս պի սով՝ հարց ման մաս-
նա կից նե րը 45-ն  են (հար ցա թեր թի կի նմու շօ րի նա կը կի րառ վել է հարց ման ըն-
թաց քում), ( Տե՛ս  աղ յու սակ 1): Թի րա խա յին խմբի մեջ չեն ներգ րավ վել ու սա-

1 http://meghri-wrc.blogspot.am/p/blog-page_7324.html
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նող նե րը, քա նի որ նրանք, համակարգված կրթութ յուն ստա նա լով, ո րո շա կիո-
րեն ի րաց նում են ի րենց կրթա կան պա հանջ մունք նե րի նաև ոչ ֆոր մալ կող մը:

Մար դու կյան քի պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ա ռանց կրթութ յան մար-
դը դուրս է մնում կյան քի ա րա գըն թաց ընդ հա նուր հոս քից, ուս տի մշտա պես 
կար ևոր վում է մար դու ստա ցած կրթութ յու նը, հատ կա պես սիս տե մա տիկ և 
շա րու նա կա կան կրթութ յու նը: Ինչ վե րա բե րում է մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յա-
նը, այն իր տե ղը ամ րապն դել է քա ղա քա կիրթ և զար գա ցած հա սա րա կութ-
յուն նե րում, և դ րա ի րա կա նաց ման արդ յու նա վե տութ յանն են ուղղ վում մեծ 
ռե սուրս ներ ու ջան քեր: Ինչ պես գի տենք, կրթութ յու ն ողջ կյան քի ըն թաց
քում կոն ցեպ ցիան ան չափ կար ևոր է ցան կա ցած բա նա կան էա կի կյան քում: 
Հա յաս տա նում նույն պես առ կա է պա հան ջարկ մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան 
ա պա հով ման հա մար: Այդ մա սին են վկա յում այն հար ցում նե րը, ո րոնք կա-
տա րե ցին ու սա նող նե րը: Նախ նշենք ու սա նող նե րի կող մից հե տա զո տութ յան 
նպա տա կի հա մար ա ռա ջադր ված խնդիր նե րը.

•	 պար զել, թե ինչ պի սի ֆոր մալ կրթա կան հար թակ նե րով է ա պա հով վում 
մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը քա ղա քում,

•	 պար զել, թե քա ղա քում ինչ պի սի ոչ ֆոր մալ հար թակ ներ կան մե ծա հա-
սակ նե րի կրթութ յան ա պա հով ման հա մար,

•	 ո րո շել, թե արդ յոք մե ծա հա սակ նե րը ու նեն դրդա պատ ճառ՝ ա պա հո վե-
լու ի րենց շա րու նա կա կան կրթութ յու նը,

•	 բա ցա հայ տել շա րու նա կա կան կրթութ յան հե ռան կար նե րի հան դեպ 
նրանց վե րա բեր մուն քը,

•	 պար զել, թե ստաց ված կրթութ յու նը ինչ քա նով է արդ յու նա վետ մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ,

•	 ու սում նա սի րել, թե մե ծա հա սակ նե րը արդ յոք գոհ են, և բա վա րա րում 
են նրանց այն ո րակ նե րը, որ ձևա վոր վում են կրթութ յան ըն թաց քում,

•	 պար զել մե ծա հա սակ նե րի զբաղ վա ծութ յան ձևե րը և մասշ տաբ նե րը, 
•	 բա ցա հայ տել սո ցիալ-դե մոգ րա ֆիա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նը 

աշ խա տա շու կա յում մե ծա հա սակ նե րի դրսևո րած ակ տի վութ յան վրա՝ ա ռա-
ջին հեր թին հաշ վի առ նե լով վեր ջին նե րիս կրթութ յան և  աշ խա տան քի հա մա-
պա տաս խա նե լիութ յու նը:

Աղ յու սակ 1.

Հե տա զո տութ յան ան կե տան

Բար՛և Ձեզ, ես __________________ եմ, սո ցիո լոգ ՀՊՄՀ-ից: Այս հե տա զո տութ-
յու նը մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յանն է վե րա բե րում, ուս տի Ձեր ան կեղծ պա-
տաս խան նե րը ան չափ կօգ նեն օբ յեկ տիվ տե ղե կութ յուն ստա նա լու հար ցում: 
Հար ցումն ա նա նուն է, ան վա նա կան տե ղե կութ յուն ներ չեն հրա պա րակ վե լու, 
տվյալ նե րը կներ կա յաց վեն ընդ հան րաց ված ձևով: Կան խավ շնոր հա կա լութ-
յուն:

1. Նշ ված նե րից ո րին է հա մա պա տաս խա նում ձեր զբաղ վա ծութ յու նը
ա. Աշ խա տող պե տա կան կա ռույ ցում
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բ. Աշ խա տող մաս նա վոր կա ռույ ցում
գ. Ինք նազ բաղ ված գյու ղատն տե սութ յու նում
դ. Ինք նազ բաղ ված այլ ո լոր տում(ան ցում հարց 5ին)
ե. Կեն սա թո շա կա ռու(ան ցում հարց 5ին)
Զ. Գոր ծա զուրկ (փնտրում է աշ խա տանք) (ան ցում հարց 5ին)

2. (Ե թե աշ խա տում է ) Ձեր աշ խա տա վայ րում որ քա՞ն հա ճախ են կազ-
մա կերպ վում վե րա պատ րաս տում ներ 

 ............……………………………………………………………………………………………
3. Ձեր աշ խա տա վայ րում որ քա՞ն հա ճախ են կազ մա կերպ վում թրեյ նինգ-

ներ և մաս նա գի տա կան ո լոր տին վե րա բե րող սե մի նար ներ
……………………………………………………………………………………………..
4.  Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք այդ ա մե նի արդ յու նա վե տութ յու նը, իսկ ե թե 

չկան այդ պի սիք, ա պա դ րանց բա ցա կա յութ յու նը
……………………………………………………………………………………………..
5.  Ձեր շրջա պա տում կա՞ն հաս տա տութ յուն ներ, որ տեղ կա րող եք ձեռք 

բե րել նոր գի տե լիք ներ
……………………………………………………………………………………………..
6. Արդ յոք միտ վա՞ծ եք ա պա հո վե լու ձեր շա րու նա կա կան կրթութ յու նը
……………………………………………………………………………………………..
7.  Ի՞նչ եք կար ծում, որ կա ռույց ներն են պա տաս խա նա տու մե ծա հա-

սակ նե րի կրթութ յան ա պա հով ման հա մար
……………………………………………………………………………………………..
8. Ինչ պե՞ս կգ նա հա տեք  մե ծա հա սակ նե րի կր թութ յա ն ի րա կա նաց ման 

հա սա նե լիութ յու նը  Ձեր  տա րա ծաշր ջա նի բ նա կիչ նե րի հա մար
……………………………………………………………………………………………..
9.Դ րա կան ի՞նչ հետ ևանք է ու նե նում մե ծա հա սա կի կրթութ յան և  աշ խա-

տան քի հա մա տե ղու մը 
...................………………………………………………………………………………..
10. Հա մա րո՞ւմ եք Ձեզ տվյալ հա սա րա կութ յա նը հա մըն թաց քայ լող մարդ
..…………………………………………………………………………………………………
11. Բա վա րա րո՞ւմ է արդ յոք Ձեր ա զատ ժա մա նա կը ինք նակր թութ յամբ և 

կր թութ յամբ զբաղ վե լու հա մար ………………………………………………………………
………………………………………

12. Ձեր զբաղ վա ծութ յան աս տի ճա նը թո՞ւյլ է տա լիս կազ մա կեր պել ա զատ 
ժա ման ցը՝ ըստ ցան կութ յան

..........……………………………………………………………………………………………..
13. Ձեր կար ծի քով կար ևո՞ր է շա րու նա կա կան կրթութ յու նը ժա մա նա կա-

կից մար դուն իր կեն սա գոր ծու նեութ յան ճիշտ կազ մա կերպ ման հա մար
.............................…………………………………………….......................................



330 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

1. Ձեր զբաղվածության աստիճանը թո՞ւյլ է տալիս կազմակերպել 
Ձեր ազատ ժամանցը ըստ ցանկության (Գծապատկեր 1.):

Ինչ պես եր ևում է գծա պատ կե րից, տվյալ հար ցին մեծ մա սամբ պա տաս-
խա նել են «ոչ» և «ա վե լի շուտ՝ ոչ, քան՝ ա յո», ին չը հիմ նա կա նում պայ մա նա-
վոր ված էր հարց վող նե րի աշ խա տան քա յին գրա ֆի կով, խիստ զբաղ վա ծութ-
յամբ և  ըն տա նի քի առ կա յութ յամբ։ «Ա յո» տար բե րա կը նշած հարց վող նե րի 
24%-ը  չու նե ր աշ խա տանք և  ըն տա նիք (Գ ծա պատ կեր 1.):

2. Բա վա րա րո՞ւմ է արդ յոք Ձեր ա զատ ժա մա նա կը ինք նակր թութ
յամբ և կր թութ յամբ զբաղ վե լու հա մար (Գ ծա պատ կեր 2.):

Ս տաց ված արդ յունք նե րը, ո րոնք եր ևում են գծա պատ կե րում, վկա յում են, 
որ հարց վող նե րի կե սից ա վե լին չու նի անհ րա ժեշտ ա զատ ժա մա նա կը, որն էլ 
խո չըն դո տում է ինք նակր թութ յամբ և կր թութ յամբ զբաղ վե լը։ Այն հիմ նա կա նում 
կապ վում է աշ խա տան քա յին ժա մե րի և  ա ռօր յա խնդիր նե րի հետ։ «Ոչ» պա-
տաս խա նող նե րի մեջ գե րակշ ռում էին մայ րե րը և  ըն տա նիք ու նե ցող ա րա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (Գ ծա պատ կեր 2.):
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3. Հա մա րո՞ւմ եք Ձեզ տվյալ հա սա րա կութ յա նը հա մըն թաց քայ լող 
մարդ (Գ ծա պատ կեր3.):

 Հարց վող նե րի 46%-ը ի րեն հա մա րում է հա սա րա կութ յան հետ հա մըն թաց 
քայ լող մարդ ստա ցած ֆոր մալ կրթութ յան, իսկ 23%-ը՝ հա սա րա կա կան ակ տիվ 
գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու շնոր հիվ։ Մ յուս 28%-ը ո րո շա կի հնա րա վո րութ յուն-
նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով ժա մա նա կա կից հա սա րա կութ յան հետ հա-
մըն թաց քայ լող ան դամ ի րեն չի հա մա րում, իսկ 8%-ը ժխտում է հա սա րա կութ-
յան մեջ գո յութ յուն ու նե ցող նոր մերն ու ար ժեք նե րը (Գ ծա պատ կեր3.):

4. Ձեր կար ծի քով կար ևո՞ր է շա րու նա կա կան կրթութ յու նը ժա մա
նա կա կից մար դուն իր կեն սա գոր ծու նեութ յան ճիշտ կազ մա կերպ ման 

համար (Գծապատկեր4.):

38%

42%

16%

4%

Կարևոր է / Հասարակության ընդհանուր զարգացումից հետ չմնալու համար։

Կարևոր է / Կյանքում մեր կայուն տեղն ունենալու համար

Կարևոր է մասամբ/ Հասարակության մեջ ավելի հեշտ ինտեգրվելու համար

Կարևոր չէ/ Հնարավոր է կենսագործունեությունը իրականացնել նաև առանց
շարունակական կրթության
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Հարց վող նե րի 42%-ը կար ևո րում է շա րու նա կա կան կրթութ յու նը կյան քում 
կա յուն տեղ ու նե նա լու, 38%-ը՝ հա սա րա կութ յան ընդ հա նուր զար գա ցու մից 
հետ չմնա լու հա մար։ 16%-ը ա նընդ հատ կրթութ յու նը կար ևո րում է մա սամբ, 
միայն հա սա րա կութ յան մեջ ա վե լի հեշտ ին տեգր վե լու հա մար, և միայն 4%-ը 
չէր կար ևո րում շա րու նա կա կան կրթութ յու նը՝ նշե լով՝ հնա րա վոր է կեն սա գոր-
ծու նեութ յուն ծա վա լել նաև ա ռանց դրա (Գ ծա պատ կեր 4.):

Այս պի սով, ու սա նող նե րի կող մից կա տար ված խմբա յին աշ խա տան քի և 
հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յամբ պարզ վեց (հե տա զո տութ-
յան ա ռա ջադ րան քը, հիմ նա հար ցի սահ մա նու մը, աշ խա տան քի պլա նա վո րու-
մը, ըն թաց քը և վեր լու ծութ յու նը կա տար վել է հա մա տեղ), որ մե ծա հա սակ նե րի 
հա մար կրթութ յամբ և  ինք նակր թութ յամբ զբաղ վե լու հիմ նա կան պատ ճառ են 
հա սա րա կութ յա նը ին տեգր վե լը, ա րագ զար գա ցող ժա մա նա կա կից հա սա րա-
կութ յան հետ հա մըն թաց քայ լե լը, ի րենց կա յուն տեղն ու նե նա լը, ինչ պես նաև 
մաս նա գի տութ յուն և հա մա պա տաս խան աշ խա տանք ու նե նա լը և  ա նընդ հատ 
կա տա րե լա գործ վե լը։ Հարց ման արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յան մի ջո ցով հան-
գե ցինք նաև այն եզ րա կա ցութ յան, որ մե ծա հա սակ նե րի կող մից նա խա պատ-
վութ յու նը ա վե լի շատ տրվում է ոչ ֆոր մալ կրթութ յա նը և  ինք նակր թութ յա նը՝ 
չ նա յած այն հան գա ման քին,որ ֆոր մալ կրթութ յու նը կրում է հա րա բե րա կա-
նո րեն ա վե լի կա յուն բնույթ։  Պետք է նշենք, որ ներ կա յումս գո յութ յուն ու նեն 
ժա մա նա կա կից մի շարք է լեկտ րո նա յին հար թակ ներ,ո րոնց գոր ծու նեութ յունն 
ուղղ ված է հիմ նա կա նում մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան վե րա բեր յալ տար վող 
աշ խա տանք նե րի լու սա բան մա նը, հա մա պա տաս խան հմտութ յուն նե րի զար-
գաց մա նը մե ծա հա սակ սո վո րո ղի մոտ և ն րանց ին տեգր մա նը սո ցիու մի մեջ: 
Օ րի նակ՝ https://www.skill.am/,https://www.boon.tv:

Այս պի սով՝ մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան և  ինք նակր թութ յան հիմ նախնդ րի 
լուծ ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հա մա լիր աշ խա տանք ներ 
հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում, անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել հա-
մա պա տաս խան պայ ման ներ նրանց կրթութ յան ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև 
կրթութ յուն-աշ խա տանք հա մա տեղ ման հա մար։ Անհ րա ժեշտ է, որ մարզ պե-
տա րան նե րը, քա ղա քա պե տա րան ներն ա նընդ հատ մշտա դի տար կում անց-
կաց նեն և վեր լու ծեն ժա մա նա կա կից աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րը, ու սում-
նա սի րեն և հա մադ րեն մի ջազ գա յին փոր ձը, վեր հա նեն մար զի կամ քա ղա քի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված մարդ կանց կրթա կան կա րիք-
նե րը և  այն տրա մադ րեն հա մա պա տաս խան Տա րած քա յին զբաղ վա ծութ յան 
կենտ րոն նե րին՝ ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցե լով տար բեր ՀԿ-ների հետ: Հետ ևա-
պես պետք է ստեղծ վի ֆունկ ցիո նալ հա մա կարգ՝ անհ րա ժեշտ պայ ման նե րով, 
են թա կա ռուց վածք նե րով,հա մա պա տաս խան հար թակ ներ՝ մե ծա հա սակ նե րի 
հա մար ա պա հո վե լու հա սա նե լի կրթութ յուն:
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РЕГИОНЕ СЮНИК, 
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ - АРМИНЕ ДАЛЛАКЯН, АСМИК САРГСЯН - В статье Сюник 
представлен крупным культурным центром начиная с 5-го века до наших дней. 
Проведен анализ имеющихся проблем образования взрослых на примерах городов 
региона: Мегри, Капан, Горис, Сисиан. 

Ключевые слова: взрослый, формальное образования, неформальное 
образования, информальное образования, досуг, опрос.

MODERN PROBLEMS of ADULT EDUCATION in the PROVINCE of SYUNIK, 
REPUBLIC OF ARMENIA - ARMINE DALLAKYAN,  HASMIK SARGSYAN - In the article 
Syunik is submitted as a large cultural center dating back to the 5th century to the present 
day. The analysis was conducted of the existing problems of adult education on the patterns 
of the cities of the province: Meghri, Kapan, Goris,Sisian. 

Key words: adult, formal education, non-formal education, informal education, leisure, 
debriefing.


