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Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան եվ րո պա կան ա սո ցիա-
ցիան (ՄԿԵԱ) ս� յն Մա նի ֆես տով ա ռա ջար կ� մ է կեր-
տել Սո վո րող Եվ րո պա՝ Եվ րո պա, ո րը դե պի ա պա գա է 
շարժ վ� մ դրա կան տրա մադր վա ծ� թ յամբ՝ հիմն  վե լով 
անհ րա ժեշտ հմտ� թ յ� ն նե րի, գի տե լի քի �  կա րո ղ� թ-
յ� ն նե րի վրա։ Մենք ա ռա ջար կ� մ ենք հա մաեվ րո պա-
կան քայլ ա նել դե պի գի տե լի քա հեն հա սա րա կ� թ յ� ն, 
որն ի վի ճա կի կլի նի դի մա կա յե լ�  մե ր ժա մա նակ նե րի 
մար տահ րա վեր նե րին։ Ն ման մո տե ց�  մը են թադ ր� մ 
է, որ այ սօր ևեթ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յանն � ղղ-
ված կա յ� ն ներդ ր� մն  եր կա տար վեն եվ րո պա կան, 
ազ գա յին, ռե գիո նալ և տե ղա կան մա կար դակ նե ր� մ: 
Ն ման ներդր ման ազ դե ց� թ յ�  նը տե սա նե լի կլի նի եր-
կա րա ժամ կետ կտրված քով՝ մրց�  նա կ� թ յան, բա րե-
կե ց� թ յան, ա ռողջ բնակ չ� թ յան, զար գաց ման, հա վա-
սա ր� թ յան, կա յ�  ն� թ յան և  այլ տե սանկ յ� ն նե րից:

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ� նն �  նի հա սա րա կ� թ յ� ն-
նե րը վե րա փո խե լ�  և կ յան քեր փո խե լ�  նե ր� ժ, այն 
մար դ�  ի րա վ� նք է և հա մընդ հա ն� ր ար ժեք։ ՄԿԵԱ-ի 
հա մոզ մ� նքն է, որ մե  ծա հա սակ նե րի �  ս� մն  ա ռ� թ-
յ� նն �  կրթ� թ յ�  նը պետք է խրա խ� ս վի եվ րո պա կան 
մա կար դա կով։ Այս մա նի ֆեստն � ր վագ ծ� մ է, թե ինչ-
պի սի ներդ ր� մ է �  նե նա լ�  մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ-

յ�  նը հա մաեվ րո պա կան դրա կան զար գա ց� մն  ե ր� մ։ 
Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, այս հանգր վա նին հաս նե լ�  հա մար 
անհ րա ժեշտ են զգա լի հան րա յին ներդ ր� մն  եր մե  ծա-
հա սակ �  ս� մն  ա ռ�  նե րի և մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ-
յան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի մե ջ։ Մե ծա հա սակ նե-
րի կրթ� թ յ�  նը պետք է նաև հստա կո րեն նե րառ վի 
ցկյանս �  ս� մն  ա ռ� թ յան այն պի սի ընդ հա ն� ր մար-
տա վա ր� թ յան շրջա նակ նե ր� մ, ո րը հաշ վի է առ ն� մ  
և կար ևո ր� մ է �  ս� մն  ա ռ� թ յան բո լոր ո լորտ ներն �  
ձևե րը (ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ, ին ֆոր մալ)։  

Ս� յն մա նի ֆես տով մե նք մի  կող մի ց ցան կա ն� մ ենք 
ընդգ ծել մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան տրանս ֆոր մա-
տիվ հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րը, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ �  սա-
նե լ�  դրա կան փոր ձա ռ� թ յ�  նը։ Սո վո րե լ�  կար ևո-
ր� թ յ�  նը հա ճախ չի գի տակց վ� մ, օ րի նակ, ան հա-
ջող դպրո ցա կան փար ձա ռ� թ յան կամ ֆի նան սա կան 
մի  ջոց նե րի �  ժա մա նա կի սղ� թ յան պատ ճա ռով։ 
ՄԿԵԱ-ի նպա տակն է ընդգ ծել սո վո րե լ�  դրա կան ազ-
դե ց� թ յ� նն �  օ գ�  տը, քա նի որ մե ր ըմբռն մամբ սա 
է �  ս� ց ման գոր ծըն թա ցից դ� րս մն ա ցած նե րին գրա-
վե լ�  ա մե  նա լավ մի  ջո ցը։     
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Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը Եվ րո պա յին սպառ-
նա ցող հիմն  ա կան մար տահ րա վեր նե րի լ� ծ ման 
բա նա լին է։ Այ սօր Եվ րո պա յ� մ նկատ վ� մ է ան հա-
վա սա ր� թ յան աճ, ընդ ո ր� մ ոչ մի այն մարդ կանց, 
այլ նաև տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի և  երկր նե-
րի մի ջև։ Ա վե լի �  ա վե լի է մե  ծա ն� մ եվ րո պա կան 
ար ժեք նե րը և  ա զա տա կան ժո ղովր դա վա ր� թ յ�  նը 
հար ցա կա նի տակ դնող և  այ լատ յա ց� թ յ� ն կամ 
հա կաեվ րո պա կա ն� թ յ� ն քա րո զող կ�  սակ ց� թ-
յ� ն նե րին ձայն տվող եվ րո պա ցի նե րի թի վը։ Ուս տի 
խիստ կար ևոր է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան մի  ջո-
ցով մարդ կանց ներգ րա վել գի տակց ված ժո ղովր դա-
վա ր� թ յան գոր ծըն թաց նե ր� մ։ 

Եվ րո պա յ� մ ժո ղովր դագ րա կան փո փո խ� թ յ� ն նե-
րի հետ ևան քով ա կա նա տես ենք լի ն� մ բնակ չ� թ-
յան պատ կե րի փո փո խ� թ յան. կյան քի մի  ջին տևո-
ղ� թ յան մե  ծաց ման հետ մե  ծա ն� մ է նաև ակ տիվ 
և  ա ռողջ կեն սա կերպ վա րե լ�  ցան կ� թ յ�  նը։ Այն 
երկր նե ր� մ և տա րա ծաշր ջան նե ր� մ, որ տեղ աշ խա-
տա շ�  կան զգա լի փո փո խ� թ յ� ն նե րի է են թարկ վել, 
իսկ մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման հնա-
րա վո ր� թ յ� ն նե րը սահ մա նա փակ են, գոր ծազըր-
կ� թ յան մա կար դա կը շատ բարձր է` հատ կա պես 
բնակ չ� թ յան ա մե  նաե րի տա սարդ և  ա մե  նա տա րեց 
հատ ված նե ր� մ։ Ա րա գա ցող թվայ նաց ման պայ ման-
նե ր� մ աշ խա տող նե րից, քա ղա քա ցի նե րից և ս պա-
ռող նե րից նոր հմտ� թ յ� ն ներ և կա րո ղ� թ յ� ն ներ 
են պա հանջ վ� մ։  Վեր ջին տա րի նե րի՝ դե պի Եվ րո-
պա փախս տա կան նե րի մե ծ ներ հոս քը հսկա մար-
տահրա վեր նե րի ա ռաջ է կանգ նեց ն� մ եվ րո պա կան 
կա ռա վա ր� թ յ� ն նե րին։ Թեև Եվ րո պա յի քա ղա քա-

ցի նե րի մի  մասն իր ա ներկ բա ա ջակ ց� թ յ�  նը հայտ-
նեց նո րեկ նե րին, մի գ րա ցիան նաև ա տե լ� թ յան և 
խտ րա կա ն� թ յան ա լիք նե րի պատ ճառ դար ձավ: 
Կ լի մա յի փո փո խ� թ յ�  նը և բ նա պահ պա նա կան այլ 
մար տահ րա վեր նե րը շա ր�  նա կ� մ են սպառ նալ Եվ-
րո պա յի (և  ոչ մի այն) ա պա գա յին և պա հան ջ� մ են 
ա վե լի կա յ� ն տնտե ս� թ յ� ն, հա սա րա կ� թ յ� ն և  
ապ րե լա կերպ1:

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը վե րո հիշ յալ խնդիր-
նե րից շա տե րին դրա կան ար ձա գան քե լ�  մի  ջոցն է։ 
Այն իր նպաստն է բե ր� մ ոչ մի այն  ան հատ նե րին, 
այլև հա սա րա կ� թ յանն �  տնտե ս� թ յա նը։ Մենք 
ցան կա նո՞ւմ ենք տես նել ա վե լի նո րա րար, ա վե լի 
հա վա սար �  կա յ� ն Եվ րո պա, որ տեղ քա ղա քա ցի-
ներն ակ տիվ և ժո ղովր դա վա րո րեն մաս նակ ց� մ են 
կա ռա վար մա նը, որ տեղ մար դիկ տի րա պե տ� մ են 
ա ռողջ �  արդ յ�  նա վետ ապ րե լ�  և գոր ծե լ�  հա-
մար անհ րա ժեշտ հմտ� թ յ� ն նե րին �  գի տե լի քին, 
որ տեղ հնա րա վոր է մաս նակ ցել մշա կ�  թա յին և 
քա ղա քա ցիա կան  կյան քին ե րի տա սարդ տա րի քից 
մի նչև ծե ր� թ յ� ն։ Ս տորև ՄԿԵԱ-ն ներ կա յաց ն� մ է 
փաս տարկ ներ, �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն ներ, օ րի նակ ներ 
և սո վո րող նե րի պատ մ� թ յ� ն ներ, ո րոնք պար զա-
բա ն� մ են մե ր դիր քո րո շ�  մը։ 

Մարտահրավերներ

և լուծումներ



Մեծահասակների

(ոչ ֆորմալ) կրթության 

հիմնական սկզբունքները

 Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը հա մընդ հա ն� ր և հան րա յին 
ար ժեք է, ո րը կա րող է փո խա կեր պել հա սա րա կ� թ յ� ն ներն �  
մարդ կանց կյան քը։ 

 Յ�  րա քանչ յ� ր ոք պետք է �  նե նա մե  ծա հա սակ նե րի բարձ-
րո րակ  կրթ� թ յ� ն ստա նա լ�  ի րա վ� նք և հ նա րա վո ր� թ յ� ն։ 

 Բո լո րը կա րող են սո վո րել՝ ան կախ տա րի քից և կեն սա փոր ձից:

 Խ րա խ� ս վ� մ է բո լոր սո վո րող նե րի մաս նակ ց� թ յ�  նը, հատ-
կա պես՝ ցածր տար րա կան հմտ� թ յ� ն նե րով ան ձանց։ 

 Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան ա ռանց քա յին նպա տակ նե րից 
է խո ցե լի սո վո րող նե րի  արդ յ�  նա վետ տե ղե կա ց� մն  �  ներ-
գրա վ�  մը « Մեթ յ�  ի է ֆեկտ»ի (Matthew’ eff ect) ազ դե ց� թ յ�  նը 
նվա զեց նե լ�  հա մար։ 

 Կր թա կան ծրագ րի մշակ ման, մե  թո դա բա ն� թ յան, ըն թաց քի և  
արդ յ� ն քի ա ռանց քը սո վո րողն է։ 

 Ոչ ֆոր մալ մե  թոդ նե րի և մե  թո դա բա ն� թ յ� ն նե րի կի րառ մամբ 
խրա խ�  սել ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղ� թ յ�  նը, օգ տա գոր-
ծել սո վո րող նե րի �  նե ցած գի տե լիքն �  հմտ� թ յ� ն նե րը և կիս-
վել ո գեշն չող հա ջո ղ� թ յան պատ մ� թ յ� ն նե րով։

 Հա մա պա տաս խան մե  թոդ նե րի կի րառ ման, �  ս� մն  ա ռ� թ յան 
բարձր ո րա կի ա պա հով ման և հա ջող ված �  ս� մն  ա կան գոր-
ծըն թաց �  նե նա լ�  գրա վա կա նը բարձ րա կարգ դա սըն թա ցա-
վար նե րի, �  ս�  ցիչ նե րի և  աշ խա տող նե րի առ կա յ� թ յ� նն է։  

 Կա րո ղ� թ յ� ն նե րի զար գա ց� մն   �  նո րա րա ր� թ յ�  նը մե  ծա-
հա սակ նե րի կրթ� թ յամբ զբաղ վող կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե ր� մ 
անհ րա ժեշտ են, որ պես զի հնա րա վոր լի նի կան խա տե սել և  
ար ձա գան քել �  ս� ց ման, դա սա վանդ ման և սո վո րող նե րի կա-
րիք նե րի փո փո խ� թ յ� ն նե րին, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան 
և տն տե սա կան զար գաց ման հա մա տեքս տ� մ։ 

 Հա մա գոր ծակ ց� թ յ�  նը (տա րա ծաշր ջա նա յին, եվ րո պա կան, 
գլո բալ և  ինս տի տ�  ցիո նալ) խիստ կար ևոր է մե  ծա հա սակ նե-
րի կրթ� թ յան տե սա նե լի� թ յան, ինչ պես նաև փոր ձի փո խա-
նակ ման և նո րա րա ր� թ յան փո խան ց�  մը հնա րա վոր դարձ-
նե լ�  հա մար։ 

1) Մենք չենք � զ� մ այս մարտահրավերները դասակարգել ըստ կարևոր� թյան։ Մենք համար� մ ենք դրանք հավասարապես 
կարևոր և այս փաստաթղթ� մ դրանց թվարկման հերթական� թյ� նը չի ենթադր� մ որևէ նախապատվ� թյ� ն։
2) Ապաց� ցված է, որ կրթ� թյան ավելի ցածր մակարդակ � նեցող մարդիկ ավելի քիչ հնարավոր� թյ� ն � նեն մասնակցել�  մե ծահասակների � ս� ցման 
ծրագրերին։ 



Ակտիվ 

քաղաքացիություն և 

ժողովրդավարություն

ՄԿԵԱ-ն և նրա ան դամն  ե րը հա վա տա րիմ են Եվ րո-
պա յին և  եվ րո պա կան ար ժեք նե րին: Մենք հա վա-
տ� մ ենք, որ ժո ղովր դա վա ր� թ յան, մի ջմ շա կ�  թա յին 
շփ� մն  ե րի, սո ցիա լա կան ար դա ր� թ յան �  հա մա-
գոր ծակ ց� թ յան վրա է խարսխ ված այն Եվ րո պան, 
որ տեղ ա ռաջ նա յին են հար գան քը, մաս նակ ց� թ յ� -
նը և մի աս նա կա ն� թ յ�  նը: Ժո ղովր դա վա ր� թ յ� նն 
�  եվ րո պա կան մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ� նն �  նեն 
ընդ հա ն� ր ծա գ� մ և պատ մ� թ յ� ն։ Մե ծա հա սակ նե-
րի կրթ� թ յ�  նը նշա նա կա լի ազ դե ց� թ յ� ն է �  նե ցել 
Եվ րո պա յ� մ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կ� թ յ� ն-
նե րի զար գաց ման վրա, բայց մի և ն� յն ժա մա նակ 
նաև մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան ինս տի տ� տ ներն 
են ազդ վել ժո ղովր դա վա րա կան շար ժ� մն  ե րից։ Մե-
ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան բազ մա թիվ կազ մա կեր-
պ� թ յ� ն ներ ձևա վոր վել են է ման սի պա ցիոն շար-
ժ� մն  ե րի արդ յ� ն ք� մ (բան վոր նե րի, կա նանց կամ 
կրո նա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն ներ և  այլն):

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը քննա դա տա կան 
մտա ծո ղ� թ յան և  ի րա վ� նք նե րի �  հնա րա վո ր� թ-
յ� ն նե րի ընդ լայն ման, ո գեշնչ ված քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կ� թ յան, գի տե լի քի և փոր ձա ռ� թ յան զար-
գաց ման գոր ծիք է։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը 
նաև ակ տիվ քա ղա քա ցի� թ յ�  նը խթա նե լ�  հնա րա-

վո ր� թ յ� ն է տա լիս։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ� նն 
անհ րա ժեշտ է   հա սա րա կ� թ յ� ն նե ր� մ առ կա  ի րա-
վի ճակ ներն �  մար տահ րա վեր նե րը վեր լ�  ծե լ� , ինչ-
պես նաև Եվ րո պա յի հա մար գե րա կա  խնդիր նե րից 
(ծայ րա հե ղա կա նա ց� մ, մի գ րա ցիա, սո ցիա լա կան 
ան հա վա սա ր� թ յ� ն և  այլն) դա սեր քա ղե լ�  հա մար։ 
Այդ խնդիր նե րի առ կա յ� թ յ�  նը ց� յց է տա լիս, որ ժո-
ղովր դա վա րա կան մո տե ց� մն  ե րը, հան դ� ր ժո ղա կա-
ն� թ յ� նն �  հար գան քը վե րա հաս տատ ման կա րիք 
�  նեն։ Քն նա դա տա կան մտա ծո ղ� թ յ�  նը ն� յն պես 
ա ռանց քա յին դեր �  նի թվա յին աշ խար հ� մ կողմն  ո-
րոշ վե լ�  հա մար և  են թադ ր� մ է մե  դիա գրա գի տ� թ-
յան բա վա կա նին բարձր մա կար դակ։ 

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը վե րա կանգ ն� մ և  
ամ րապն դ� մ է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յ� -
նը՝ ձևա վո րե լով պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն, ինչ պես 
նաև  պատ կա նե լ� թ յան զգա ց� մ  դե պի Եվ րո պա և 
ժո ղովր դա վա րա կան ա վան դ� յթ։ Մաս նակ ցա յին ժո-
ղովր դա վա ր� թ յ�  նը հնա րա վոր է մի այն հան րա յին  
լայն մաս նակ ց� թ յան և  ո րոշ ման կա յաց ման գոր ծըն-
թա ցին ի մաս տա վոր ներգ րավ ման, ինչ պես նաև քա-
ղա քա կան և հա սա րա կա կան խնդիր նե րին քննա դա-
տա կան գնա հա տա կան տա լ�  մի  ջո ցով։ 



Հետազոտության տվյալներ

Պ րես տո նը (2004) վեր լ�  ծել է մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան ազ դե ց� թ յ�  նը մաս նա կից նե րի 
քա ղա քա ցիա կան կյան քի, հատ կա պես՝ ար ժեք նե րի ձևա վոր ման և մաս նա վո րա պես՝ հան-
դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան վրա։ Կր թա կան գոր ծըն թա ց� մ ան հատ նե րի մաս նակ ց� թ յ�  նը ո րոշ 
չա փով կան խա տե ս� մ է նաև հան րա յին կյան ք� մ նրանց  ներգ րավ վա ծ� թ յան մա կար դա կը. 
«մի  ջին հաշ վով որ քան մե ծ է սո վո րող նե րի ներգ րավ վա ծ� թ յ�  նը կրթա կան գոր ծըն թա ց� մ, 
այն քան նրանք ա վե լի պատ րաս տա կամ են հան րա յին կյան ք� մ դրա կան դե րա կա տար մա-
նը»։ Ա վե լին՝ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը նպաս տ� մ է ռաս սա յա կան հան դ� ր ժո ղա կա-
ն� թ յան և  ընտ ր� թ յ� ն նե րի մաս նակ ց� թ յան ց�  ցա նի շի բարձ րաց մա նը։ Ըստ Պ րես տո նի՝ 
�  ս�  ց�  մը ազ դ� մ է ին ֆոր մալ և ֆոր մալ  քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ց� թ յան վրա։ Այն օգ-
ն� մ է ան հատ նե րին կա ռ�  ցել, պահ պա նել, տա րա ծել և վե րա կազ մա վո րել ի րենց սո ցիա-
լա կան հա ղոր դակց ման ցան ցե րը։ Ի հա վե լ� մն , �  ս�  ց� մն  ազ դ� մ է ար ժեք նե րի ձևա վոր-
ման վրա, օ րի նակ՝ մաս նա կից նե րի մոտ նկատ վել է հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան, ըմբռն ման և 
հար գա լից վե րա բեր մ� ն քի փո փո խ� թ յ� ն. (http://discovery.ucl.ac.uk/10015019/): Քա ղա քա-
ցիա կան և սո ցիա լա կան ներգ րավ վա ծ� թ յ�  նը որ պես �  ս� ց ման արդ յ� նք �  ս� մն  ա սիր վել 
է Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ց� թ յան և զար գաց ման կազ մա կեր պ� թ յան (OECD) կող մի ց 
(http://www.oecd.org/education/ceri/understandingthesocialoutcomesofl earning.htm)։ 

Ուկ րաի նա կան « Տե ղա կան ձայ նե րը ժո ղովր դա վա ր� թ յան հա մար. երկ խո ս� թ յան գոր ծիք-
ներ տե ղա կան հա մայն ք� մ» ծրագ րի շրջա նակ նե ր� մ Մի կո լա յիվ շրջա նի Կա յ� ն զար գաց-
ման ա կ� մ բը նա խա ձեռ նել է հա մայն ք� մ է ներ գիա յի սպառ ման հար ցե րին վե րա բե րող 
քննար կ� մ, ո րին մաս նակ ցել են հա մայն քա յին ակ տի վիստ ներ, տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րի և մե  դիա յի ներ կա յա ց�  ցիչ ներ։ Աշ խա տա ժո ղովն  ան ցել է տար բեր 
շա հագր գիռ կող մե  րի ներգ րավ մամբ, իսկ հիմ ք� մ դրվել են կրթա կան ծրա գիր և վե րա-
պատ րաստ ման մի  քա նի դա սըն թաց ներ՝ տե ղա կան զար գաց մա նը նպաս տող է կո լո գիա կան 
և  է ներ գախ նա յող գոր ծոն նե րի մա սին։ Քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ-
յան ար ժե քի գի տակ ց�  մը հնա րա վոր դարձ րեց կրթա կան բա ղադ րիչ նե րի ա վե լի լայն նե-
րա ռ�  մը  2018-2026թթ հա մայն քա յին ռազ մա վա ր� թ յան մե ջ։ Սա Ուկ րաի նա յ� մ հա մայն քի 
մի  ջոց նե րով բաց ված ա ռա ջին մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան կենտ րոնն է և, հետ ևա բար, մե -
ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան ա ռա ջին ներգ րա վ�  մը գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի ծրագ րի մե ջ։ 

Հաջողված փորձ



Առողջություն և

բարեկեցություն

Ան հա վա սա ր� թ յան զգա լի դրսևո ր� մն  եր կան 
ա ռող ջա պա հ� թ յան ո լոր տ� մ և հետ ևա բար՝ կյան-
քի մի  ջին տևո ղ� թ յան վրա:  Ի րա վի ճա կը շատ տար-
բեր չէ  ն� յ նիսկ ա մե  նա հա մա հա վա սար երկր նե ր� մ։  
Ա ռող ջ� թ յ� նն �  կրթ� թ յ�  նը փոխ կա պակց ված են. 
տա րի նե րի ըն թաց ք� մ մե ր ա ռող ջ� թ յան և բա րե կե-
ց� թ յան մա սին հոգ տա նե լը են թադ ր� մ է հա մա պա-
տաս խան գի տե լի քի առ կա յ� թ յ� ն, հմտ� թ յ� ն ներ և 
կ յան քի ըն թաց ք� մ ձեռք բե րած և հղկ ված վար քա գիծ 
և վե րա բեր մ� նք։ Մեր հա սա րա կ� թ յ� ն նե րի ա ռող-
ջ� թ յ�  նը կախ ված է շա ր�  նա կա կան կրթ� թ յ�  նից։ 

Սո վո րե լը մարդ կանց դարձ ն� մ է ա վե լի ինքնա-
վստահ, արդ յ�  նա վետ և  ի րենց կա րո ղ� թ յ� ն ներն �  
հմտ� թ յ� ն նե րը սթափ գնա հա տող, ին չը վե րա ճ� մ 
է սե փա կան կյան քը և  ա ռող ջ� թ յ�  նը կա ռա վա րե-
լ�  ա վե լի գոր ծ� ն կա րո ղ� թ յան։ Մե ծա հա սակ նե րի 
կրթ� թ յան դա սըն թաց նե րը հնա րա վո ր� թ յ� ն են 
տա լիս մարդ կանց հա վա քել մի  սեն յա կ� մ մի  կամ 
տար բեր խնդիր նե րի շ� րջ՝ լայ նաց նե լով նրանց ծա-

նո թ� թ յ� ն նե րի շրջա նա կը, ին չը խիստ կար ևոր է 
մարդ կանց բա րե կե ց� թ յան հա մար։ Սա նպաս տ� մ 
է ոչ մի այն նրանց անձ նա կան զար գացմն  ա նը, այլև 
շատ դրա կան է ազ դ� մ մաս նա գի տա կան գոր ծ� -
նե� թ յան վրա։ 

Ա ռող ջա պա հա կան կրթ� թ յ�  նը կար ևոր արդ յ� նք-
ներ է ար ձա նագ ր� մ բնակ չ� թ յան ա ռող ջ� թ յան բա-
րե լավ ման և հան րա յին  ա ռող ջա պա հա կան հա մա-
կար գե րի ծախ սե րի կրճատ ման տե սանկ յ�  նից. այն  
նաև ա պա հո վ� մ է ֆի նան սա կան օ գ� տ ներ, քա նի 
որ ա ռողջ բնակ չ� թ յ� նն աշ խա տ� մ է ա վե լի եր կար 
և  ա վե լի արդ յ�  նա վետ։ Հետ ևա բար՝ ա ռող ջա պա հա-
կան կրթ� թ յ�  նը վե րա բե ր� մ է ոչ մի այն շա հա ռ� -
նե րին, (օ րի նակ՝ պա ցիենտ նե րին և սո վո րող նե րին)  
կամ ծա ռա յ� թ յ� ն ներ տրա մադ րող նե րին (օ րի նակ՝ 
ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի մաս նա գետ ներ, կրթա-
կան անձ նա կազմ) այլ՝ մե զ բո լո րիս։ Սա ա ռան ձին 
ո լոր տա յին խնդիր չէ. այն փոխ կա պակց ված է մի  
շարք ո լորտ նե րի քա ղա քա կա ն� թ յան հետ և պետք է 
դի տարկ վի որ պես այդ պի սին։ 
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Ըստ Յb ՆԵՍԿՕ-ի Մե ծա հա սակ նե րի �  ս� մն  ա ռ� թ յա նը և կր թ� թ յա նը նվիր ված եր րորդ 
գլո բալ զե կ� յ ցի՝ ա վե լի ո րակ յալ կրթ� թ յ� ն �  նե ցող մար դիկ հակ ված են ա վե լի հստակ 
պատ կե րա ց� մ �  նե նալ ի րենց ա ռող ջ� թ յան, ի րենց հա սա նե լի բ� ժ ման մա սին և  ա վե լի 
հմտո րեն են հոգ տա ն� մ ի րենց ա ռող ջ� թ յան մա սին։ Ըստ զե կ� յ ցի՝ ա վե լի լավ կրթ� թ-
յ� ն �  նե ցող նե րը ա վե լի կարճ են հի վան դա ն� մ և  ա վե լի քիչ աշ խա տան քա յին օ րեր են բաց 
թող ն� մ հի վան դ� թ յան պատ ճա ռով։ Մի ջազ գա յին �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե րը կրթ� թ յ�  նը 
կա պ� մ են ա ռող ջ� թ յան այն պի սի ց�  ցա նիշ նե րի հետ, ինչ պի սիք են ա ռողջ վար քը և կան-
խար գե լիչ ծա ռա յ� թ յ� ն նե րից օգտ վե լը։ Լավ կրթված մար դիկ ծխե լ� , ալ կո հո լի չա րա շահ-
ման կամ ա պօ րի նի թմրա մի  ջոց ներ օգ տա գոր ծե լ�  ա վե լի քիչ հա կ� մ �  նեն։ Ն րանք ա վե լի 
շատ են զբաղ վ� մ մարմն  ա մար զ� թ յամբ, օգ տա գոր ծ� մ են մե  քե նա նե րի անվ տան գ� թ յան 
գո տի նե րը, պատ վաստ վ� մ են և մաս նակ ց� մ բժշկա կան զննման ծրագ րե րի (GRALE, 2016)3։

3) Յb ՆԵՍԿՕ (2016). Մեծահասակների � ս� մն առ� թյանը և կրթ� թյանը նվիրված երրորդ համաշխարհային զեկ� յց։
Տե՛ս՝ http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245913e.pdf



Հետազոտության տվյալներ

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը ոչ մի այն նոր գի տե լիք ձեռք բե րե լ�  լրա ց�  ցիչ մե  թոդ է, այլև 
նա խա ձեռ նո ղա կան մո տե ց� մ, ո րը հզո րաց ն� մ է մար դ� ն և  ամ րապն դ� մ նրա մտա վոր �  
հոգ ևոր հա վա սա րակշ ռ� թ յ�  նը:  Ու ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե րը ց� յց են տա լիս, որ մե  ծա հա սակ-
նե րի կրթ� թ յ�  նը մարդ կանց հնա րա վո ր� թ յ� ն է տա լիս ապ րել ա վե լի �  րախ և բա վա րար-
ված, հետ ևա բար նաև ա վե լի ա ռողջ կյան քով։  BeLL ծրագ րի շրջա նակ նե ր� մ կա տար ված 
հե տա զո տ� թ յ�  նը ց� յց է տա լիս, որ հարց ված նե րի 84%-ի ըն կալ մամբ մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ� թ յան ծրագ րե ր� մ ներգ րավ վե լը դրա կան է ազ դել ի րենց մտա վոր �  հոգ ևոր հա վա-
սա րակշ ռ� թ յան վրա, իսկ 83%-ի մոտ դրա կան փո փո խ� թ յ� ն ներ են տե ղի �  նե ցել կյան քի 
ի մաս տի պատ կե րա ց� մն  ե րի ա ռ�  մով (http://www.bell-project.eu/cms/)։

Ավստ րիա կան Alpha-Power ծագ րի (2015թ. ՄԿԵԱ-ի Գ ր� նտ վիգ մրցա նա կի ազ գա յին դափ-
նե կիր) թի րա խա յին խ� մ բը տար բեր բ� ժ հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ աշ խա տող բ�  ժաշ խա-
տող ներն էին։ Հա տ� կ մշակ ված սե մի  նար նե րի ըն թաց ք� մ և ն րանց հետ քննարկ վել է ցածր 
տար րա կան կրթ� թ յ� ն �  նե ցող հի վանդ նե րի հետ աշ խա տան քի նրբ� թ յ� ն նե րը։ Բա ցի 
տար րա կան կրթ� թ յան և  ա ռող ջ� թ յան փոխ կա պակց վա ծ� թ յան մա սին բ�  ժաշ խա տող նե-
րի ի րա զե կ�  մի ց, ծրագ րի մյ� ս նպա տակ ներն էին՝

• տե ղե կատ վա կան նյ�  թե րի ստեղ ծ� մ և տա րա ծ� մ գա ղա փա րը կրող նե րի և տա-
րա ծող նե րի ցան ցի մի  ջո ցով,
• ա ռող ջ� թ յանն առնչ վող թե մա յի հա սա նե լի� թ յան ա պա հո վ� մ 
• ցածր կրթ� թ յան մա կար դակ �  նե ցող մարդ կանց ա ռող ջա պա հա կան կա րո ղ� թ-
յ� ն նե րի զար գա ց� մ: 

Բո լոր ներգ րավ ված կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե ր� մ բ�  ժանձ նա կազ մի  տար բեր մաս նա գի տա-
ց� մ �  նե ցող մաս նա գետ ներ վե րա պատ րաստ վել են  որ պես գա ղա փա րի կրող ներ և տա-
րա ծող ներ։

Հաջողված փորձ



Կյանքի 

հմտություններ 

անհատների 

համար

21-րդ դա ր� մ բո լո րը պետք է �  նե նան կյան քի և  աշ-
խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ հմտ� թ յ� ն ներ �  
կա րո ղ� թ յ� ն ներ, այդ թվ� մ՝ այն պի սի հիմն  ա կան 
հմտ� թ յ� ն ներ, ինչ պի սիք են գրա գի տ� թ յ� նն �  
թվա բա ն� թ յ�  նը: Բա ցի այդ, կար ևոր նշա նա կ� թ-
յ� ն �  նեն 2018թ. Եվ րո պա կան մի � թ յան խորհր դի 
կող մի ց ըն դ� ն ված լրամ շակ ված «Ցկ յանս �  ս� մն  ա-
ռ� թ յան ա ռանց քա յին �  նա կ� թ յ� ն նե րի եվ րո պա-
կան հիմն  ադ ր� յթ նե րի հա մա կարգ»-� մ սահ ման-
ված �  նա կ� թ յ� ն նե րը։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ-
յ� նն ա պա հո վ� մ է հմտ� թ յ� ն ներ և  �  ս� մն  ա ռ� թ-
յան այն քան լայն շրջա նակ, որն ի զո ր�  է ա ջակ ցել 
մար դ� ն իր կա րիե րա յի և կ յան քի ողջ ըն թաց ք� մ։ 
ՄԿԵԱ-ն  իր ան դամ կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի և 
գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա տեղ մշա կել է «կյան քի 

հմտ� թ յ� ն նե րի հիմն  ադ ր� յթ ներ», ո րից հետ և� մ է  
ցկյանս �  ս� մն  ա ռ� թ յան անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը  բո-
լո րի հա մար։ Նոր տնտե սա կան, տեխ նո լո գիա կան 
և հա սա րա կա կան զար գա ց� մն  ե րի բե ր�  մով մե նք 
բո լորս ստիպ ված ենք լի նե լ�  բա րե լա վել մե ր կյան քի 
հմտ� թ յ� ն նե րը։  

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը կա րող է կյան քեր 
փո խել և տալ նոր հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ։ Այն տա լիս 
է նոր աշ խա տանք գտնե լ�  հնա րա վո ր� թ յ� ն, �  ղի 
է հար թ� մ դե պի �  ս�  ց� մ, դպրո ցա կան կրթ� թ յ� -
նը կի սատ թո ղա ծին վե րա դարձ ն� մ դա սա սեն յակ, 
ակ տի վաց ն� մ է մարդ կանց ստեղ ծա գոր ծա կան �  
մշա կ�  թա յին ձիր քե րը և  օգ ն� մ է հաս նել ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի �  բա րե կե ց� թ յան:
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Մարդ կանց հա մար կար ևոր են ոչ մի այն �  ս� մն  ա ռ� թ յան � ղ ղա կի արդ յ� նք նե րը. առ կա 
տվյալ նե րը ց� յց են տա լիս, որ մե  ծա հա սակ սո վո րող նե րը բազ մա թիվ ա ռա վե լ� թ յ� ն ներ են 
ստա ն� մ մե  ծա հա սակ նե րի ոչ ֆոր մալ կրթ� թ յ�  նից: Ն րանք ֆի զի կա պես ա վե լի ա ռողջ են 
և վա ր� մ են ա վե լի ա ռողջ կեն սա կերպ: Ն րանք ստեղ ծ� մ են սո ցիա լա կան նոր կա պեր և  
ի րենց ըն կալ մամբ ա վե լի բա րե կե ցիկ են: Բա ցի այդ, մար դիկ, ով քեր մաս նակ ց� մ են մե  ծա-
հա սակ նե րի լի բե րալ կրթ� թ յա նը, ա վե լի մո տի վաց ված են մաս նակ ցել  ցկյանս կրթ� թ յա նը 
և  այն տես ն� մ են որ պես ի րենց կյան քը բա րե լա վե լ�  մի  ջոց: Այս արդ յ� ն քե րի մա սին տե ղե-
կա ն� մ ենք լեզ վի, ար վես տի,  սպոր տի և քա ղա քա ցիա կան կրթ� թ յան և  այլ տար բեր բնա-
գա վառ նե ր� մ դա սըն թաց նե րի մաս նա կից նե րից: Կր թ� թ յան ցածր մա կար դա կով մար դիկ 
մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նից ա վե լի շատ օ գ� տ ներ  են ստա ն� մ: (http://www.bell-project.
eu/cms/?page_id=10)



Մեծ Բ րի տա նիա յ� մ « Քա ղա քա ցի նե րի դա սա ց�  ցակ» ծրա գի րը ա նա պա հով սո վո րող նե րի 
հա մար նա խա տես ված մե  ծա հա սակ նե րի �  ս� մն  ա ռ� թ յան մո տե ց� մ է, ո րի նպա տակն է 
ա պա հո վել յ�  րա քանչ յ� ր քա ղա քա ց� ՝ անգ լե րե նի, մա թե մա տի կա յի և  այլ «կյան քի հմտ� թ-
յ� ն նե րի» մա կար դա կի բա րե լա վ�  մը: Այն հան գեց ն� մ է  աշ խա տա տե ղ� մ և  աշ խա տանք 
փնտրե լիս, �  ս� մն  ա ռ� թ յան մե ջ, անձ նա կան, ըն տա նե կան և հա մայն քա յին կյան ք� մ ա վե-
լի լավ ա ռա ջըն թա ցի, արդ յ� նք նե րի և ձգ տ� մն  ե րի։ Այս մո դե լը խրա խ�  ս� մ է տե ղա կան � -
ս�  ց�  մը և ներգ րա վ� մ է սո վո րող նե րին բո վան դա կ� թ յան մշակ ման մե ջ։ Այս մո տեց մամբ 
կապ է ստեղծ վ� մ անգ լե րե նի,  գրա գի տ� թ յան �  թվա բա ն� թ յան բա զա յին հմտ� թ յ� ն նե րի 
և (կամ անգ լե րե նը այլ լեզ վա կիր նե րի հա մար) թվա յին, ֆի նան սա կան, ա ռող ջա պա հա կան 
և քա ղա քա ցիա կան հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի մի ջև (https://www.learningandwork.org.uk/our-
work/life-and-society/citizens-curriculum/)։

Այս ծրագ րի կար ևոր բա ղադ րիչ է սո վո րո ղի կա րիք նե րը բա վա րա րե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ 
թվով հմտ� թ յ� ն նե րի և կա րո ղ� թ յ� ն նե րի փոխ կա պակ ց�  մը։ Ճ կ� ն մո դե լը կա րող է հար-
մա րեց վել և  օգ տա գործ վել տար բեր հա մայնք նե ր� մ և  �  ս� ց ման հա մա տեքս տե ր� մ։ Ու ս� մ-
նա կան ծրագ րին մաս նակ ցա յին մո տե ց� մն  �  մա տ�  ց�  մը բազ մա պատ կ� մ է ներգ րավ վա-
ծ� թ յ�  նը և սո վո րող նե րի շա հագրգռ վա ծ� թ յ�  նը։ Պի լո տա յին ծրագ րի գնա հա տա կան նե րի 
հա մա ձայն՝  տար րա կան հմտ� թ յ� ն նե րի և  ա վե լի լայն մա կար դա կ� մ կա րո ղ� թ յ� ն նե րի �  
հմտ� թ յ� ն նե րի փոխ կա պակ ց�  մը հան գեց ն� մ է սո վո րող նե րի հա մար արդ յ�  նա վե տ� թ-
յան բարձ րաց ման, նե րառ յալ աշ խա տանք գտնե լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նը, �  ս� ց ման հան դեպ 
վե րա բեր մ� ն քի փո փո խ� թ յ�  նը, ա վե լի ակ տիվ սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան ներգ րավ վա-
ծ� թ յ�  նը։

Հաջողված փորձ

Մա թե մա տի կա կան �  նա կ� թ յ� ն ներ

Ճա նա չել և  օգ տա գոր ծել թվա բա նա կան տվյալ-
նե րը ա ռօր յա կյան ք� մ. օգ տա գոր ծել մա թե մա-
տի կան խնդիր ներ լ�  ծե լ� , ա պա գան նկա րա-
գրե լ� , բա ցատ րե լ�  և կան խո րո շե լ�  հա մա ր։ 

Ֆի նան սա կան �  նա կ� թ յ� ն ներ

Կա րո ղա նալ կա ռա վա րել գ� -
մա րը և  օգ տա գոր ծել տե ղե կատ-
վ� թ յ� նն �  խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յ� թ յ� ն նե րը սե փա կան 
ֆի նանս նե րը արդ յ�  նա վետ կա-
ռա վա րե լ�  հա մար։

Ա ռող ջա պա հա կան �  նա կ� թ յ� ն ներ

Ու նե նալ հա մա պա տաս խան գի տե լիք և  
�  նա կ� թ յ� ն ներ՝ սե փա կան ֆի զի կա կան 
և հո գե կան ա ռող ջ� թ յան մա սին հոգ 
տա նե լ�  հա մար, ինչ պես նաև խնա մե լ 
�  րիշ նե րին՝ ի մա նա լով ինչ պես օգտ վել 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գից, հաս-
կա նա լով տար րա կան ա ռող ջա պա հա-
կան տե ղե կատ վ� թ յ�  նը (օ րի նակ՝ դե ղո-
րայ քի, սննդամ թեր քի փա թե թա վո ր� մ)։

Անձ նա յին և մի  ջանձ նա յին 

�  նա կ� թ յ� ն ներ

Ինք նա կա ռա վա ր� մ, ինք նագ նա հա տ� մ 
և կա րեկ ցանք. ի վի ճա կի լի նել ո րո-
շ� մն  եր կա յաց նել և խն դիր ներ լ�  ծել, ի 
վի ճա կի լի նել �  րիշ նե րի հետ հար գա լից 
հա ղոր դակց ման, կա ռա վա րել հա կա ս� թ-
յ� ն նե րը և հա մա գոր ծակ ցել �  րիշ նե րի 
հետ՝ ի հե ճ� կս բո լոր տար բե ր� թ յ� ն-
նե րի։

Գրագիտ� թյան � նակ� թյ� ններ

Հաս կա նալ և ս տեղ ծել գրա վոր տեքստ 
– հա ղոր դակց վել գրա վոր տե ղե կատ վ� թ յան 
հետ ա ռօր յա կյան ք� մ, տա նը, աշ խա տա վայ ր� մ 
և հա մայն ք� մ
–  օգ տա գոր ծել այս �  նա կ� թ յ� ն նե րը քա ղա քա-
ցիա կան կյան քին մասնակցել�  համար։

Քա ղա քա ցիա կան �  նա կ� թ յ� ն ներ

Հաս կա նալ, թե ինչ պես է ի րա կա ն� մ գոր ծ� մ ժո ղովր դա-
վա ր� թ յ�  նը, ինչ պես մաս նակ ցել ժո ղովր դա վա րա կան 

գոր ծը թաց նե ր� մ և ներգ րավ ված լի նել հա մայնք նե ր� մ։ 
Հաս կա նալ և հար գել կրո նա կան և մ շա կ�  թա յին տար բե-

ր� թ յ� ն նե րը։

Բնապահպանական � նակ� թյ� ններ

Գի տակ ցել մե ր ա ռօր յա գոր ծո ղ� թ-
յ� ն նե րի ազ դե ց� թ յ�  նը շրջա կա 

մի  ջա վայ րի վրա (օ րի նակ՝ ինչ պես 
է սննդամ թերքն ար տադր վ� մ և 

ս պառ վ� մ, է ներ գիա, վե րամ շա կ� մ, 
թա փոն նե րի կրճա տ� մ)։ Հաս կա նալ 
կա յ� ն զար գաց ման հա յե ցա կար գը 
և  ինչ պես են այն տեղ մի ահ յ� ս վ� մ 

բնա պահ պա նա կան, հա սա րա կա կան 
և տն տե սա կան բա ղադ րիչ նե րը։  

Թվային � նակ� թյ� ններ

Ծա նոթ լի նել հա մա կարգ չա յին և հա-
մա ցան ցա յին մի  ջա վայ րին և կա րո ղա-
նալ օգ տա գոր ծել թվա յին գոր ծիք նեը, 

մե  դիան և ռե ս� րս նե րը, օ րի նակ՝ 
տե ղե կատ վ� թ յ� ն գտնե լ�  հա մար, 

գործ նա կան խնդիր ներ լ�  ծե լ� , թվա յին 
բո վան դա կ� թ յ� ն և  արդ յ� նք ստեղ-

ծե լ�  հա մար։ Կա ռա վա րել տվյալ նե րը՝ 
մե  դիա հա ղոր դագ ր� թ յ� ն նե րի բն� յ թի, 

մե  թո դի և  ազ դե ց� թ յան մա սին քննա-
դա տա կան պատ կե րա ց� մ �  նե նա լո վ։ 

Օգուտներ
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Ակտիվ հասարակական 
մասնակց� թյ� ն  

Ներ� ժի լիարժեք 
իրաց� մ

Դոմի նոյի էֆեկտ 
մասնակիցների համայնքեր� մ 
և ընտանիքներ� մ

Ուս� մը 
շար� նակել�  

խթան

Նկարը՝ Կյանքի հմտ� թյ� ններ Եվրոպայի համար ծրագրից. https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/



Սոցիալական 

համախմբվածություն, 

արդարություն և 

հավասարություն

Կր թ� թ յան մա կար դա կը մե  ծա պես ազ դ� մ է մարդ-
կանց հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի վրա՝ սկսած նրանց աշ-
խա տան քի տե սա կից մի նչև կյան քի տևո ղ� թ յ�  նը: 
Բա վա կան մե ծ թվով �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն ներ փաս-
տ� մ են, որ կրթ� թ յան ա վե լի բարձր նախ նա կան 
մա կար դակ և  ա վե լի բարձր ո րա կա վո ր� մ �  նե ցող 
մար դիկ հակ ված են շա ր�  նա կել սո վո րել և, որ պես 
այդ պի սին, կրթ� թ յ�  նը շա ր�  նա կե լ�  ա վե լի շատ 
հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ �  նեն, քան կրթ� թ յան ա վե լի 
ցածր մա կար դակ �  նե ցող նե րը:

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը նպաս տ� մ է սո ցիա-
լա կան շար ժ�  ն� թ յան մե  ծաց մա նը։ Մե ծա հա սակ նե-
րի կրթ� թ յ�  նը կար ևոր է թե՛  ա ռաջ նա յին կրթ� թ յ� -
նը կի սատ թո ղած նե րի հա մար, և թե՛ նրանց հա մար, 
ով քեր �  զ� մ են շա ր�  նա կել սո վո րել որ պես մե  ծա-
հա սակ: Տար րա կան հմտ� թ յ� ն նե րի դա սըն թաց-
նե րից մի նչև այ լընտ րան քա յին մի ջ նա կարգ դպրոց 
կամ փախս տա կան նե րի հա մար լեզ վի դա սըն թաց-
ներ` մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը տա լիս է ոչ մի այն 

ան հա տա կան մա կար դա կ� մ կյան քը բա րե լա վե լ�  
բազ մա թիվ հնա րա վո ր� թ յ�  ներ, այլև �  նի հա սա-
րա կ� թ յ�  նը հա մա հա վա սա րեց նե լ� , ա վե լի ար դա-
րա ցի դարձ նե լ�  �  տնտե սա կան ա ճին նպաս տե լ�  
նե ր� ժ։ Սո ցիա լա կան նե րա ռ�  մը ա ռա վել բարձր 
մա կար դա կի հասց նե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ է ա ռա-
վել ակ տիվ ներգ րա վել այն խմբե րին, ո րոնք չեն մաս-
նակ ց� մ կրթա կան տար բեր գոր ծըն թաց նե րի: Ճիշտ 
մո տե ց� մ կի րա ռե լ�  դեպ ք� մ կա վե լա նա մարդ-
կանց ներգ րավ վա ծ� թ յ�  նը բո լոր ո լորտ նե ր� մ՝ լի-
նի հա սա րա կա կան կյանք, ժո ղովր դա վա ր� թ յ� ն, 
տնտե ս� թ յ� ն, ար վեստ, թե մշա կ� յթ:

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը հատ կա պես արդ յ� -
նա վետ է տար բեր տա րի քի և  ո լորտ նե րի մարդ կանց 
մի ա վո րե լ� , փո խըմբռն ման և հար գան քի մթնո լորտ 
ձևա վո րե լ� , ակ տիվ քա ղա քա ցի� թ յա նը նպաս տե-
լ� , անձ նա կան ա ռաջ խա ղաց ման և բա րե կե ց� թ յան 
ա ռ�  մով։ Արդ յ� ն ք� մ շա հ� մ է հա սա րա կ�  թ�  նը, 
ժո ղովր դա վա ր� թ յ�  նը և սո ցիա լա կան խա ղա ղ� թ-
յ�  նը։



Հետազոտության տվյալներ

Ու ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե րը ց� յց են տա լիս, որ հա սա րա կ� թ յ�  նից օ տա րաց ման վտան գը 
ա վե լի բարձր է այն մարդ կանց շրջա ն� մ, ով քեր ի րենց կյան քը հա ջո ղ� թ յամբ կա ռ�  ցե լ�  
գոր ծ� մ սահ մա նա փակ ազ դե ց� թ յ� ն �  նեն (�  նա կ� թ յ� ն, ո րը ձևա վոր վ� մ և ձ ևա փոխ-
վ� մ է կեն սա փոր ձի կ�  տակ մա նը զ�  գըն թաց) ՝ (https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-
lse/)։ Այս ա ռ�  մով մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան ներդ ր�  մը շատ ար ժե քա վոր է։ Մե ծա հա-
սակ նե րի կրթ� թ յան օ գ� տ նե րը՝ ի հա վե լ� մն  ստաց ված գի տե լի քի և  ո րա կա վոր ման, եր կ�  
ճա նա պար հով են ձեռք բեր վ� մ.    

1. Անձ նա կան հատ կա նիշ ներ և  �  նա կ� թ յ� ն ներ. մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ� նն �  �  ս� մ-
նա ռ� թ յ�  նը նպաս տ� մ են հմտ� թ յ� ն նե րի, կա րո ղ� թ յ� ն նե րի և  անձ նա կան ռե ս� րս նե րի 
կա տա րե լա գործ մա նը, ինչ պես նաև վե րա հաս տա տ� մ են ան բա րեն պաստ պայ ման նե ր� մ 
ան հա տի՝ ինքն իր կա րո ղ� թ յ� ն նե րի հան դեպ հա վա տը։  

2. Հա սա րա կա կան շփ� մ. մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը մի և ն� յն և տար բեր սո ցիալ-
տնտե սա կան խմբե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րին հնա րա վո ր� թ յ� ն է տա լիս կապ հաս տա տել 
և շփ վել, խրա խ�  ս� մ է սո ցիա լա կան հա մախմբ վա ծ� թ յ�  նը և սո ցիա լա կան ներգ րավ վա-
ծ� թ յան հնա րա վո ր� թ յ� ն է ըն ձե ռ� մ։

Շ վե դիա յ� մ բա վա կա նին լավ արդ յ� նք ներ են գրան ցել «Ու ս�  մը խթա նող ժո ղովր դա կան 
բաձ րա գ� յն դա սըն թաց նե րը», ո րոնք նպաս տ� մ են աշ խա տանք փնտրող ե րի տա սարդ-
նե րի շա ր�  նա կա կան կրթ� թ յա նը: Դա սըն թաց նե րից հե տո մաս նա կից նե րի 40%-ը սկսել է 
կամ ա վե լի շատ աշ խա տել, կամ ա վե լի շատ սո վո րել, և  ա վե լի քան եր կ�  եր րոր դը հակ ված 
է շա ր�  նա կել կրթ� թ յ�  նը և հա վա տ� մ է, որ կրթ� թ յ�  նը դե պի աշ խա տա շ�  կա տա նող 
ճա նա պարհն է: Շ վե դիա յի ողջ տա րած ք� մ ժո ղովր դա կան բաձ րա գ� յն դա սըն թաց ներ են 
կազ մա կերպ վ� մ փախս տա կան նե րի հա մար, ո րոնք նպաս տ� մ են շվե դա կան հա սա րա-
կ� թ յ�  ն� մ վեր ջին նե րիս ին տեգր մա նը, ինչ պես նաև ստեղծ վ� մ են �  ս� մն  ա կան հնա րա-
վո ր� թ յ� ն ներ  ա պաս տա րան փնտրող նե րի  հա մար: Այս հա տ� կ ջան քե րը հա ջո ղ� թ յամբ 
են պսակ վել, քա նի որ դրանք հիմն  ված են ար դեն իսկ գո յ� թ յ� ն �  նե ցող մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ� թ յան կա ռ� յց նե րի և կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի վրա: Վեր ջին ներս մշտա պես ստա ն� մ 
են  պե տա կան ա ջակ ց� թ յ� ն: 

Իս պա նա կան Լա Վեր նե դա – Մանտ Մար տի մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան կենտ րո ն� մ ա ռա-
ջին ան գամ կենտ րո նի կրթա կան ծրագ րե րից  օգտ վող մարդ կանց ող ջ�  նե լը հա մար վ� մ է 
այն քան կար ևոր, որ ար վ� մ է ան հա տա պես։ Կենտ րոն հա ճա խող յ�  րա քանչ յ� ր մար դ�  
ժա մա նակ է տրա մադր վ� մ։ Նախ կին մաս նա կից ներն էա կան դեր են խա ղ� մ նոր �  ս� մ-
նա ռ�  նե րին դի մա վո րե լ� , գրան ցե լ� , խմբե րի բա ժա նե լ�  գոր ծ� մ, քա նի որ նրանք ծա նոթ 
են ա ռա ջին ան գամ մաս նակ ցե լ�  փոր ձա ռ� թ յանն �  տի րա պե տ� մ են հա մա պա տաս խան 
հա ղոր դակ ցա կան հմտ� թ յ� ն նե րին՝ մաս նակ ց� թ յ�  նը արդ յ�  նա վետ դարձ նե լ�  հա մար։ 
Նոր մաս նակ ցի մա կար դա կը ո րոշ վ� մ է քննարկ ման ըն թաց ք� մ և կող մե  րի հա մա ձայ ն� թ-
յամբ։ Հա տ� կ �  շադ ր� թ յ� ն է դարձ վ� մ, որ խմբեր կազ մե  լ�  գոր ծըն թա ցը հաս կա նա լի և  
ըն դ�  նե լի լի նի յ�  րա քանչ յ� ր մաս նակ ցի հա մար։ Կենտ րո նի աշ խա տող ներն �  կա մա վոր-
ներն ի րենց հար ցե ր� մ և շ փ� մն  ե ր� մ խ�  սա փ� մ են մաս նա կի նե րի հետ «քննա կան» ո ճի 
հար ց�  պա տաս խա նից։

Հաջողված փորձ



Զբաղվածություն 

և աշխատանք

Ու ս� ց ման և  աշ խա տան քի մի ջև դրա կան կապն 
ակն հայտ է. սո վո րող աշ խա տող նե րը, ձեռ նե րեց նե-
րը և կա մա վոր ներն ի րենց աշ խա տան ք� մ ա վե լի 
արդ յ�  նա վետ են և նո րա րա րա կան, որն էլ իր հեր-
թին ըն կե ր� թ յ� ն նե րին դարձ ն� մ է ա վե լի մրց� -
նակ և հա ջո ղակ։ Թ վայ նա ց�  մը, մի  ջազ գայ նա ց� -
մը, սպա սարկ ման կողմն  ո րո շ�  մը, ճկ�  ն� թ յ�  նը, 
աշ խա տա շ�  կա յի բո լոր այս մե  գա մի  տ� մն  երն � -
նեն մի  ընդ հա ն� ր բան՝ դրանք աշ խա տող նե րի 
ո րա կա վո ր� մն  ե րի փո փոխ ված և  ա վե լի բարձր պա-
հանջ ներ են սահ մա ն� մ։ Սա նոր եր և� յթ չէ, բայց 
պա հանջ նե րի փո փո խ� թ յան ա րա գ� թ յ� նն ա վե լի 
մե ծ է քան երբ ևէ։ 

Այս մի  տ� մն  ե րին զ�  գըն թաց փոխ վ� մ էն այն ա րա-
գ� թ յ�  նը, ո րով աշ խա տող նե րը պետք է հար մար-
վեն ան վերջ փո փո խ� թ յ� ն նե րին և ձեռք բե րեն նոր 
�  նա կ� թ յ� ն ներ։ Մաս նա գի տա կան �  նա կ� թ յ� ն-
նե րի թար մա ց�  մը դար ձել է մշտա կան անհ րա ժեշ-
տ� թ յ� ն, իսկ մե  տա�  նա կ� թ յ� ն նե րը, ինչ պի սիք 
են սո ցիա լա կան և հա ղոր դակ ցա կան հմտ� թ յ� ն նե-
րը, դար ձել են խիստ կար ևոր։ Հետ ևա բար՝ օ րի նա-
չափ է, որ աշ խա տա շ�  կա յի և  ա պա գա աշ խա տան-
քի վե րա բեր յալ գրե թե բո լոր �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն-

նե րը հան գ� մ են մի  եզ րա կա ց� թ յան, այն է՝ տե ղի 
�  նե ցող փո փո խ� թ յ� ն նե րին դի մա կա յե լ�  հա մար 
շա ր�  նա կա կան վե րա պատ րաս տ� մն  ե րը և  աշ խա-
տա տե ղ� մ սո վո րե լը � ղ ղա կի չ�  նեն այ լընտ րանք 
ոչ մի այն ցածր ո րա կա վո ր� մ �  նե ցող աշ խա տող նե-
րի հա մար, այլ անխ տիր բո լոր աշ խա տող նե րի պա-
րա գա յ� մ։ Ինչ վե րա բե ր� մ է աշ խա տանք չ�  նե ցող-
նե րին, ա պա  մե  ծա հա սակ նե րի �  ս� մն  ա ռ� թ յ�  նը 
նրանց դարձ ն� մ է ա վե լի դի մա կա յ� ն, մե ղ մ� մ է 
գոր ծազր կ� թ յան արդ յ� ն ք� մ ինք նավս տա հ� թ յան 
կորս տի հետ ևանք նե րը:

Հա մա պա տաս խան հմտ� թ յ� ն ներ չ�  նե ցող ան-
ձինք չա փա զանց խո ցե լի են աշ խա տա շ�  կա յի փո-
փո խա կա ն� թ յան պայ ման նե ր� մ. � ս տի հար կա-
վոր են շա ր�  նա կա կան ներդ ր� մն  եր կրթ� թ յան և 
վե րա պատ րաստ ման ո լորտ նե ր� մ։ Մե ծա հա սակ նե-
րի կրթ� թ յան եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիան, կար ևո-
րե լով հմտ� թ յ� ն նե րի կա տա րե լա գոր ծ�  մը և նոր 
հմտ� թ յ� ն նե րի ձեռք բե ր�  մը, գտն� մ է, որ զբաղ-
վա ծ� թ յան հա մար նպաս տա վոր է ցան կա ցած � -
ս� մն  ա կան գոր ծըն թաց։ 



2018 թվա կա նին Շ վեյ ցա րիա յ� մ նա խա ձեռն վել է աշ խա տան քա յին գոր ծ�  նե� թ յան տար-
րա կան հմտ� թ յ� ն նե րի խրա խ� ս ման պե տա կան ծրա գիր։ Ծ րագրն  ա ջակ ց� մ է այն  բիզ-
նես նե րին, ո րոնք ներդ ր� մ են կա տա ր� մ ի րենց աշ խա տող նե րի տար րա կան հմտ� թ յ� ն-
նե րի զար գաց ման մե ջ`օգ նե լով վեր ջին նե րիս դի մա կա յել  աշ խա տա շ�  կա յի փո խա կեր պ� մ-
նե րին։ Ծ րա գի րը հիմն  վ� մ է Շ վե ցա րա կան GO ծրագ րի դրա կան փոր ձի  վրա։ Ծ րա գի րը 
ց� յց տվեց, որ աշ խա տան քա յին գոր ծ�  նե� թ յան տար րա կան հմտ� թ յ� ն նե րի �  ս�  ց�  մը 
շա հե կան է   և՛ գոր ծա տ�  նե րի,  և՛ աշ խա տող նե րի հա մար (https://www.sbfi .admin.ch/sbfi /de/
home.html)։
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Հետազոտության տվյալներ

Մի ջին մաս նա գի տա կան �  ս� ց ման զար գաց ման կենտ րո նի 2012թ հե տա զո տ� թ յ�  նը՝ 
«Ա պա գա հմտ� թ յ� ն նե րի ա ռա ջարկն �  պա հան ջար կը Եվ րո պա յ� մ. կան խա տե ս� մ» եզ-
րա կաց ն� մ է, որ (...)անհ րա ժեշտ է պահ պա նել և/ կամ ա վե լաց նել կրթ� թ յան և վե րա պատ-
րաս տ� մն  ե րի ո լոր տ� մ կա ռա վա ր� թ յ� ն նե րի, ձեռ նար կ� թ յ� ն նե րի և  ան հատ նե րի կող մի ց 
ար վող ներդ ր� մն  ե րի մա կար դա կը ն�  նիսկ ներ կա յիս ֆի նան սա կան սահ մա նա փա կ� մն  ե-
րի ճնշող պայ ման նե ր� մ։ Հիմն  ա կա ն� մ մե  ծա հա սակ աշ խա տող ներն են, որ պետք է դի մա-
կա յեն ե կող փո փո խ� թ յ� ն նե րին, և  � մ անհ րա ժեշտ է պա հել աշ խա տ�  ժի հա մա կար գ� մ։ 
Ն րանց պետք է հնա րա վո ր� թ յ� ն տրվի սո վո րե լ�  և տար բեր աշ խա տանք ներ կա տա րե-
լ�  հա մար անհ րա ժեշտ ո րա կա վո ր� մ ստա նա լ� ։ Ե թե այս պի սի հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րը 
չբաց վեն, կմե  ծա նա ռիս կը, որ այ սօր վա ցածր ո րա կա վո ր� մ �  նե ցող աշ խա տող նե րը վա ղը 
կդառ նան եր կա րա ժամ կետ գոր ծա զ� րկ (http://www.cedefop.europa.eu/fi les/5526_en.pdf)։ 



Թվայնացում

Այ սօր մե ր հա սա րա կ� թ յ�  նը  ար ձա գան ք� մ է չոր-
րորդ արդ յ�  նա բե րա կան հե ղա փո խ� թ յա նը, այն է՝ 
թվայ նաց մա նը:  Արդ յ� ն ք� մ ա կա նա տես ենք լի-
ն� մ աշ խա տա շ�  կա նե րի էա կան վե րա փոխ մա նը, 
ինչ պես նաև  աշ խա տան քի �  կրթ� թ յան է� թ յան 
և  ա պա գա հե ռան կար նե րի հիմն  ա րար փո փո խ� թ-
յ� ն նե րի։ Ցկ յանս �  ս� մն  ա ռ� թ յան մաս նա կից 
ցան կա ցած մե  ծա հա սա կի հա մար խիստ կար ևոր է 
հաս կա նալ թվայ նաց ման ազ դե ց� թ յ�  նը, հնա րա վո-
ր� թ յ� ն ներն �  մար տահ րա վեր ներն աշ խա տան քի 
և  �  ս� ց ման հա մա տեքս տ� մ։ Դա կար ևոր է անձ-
նա կան զար գաց ման և գո հ�  նա կ� թ յան, աշ խա-
տանք գտնե լ� , սո ցիա լա կան ներգ րավ վա ծ� թ յան 
և  ակ տիվ քա ղա քա ցի� թ յան տե սա կե տից։ Մեր օ րե-
ր� մ հան րա յին  կյան ք� մ ակ տիվ մաս նակ ց� թ յ� ն 
�  նե նա լ�  հա մար յ�  րա քանչ յ� ր ոք պետք է բա վա-
րար մա կար դա կով թվա յին հմտ� թ յ� ն նե րի տի րա-
պե տի։ 

ՄԿԵԱ-ն խիստ ան հանգս տա ցած է, որ եվ րո պա ցի-
նե րի 43%-ը չ�  նի բա զա յին թվա յին գի տե լիք ներ։ Այս 
ո լոր տ� մ բա վա րար հմտ� թ յ� ն ներ չ�  նե ցող մե  ծա-
հա սակ նե րին մե  կ�  սաց ման բարձր վտանգ է սպառ-
ն� մ։ Մինչև 2024թ. թ վա յին ո լոր տի հմտ� թ յ� ն ներ  
պա հան ջող աշ խա տանք նե րի  քա նա կը բարձ րա նա-
լ�  է 12%-ով։ Թ վա յին գոր ծիք նե րի օգ տա գոր ծ�  մը 
հա ջորդ 5 տա ր� մ դառ նա լ�  է գեր կար ևոր, սա կայն 
թվայ նաց ման ըն ձե ռած հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րից 
օգտ վե լ�  հնա րա վո ր� թ յ�  նը բնավ հա վա սա րա պես 
չի բաշխ ված4։ Խո ցե լի և մե  կ�  սա ցած մե  ծա հա սակ-
նե րը կա րող են կրկնա կի ան բա րեն պաստ դիր ք� մ 
հայտն վել փո փո խ� թ յ� ն նե րի մա սին ի րա զեկ վա-

ծ� թ յան պա կա սի կամ դրանց հար մար վե լ�  մի  ջոց-
ներ չ�  նե նա լ�  պատ ճա ռով։ ՄԿԵԱ-ն կոչ է ա ն� մ 
ա պա հո վել բո լոր սկսնակ և մի  ջին մա կար դակ նե-
ր� մ գտնվող մե  ծա հա սակ նե րի՝ թվա յին հմտ� թ յ� ն-
նե րի դա սը թաց նե րին մաս նակ ց� թ յ�  նը։   

Տեխ նո լո գիան փո խ� մ է նաև սո վո րե լ�  և սո վո րեց-
նե լ�  ա պա գան՝ ա ռա ջար կե լով ան հա մար գոր ծիք-
ներ կրթե լ�  և կրթ վե լ�  գոր ծըն թաց նե րը բա րե լա վե-
լ�  հա մար։ Կար ևոր է, որ կրթ� թ յ� ն տրա մադ րող-
նե րը կա րո ղա նան օգ տա գոր ծեն այդ գոր ծիք նե րը՝  
կա տա րե լա գոր ծե լով ի րենց աշ խա տան քը, ստեղ ծե-
լով գործ նա կան կի րա ռ� թ յան հար թակ ներ, կի սե լով 
գի տե լի քը և հմ տ� թ յ� ն նե րը։ Ուս տի անհ րա ժեշտ է 
բա րե լա վել հա սա նե լի� թ յ�  նը դե պի են թա կա ռ� ց-
վածք ներ և վե րա պատ րաս տ� մ:

Թ վայ նա ց� մն  ար դեն փո խել և շա ր�  նա կե լ�  է փո-
խել մե ր կեն սա պայ ման նե րը, շար ժ�  ն� թ յ�  նը, մի -
ջա վայ րը, հա ղոր դակ ց� թ յ�  նը և կ յաք նի այլ ո լորտ-
ներ։ Որ պես հետ ևանք �  րիշ են  են նաև այս փո-
փո խ� թ յ� ն նե րը կա ռա վա րե լ�  և հա սա րա կ� թ յան 
մաս կազ մե  լ�  հա մար անհ րա ժեշտ կյան քի հմտ� թ-
յ� ն նե րը։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը ոչ մի այն 
տրա մադ ր� մ է անհ րա ժեշտ հմտ� թ յ� ն ներ, այլև  
կան խա տե ս� մ է ա պա գա զար գա ց� մն  երն �  ձևա-
վո ր� մ դրանք։ 

4)  «Accenture»-ի 2017թ. «Ապագայի հմտ� թյ� ններ» հետազոտ� թյ� ն



HackYourFuture-ը կրթա կան ծրա գիր է, որն օգ ն� մ է Նի դեր լանդ նե ր� մ ա պաս տա նած 
փախս տա կան նե րին ծրագ րա վո ր� մ սո վո րել և դառ նալ լիար ժեք վեբ ծրագ րա վո րող ներ։ 
Ծ րագ րի շրջա նակ նե ր� մ մաս նա կից նե րին սո վո րեց ն� մ են ծրագ րա վո ր� մ և բա ցատ ր� մ, 
թե ինչ պես է կա րե լի ձեռք բե րել աշ խա տա շ�  կա յ� մ պա հանջ ված հմտ� թ յ� ն նե րը, ո րից 
հե տո �  սա նող նե րին կա պ� մ են ծրագ րա վո րող ներ փնտրող ըն կե ր� թ յ� ն նե րի հետ։ Այլ 
կերպ ա սած՝ նա խա ձեռ ն� թ յ� նն աշ խա տ� մ է նա խագ ծա յին (project based) �  ս� ց ման հի-
ման վրա, երբ մաս նա կից նե րը պետք է զար գաց նեն սե փա կան գա ղա փար նե րը, մի ա սին 
ինչ-որ բան նա խագ ծեն և  ի րա գործ ման ըն թաց ք� մ սո վո րեն։ Ու ս� մն  ա կան նյ�  թե րի գե-
րակ շիռ մա սը զե տեղ ված են հա տ� կ մշակ ված վեբ կայ ք� մ առ ցանց �  ս� ց ման հա մար, 
բայց հանգստ յան օ րե րին Ամս տեր դա մ� մ տե ղի են �  նե ն� մ շա բա թա կան հան դի պ� մ-
ներ։ Ու ս� ց ման մե կ նար կից մի  քա նի ա մի ս անց փախս տա կան նե րը սկս� մ են աշ խա տել 
ի րենց ծրագ րե րի վրա։ Մինչ օրս 20 մաս նակ ցի հա ջող վել է աշ խա տանք գտնել կամ աշ-
խա տան քա յին պրակ տի կա անց նել հո լան դա կան մի  շարք ըն կե ր� թ յ� ն նե ր�  մ։ http://www.
HackYourFuture.net/#/

Հաջողված փորձ

Հետազոտության տվյալներ

Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ֆո ր�  մի  2016թ. Գ լո բալ մար տահ րա վեր նե րի պատ կե րա-
ց� մ զե կ� յ ցը վեր նագ րած էր «Աշ խա տա տե ղե րի ա պա գան. զբաղ վա ծ� թ յ� ն, հմտ� թ յ� ն-
ներ և  աշ խա տ�  ժի ռազ մա վա ր� թ յ� ն չոր րորդ արդ յ�  նա բե րա կան հե ղա փո խ� թ յան հա-
մա տեքս տ� մ»։ Ըստ զե կ� յ ցի՝ անհ նար է դի մա կա յել  ներ կա յիս տեխ նո լո գիա կան հե ղա-
փո խ� թ յա նը՝ � ղ ղա կի ակն կա լե լով, որ մյ� ս սե ր� ն դի աշ խա տ�  ժը ինք նըս տինք յան ա վե լի 
պատ րաստ կլի նի։ Խիստ կար ևոր է, որ բիզ նես նե րը ակ տիվ դեր ստանձ նեն ի րենց աշ խա-
տող նե րի վե րա պատ րաստ ման հար ց� մ, որ ան հատ ներն ա վե լի  նա խա ձեռ նող լի նեն ի րենց  
շա ր�  նա կա կան կրթ� թ յան հար ց� մ, որ կա ռա վա ր� թ յ� ն նե րը հնա րա վո րինս ա րագ և 
ս տեղ ծա գոր ծա բար պա րարտ հող ստեղ ծեն այս ջան քե րին ա ջակ ցե լ�  հա մար (http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf)։ 



Միգրացիա և 

ժողովրդագրական 

փոփոխություն

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ� նն էա կան դեր է խա-
ղ� մ ներ կա յիս Եվ րո պա յ� մ փախս տա կան նե րի և 
մի գ րա ցիոն հիմն  ախն դիր նե րի հա մա տեքս տ� մ։ 
Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, քննար կ� մն  ե ր� մ պա կա ս� մ է 
այն  հան րա յին քա ղա քա կա ն� թ յ� ն նե րի (նե րառ յալ 
կրթ� թ յ�  նը) կար ևո ր�  մը, ո րոնք մի տ ված են օգ-
տա գոր ծել մի գ րա ցիա յի ա ռա վե լ� թ յ� ն ներն, ա ջակ-
ցել մարդ կանց ին տեգր մա նը  և ն վա զեց նել տե ղա-
կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի �  են թա կա ռ� ց վածք նե րի 
վրա ընկ նող ծան րա բեռն վա ծ� թ յ�  նը։ 

Միջմ շա կ�  թա յին երկ խո ս� թ յ� նն ամ րապն դ� մ է 
տե ղաբ նակ նե րի  և նոր քա ղա քա ցի նե րի կա պերն �  
փո խըմբռ ն�  մը, օգ ն� մ է մի գ րանտ նե րին հաս կա-
նալ ի րենց նոր հայ րե նի քի մշա կ� յթն �  սո ցիա լա-
կան փոխ հա րա բե ր� թ յ� ն նե րը, իսկ ըն դ�  նող քա-
ղա քա ցի նե րին հնա րա վո ր� թ յ� ն է տա լիս արժ ևո րել 
�  րիշ նե րի սո վո ր� յթ նե րը և  ի րենց եր կի րը դարձ նել 
մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վար։ Մենք պետք է ա պա-
հո վենք հա սա նե լի և մատ չե լի կրթ� թ յ� ն, ճա նա չենք 

և վա վե րաց նենք նա խորդ փոր ձի մի  ջո ցով ստա ցած 
�  ս� մն  ա ռ� թ յ�  նը, ինչ պես նաև կազ մա կեր պենք 
լեզ վի դա սըն թաց ներ՝ հնա րա վո ր� թ յ� ն տա լով 
մի գ րանտ նե րին դառ նալ ի րենց նոր երկր նե րի ակ-
տիվ քա ղա քա ցի ներ։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը 
կար ևոր դեր է խա ղ� մ նաև բարձր ո րա կա վո ր� մ 
�  նե ցող մի գ րանտ նե րի կա րո ղ� թ յ� ն նե րը վեր հա-
նե լ�  և  ի շահ հա սա րա կ� թ յան օգ տա գոր ծե լ�  գոր-
ծ� մ։ Միև ն� յն ժա մա նակ, կար ևոր է որ մի գ րա ցիա յի 
արդ յ� ն ք� մ ի րենց տե ղը չգտնող մար դիկ և ն րանց 
մի ա վո րող հա մայնք նե րը ստա նան այն հմտ� թ յ� ն-
նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա սա րա կ� թ յան մաս 
կազ մե  լ�  հա մար: 

Եվ րո պա յ� մ տե ղի են �  նե ն� մ խո շոր ժո ղովր դա-
գրա կան փո փո խ� թ յ� ն ներ. ծե րա ցող բնակ չ� թ յ� -
նը ապ ր� մ և  աշ խա տ� մ է ա վե լի եր կար։ Տա րեց-
նե րը բնակ չ� թ յան զգա լի մաս են կազ մ� մ և  այդ 
թի վը մե  ծա նա լ�  մի  տ� մ �  նի, ին չը մե ր հա սա րա-

Սովորողի պատմություն

Ֆա թի ման մոր և  եր կ�  եղ բայր նե րի հետ ժա մա նել է Իռ լան դիա 2013թ. նո յեմ բե րին: Ա ռա ջին 
ե րեք ա մի  սը նրանք ապ րել են Դ� բ լի ն� մ, իսկ այ ն�  հետև տե ղա փոխ վել Տ�  լա մոր: Ֆա թի-
ման փախս տա կան է: Նա ծնվել է Աֆ ղանս տա ն� մ, հե տո տե ղա փոխ վել Սի րիա, որ տեղ ապ-
րել է ե րեք տա րի: Իռ լան դիա յ� մ մաս նակ ցել է Ար դա րա դա տ� թ յան նա խա րա ր� թ յան կող-
մի ց կազ մա կերպ ված լեզ վի դա սե րին: Նա կար ծ� մ է, որ դա սըն թաց նե րը փախս տա կան նե-
րին ա ռանձ նաց ն� մ են և չեն նպաս տ� մ ին տեգ րա ցիա յին: Երբ նա տե ղե կա ցավ  Մաս նա գի-
տա կան վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո ր� թ յ� ն ներ ծրագ րի մա սին, դի մե ց և  ար դեն ա վար-
տ� մ է իր ա ռա ջին տա րին: Ծ րա գի րը եր կամ յա է. ա ռա ջին տա ր� մ �  սա նող նե րը ստա ն� մ 
են կրտսեր մաս նա գե տի վկա յա կան, իսկ երկ րոր դ� մ՝ ա վար տա կան վկա յա կան: Ֆա թի ման 
վստահ էր, որ կա րող է եր կ�  մաս նա գի տ� թ յան գծով ստա նալ ա վար տա կան վկա յա կան նե-
րը  և Տ�  ալ մո րի շա ր�  նա կա կան կրթ� թ յան կենտ րո նի ա ջակ ց� թ յամբ նա մաս նակ ց� մ է 
ֆի զի կա յի և քի մի ա յի դա սըն թաց նե րին:  Իր գործ նա կան աշ խա տանք նե րի հա մար նա օգ տա-
գոր ծ� մ է Աթ լոն ՏՏ կենտ րո նի տա րած քը: Ֆա թի ման շատ նպա տա կաս լաց է: Նա փայ լ� ն 
անգ լե րեն է խո ս� մ: Նա կար ծ� մ է, որ ի րեն մե  ծա պես ա ջակ ցել է Լաո յի և Օ ֆա լի Կր թ� թ յան 
և վե րա պատ րաստ ման խոր հ� ր դը և  ա պա գա յի հան դեպ մե ծ հ� յ սեր �  նի: 



Եվ րո պա կան NEET-U ծրա գի րը մի ա վո րել է 21-րդ դա րի եր կ�  կար ևո րա գ� յն սո ցիալ-կրթա-
կան մար տահ րա վեր նե րը՝ ինչ պե՞ս ակ տի վաց նել սո ցիա լա կան և կր թա կան նե ր� ժ �  նե ցող 
տա րեց նե րին  և ն րանց դարձ նել կրթա կան, աշ խա տան քա յին կամ �  ս� ց ման գոր ծըն թաց-
նե րից դ� րս մն ա ցած կամ հա սա րա կ� թ յ�  նից օ տար ված ե րի տա սարդ նե րի խնդիր նե րին 
ար ձա գան քող գոր ծոն։

Ծ րագ րի շրջա նակ նե ր� մ նա խա ձեռն վել է քա ռօր յա հա քա թոն, ո րի մաս նա կից ա վագ 
սերնդի ա վե լի քան 70 ներ կա յա ց�  ցիչ նե րին խնդրել էին հա վա քել կար ևոր հի շո ղ� թ յ� ն-
ներ պա ր�  նա կող ըն տա նե կան լ�  սան կար ներ կամ � ղ ղա կի հին ֆո տո ներ։ Արդ յ� ն ք� մ 
մի  ջին և մե ծ ֆոր մա տի «ա նա լո գա յին լ�  սան կար նե րը» պրո յեկտ վե ցին քա ղա քի կենտ րո նի 
դռնե րին, պա տե րին և լ�  սա մ� տ նե րին կազ մե  լով յ�  րօ րի նակ թվա յին ց�  ցա հա նե դես։ Ե՛վ 
ե րի տա սարդ նե րը, և՛ տա րեց նե րը ձեռք բե րե ցին նոր հմտ� թ յ� ն ներ, վե րա հաս տա տե ցին 
վստա հ� թ յ�  նը ի րենց �  ժե րի, �  նա կ� թ յ� ն նե րի և փոր ձի հան դեպ: Տա րեց նե րը կա րող են 
նոր գոր ծե լա կերպ որ դեգ րել, հան դես գալ որ պես մի ջ նորդ, ի րենց ցան ցերն �  կա պե րը օգ-
տա գոր ծել ի շահ սո ցիա լա կան նոր նա խա ձեռ ն� թ յ� ն ների  (http://www.neetu.eu)։    

Հաջողված փորձ

Հետազոտության տվյալներ

Մեր ժա մա նակ նե րի մե  ծա գ� յն մար տահ րա վեր նե րից մե  կը թե րամ տ� թ յամբ (դի մե ն ցիա) 
տա ռա պող մարդ կանց խնամքն է, թե ինչ պես նրանք կա րող են պահ պա նել ի րենց ինք ն� -
ր� յ ն� թ յ�  նը և մն  ալ ակ տիվ։ Ար դեն իսկ գո յ� թ յ� ն �  նեն այս հար ցով զբաղ վող հաս տա-
տ� թ յ� ն ներ ( Հո գե վե յը Նե դեր լանդ նե ր� մ կամ Էիգ բըրթ խնամ քի տնե րը Լեյ չես թե ր� մ՝ Մեծ 
Բ րի տա նիա), որ տեղ թե րամ տ� թ յամբ տա ռա պող մարդ կանց մա սին հոգ տա նե լ�  նո րա րա-
րա կան, մար դա սի րա կան մե  թոդ ներ են մշակ վ� մ։ Տա րեց նե րի �  ս� մն  ա ռ� թ յ�  նը մի շտ ե ղել 
է այս հաս տա տ� թ յ� ն նե րի և ծ րագ րե րի անկ յ�  նա քար,  և շա հա ռ�  նե րի մոտ նկատ վ� մ է 
դրա կան զգաց մ� ն քա յին և հո գե կան ա ռող ջ� թ յան ա ռա ջըն թաց։ Հա մար վ� մ է, (Snowden, 
2001 in Simone and Scuilli, 2006) որ մտա վոր գոր ծ�  նե� թ յ�  նը խթա նող վար ժ� թ յ� ն նե րը 
դրա կան և տ ևա կան ազ դե ց� թ յ� ն �  նեն ճա նաչ ման վրա և ն� յ նիսկ կա րող են կան խել կամ 
կա սեց նել թ�  լամ տ� թ յ� նն �  Ալց հեյ մե  րի հի վան դ� թ յ�  նը։ 
(https://scholarcommons.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1144&context=psych).

կ� թ յ� ն նե ր� մ ըն թա ցող զգա լի փո փո խ� թ յ� ն նե րի 
պատ ճառ է դառ ն� մ։ Այս ժո ղովր դագ րա կան փո փո-
խ� թ յ� ն նե րին ար ձա գան քե լ�  հա մար Եվ րո պա յին 
պետք են քա ղա քա ցի ներ, ո րոնք որ քան հնա րա վոր 
է եր կար, ա ռողջ և  ակ տիվ լի նեն։

ՄԿԵԱ-ն հա վա տ� մ է ակ տիվ ծե րաց մա նը և խ րա-
խ�  ս� մ է տա րեց նե րի ակ տիվ մաս նակ ց� թ յան ընդ-
հա ն� ր տես լա կա նի ձևա վո ր�  մը: Ու ս� մն  ա ռ� թ յան 
մի  ջո ցով է , որ հա սա նե լի են դառ ն� մ նման հնա րա-
վո ր� թ յ� ն ներ, իսկ ակ տիվ ծե րա ց�  մը  հնա րա վոր 
կլի նի ե րաշ խա վո րել մի այն � շ տա րի ք� մ �  ս� մն  ա-
ռ� թ յան ա յընտ րանք նե րի առ կա յ� թ յան պա րա գա-
յ� մ։ Ու ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե րը ց� յց են տա լիս, որ 
կրթվող տա րեց ներն ա վե լի ակ տիվ են, ա վե լի շատ 
են կա մա վո ր� թ յ� ն ա ն� մ, ա վե լի եր կար են աշ խա-

տ� մ և  ա վե լի ա ռողջ են։ Հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է 
բո լոր տա րեց նե րին ըն ձե ռել բարձ րո րակ կրթա կան 
ծրագ րե րի մաս նակ ցե լ�  հնա րա վո ր� թ յ� ն, ինչն իր 
հեր թին են թադ ր� մ է քա ղա քա կա ն� թ յան, ֆի նան-
սա վոր ման, և հա սա նե լի� թ յան անհ րա ժեշտ շրջա-
նակ։ Ու ս� մն  ա ռ� թ յ�  նը դրա կան ազ դե ց� թ յ� ն �  նի 
ն� յ նիսկ շատ մե ծ տա րի ք� մ։ 

Բա ցի այդ, սե ր� նդ նե րի մի ջև փոր ձի և գի տե լի քի 
փո խա նա կ�  մը հնա րա վո ր� թ յ� ն է տա լիս տա րեց՝ 
ա վե լի փոր ձա ռ�  մարդ կանց, և  ե րի տա սարդ նե-
րին օգտ վել մի մ յանց գի տե լիք նե րից, մյ� ս կող մի ց էլ 
մի աս նա կան տես լա կա նը նպաս տ� մ է մի ջ սերն դա յին 
հա մախմբմա նը և հան րա յին երկ խո ս� թ յա նը եվ րո-
պա կան հա սա րա կ� թ յ� ն նե ր� մ։ 



Կայունություն

Այ սօր կա յ�  ն� թ յ�  նը գլո բալ մար տահ րա վեր է, որն 
�  նի  տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և բ նա պահ պա նա-
կան դրսևո ր� մն  եր։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը 
նպաս տ� մ է կա յ�  ն� թ յա նը բո լոր ե րեք մա կար-
դակ նե ր� մ՝ հմտ� թ յ� ն նե րի, գի տե լի քի և կա րո-
ղ� թ յ� ն նե րի զար գաց ման մի  ջո ցով։ Սո ցիա լա կան 
ներգ րավ վա ծ� թ յ�  նը, ակ տիվ քա ղա քա ցի� թ յ� -
նը, ա ռող ջ� թ յ� նն �  անձ նա կան բա րե կե ց� թ յ�  նը 
ն� յն պես ՄԿ ա ռաջ նա հերթ նպա տակ նե րի շար ք� մ 
են։ Մե ծա հասկ նե րի կրթ� թ յ� նն ա պա հո վ� մ է կա-
յ� ն զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կատ-
վ� թ յ� ն, բա նա վե ճի տա րածք և ս տեղ ծա րար գա-
ղա փար ներ։  

Հետ ևե լով Օ րա կարգ 2030-ին՝ մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ� թ յ�  նը նպաս տ� մ է Կա յ� ն զար գաց ման բո-
լոր 17 նպա տակ նե րին (ԿԶՆ)՝ կա ռ�  ցե լով փո փո-
խ� թ յան հիմ քե րը սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան, բնա պահ պա նա կան և մ շա կ�  թա յին 
ո լորտ նե ր� մ։ 17 նպա տա կից յ�  րա քանչ յ�  ր� մ գո-
նե մի  թի րախ նե րա ռ� մ է �  ս�  ց� մ, վե րա պատ-
րաս տ� մ, կրթ� թ յ� ն կամ, առն վազն, ի րա զեկ ման 
բարձ րա ց� մ կրթ� թ յան ո լոր տ� մ։ Միև ն� յն ժա-

մա նակ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ� նն �  ցկյանս � -
ս� մն  ա ռ� թ յ�  նը ոչ մի այն  զար գաց ման լայն և  ընդ-
հա ն� ր  նպա տակ է կամ ԿԶՆ-ին հաս նե լ�  մե  թոդ։ 
Ըստ ԿԶՆ4-ի՝ նե րա ռա կան և  ո րակ յալ կրթ� թ յան և 
ցկ յանս �  ս� մն  ա ռ� թ յան հնա րա վո ր� թ յ� ն պետք է 
�  նե նան բո լոր մար դիկ։ 

Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը լ� րջ ներդ ր� մ �  նի 
կա յ� ն և նե րա ռա կան զար գաց ման Լի սա բոն յան 
օ րա կար գ� մ։ Շ նոր հիվ մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ-
յան՝ ա վե լա ն� մ են աշ խա տա տե ղեր, զար գա ն� մ 
է մի աս նա կան թվա յին շ�  կան։ Ա ջակ ցե լով կա յ� -
ն� թ յա նը` մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը  կա րող է 
նպաս տել մի աս նա կան է ներ գե տիկ հա մա կար գի 
ձևա վոր մա նը և կ լի մա յի փո փո խ� թ յան ա ռա ջա դեմ 
քա ղա քա կա ն� թ յան մշակ մա նը: Մե ծա հա սակ նե րի 
կրթ� թ յ�  նը կա րող է ամ րապն դել մի աս նա կան շ� -
կան՝ աշ խա տող նե րին տրա մադ րե լով ա զատ տե ղա-
շար ժի հա մար անհ րա ժեշտ հմտ� թ յ� ն ներ, ինչ պես 
նաև խթա նել եվ րո պա կան ար ժեք ներն �  վստա-
հ� թ յ�  նը:



Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լի կող մի ց ֆի նան սա վոր վող « Նո րա րա ր� թ յ�  նը մե  ծա հա սակ նե րի 
կրթ� թ յ�  ն� մ» դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի շրջա նակ նե ր� մ Շ�  ք�  րա ին տե րակ տիվ թան-
գա րա նը ի րա կա նաց րել է «Ար ևա յին խո հա նոց կամ պա րա բո լիոդ ար ևա յին օ ջախ» ծրա գի-
րը։ Ծ րագ րի նպա տակն էր ներ կա յաց նել ար ևա յին է ներ գիա յի ա ռա վե լ� թ յ� ն նե րը և  ա ջակ-
ցել դրա կի րառ մա նը Վ րաս տա նի խո հա նոց նե ր� մ։ Այս նպա տա կով Շ�  ք�  րա թան գա րա նը 
գնեց ար ևա յին է ներ գիա յով աշ խա տող հինգ օ ջախ և բա ժա նեց դրանք Վ րաս տա նի հինգ Մե-
ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան կենտ րոն նե րին։ Ծ րա գի րը բարձ րաց ն� մ է բնա կան ռե ս� րս նե րի 
արդ յ�  նա վետ օգ տա գործ ման մա սին ի րա զեկ վա ծ� թ յ�  նը և տե ղի բնակ չ� թ յանն ա ռա ջար-
կ� մ է ներ գաօգ տա գործ ման այ լընտ րան քա յին տար բե րակ։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան 
կենտ րոն նե րը օգ տա գոր ծ� մ են ար ևա յին օ ջախ ներն ի օ գ� տ հա մայնք նե րի՝ կազ մա կեր-
պե լով խո հա րա րա կան դա սըն թաց ներ և հան րա յին բա ցօթ յա մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի ժա մա նակ։ 
Ա վե լին՝ բո լոր ներգ րավ ված կենտ րոն նե րը նա խա ձեռ նել են է կո լո գիա կան խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յ� թ յ� ն ներ և  աշ խա տ� մ են տե ղա ցի նե րի հետ է կո լո գիա կան խնդիր նե րի շ� րջ 
տե ղե կատ վ� թ յան տա րած ման � ղ ղ� թ յամբ՝ նե րառ յալ կա յ� ն շեն քե րի և ն յ�  թե րի, սո ցիալ-
բնա պահ պա նա կան զար գաց ման։ 

Ավստ րիա յ� մ է կո խորհր դատ վ� թ յամբ զբաղ վող Ում վելթ բե ռա թ� նգ կազ մա կեր պ� թ յ�  նը 
մշա կել է Է ներ գաարդ յ�  նա վետ վա րոր դա կան ի րա վ� նք (ԷՎԻ)։ ԷՎԻ-ն տ նա յին տնտե ս� թ-
յ� ն նե ր� մ, փոքր և մի  ջին ձեռ նար կ� թ յ� ն նե ր� մ և հա մայնք նե ր� մ է ներ գախ նա յող գոր-
ծիք է՝ ստեղծ ված բա վա րա րե լ�  բնա պահ պա նա կան և  է ներ գախ նա յո ղ� թ յան կա րիք նե րը։ 
Ա ռօր յա յ� մ է ներ գիա յի խնա յո ղ� թ յ�  նը նպաս տ� մ է ծախ սե րի կրճատ մա նը, ին չը հատ-
կա պես կար ևոր է աղ քա տ� թ յան վտան գի ա ռաջ կանգ նած մարդ կանց և  ըն տա նիք նե րի 
հա մար։ Է ներ գիա յի գի տակց ված օգ տա գոր ծ�  մը և  է ներ գաարդ յ�  նա վետ կեն սա կեր պի 
անց նե լը, հետ ևա բար, կա րող է նպաս տել ծախ սե րի կրճատ մանն �  օգ նել աղ քա տ� թ յան 
դեմ պայ քա ր� մ։  Աշ խա տան քի հա մա տեքս տ� մ է ներ գիա յի գի տակց ված օգ տա գոր ծ�  մը 
նպաս տ� մ է մրց�  նա կ� թ յան բարձ րաց մա նը ծախ սե րի կրճատ ման մի  ջո ցով (http://www.
umweltberatung.at/ueber-uns-international and https://energie-fuehrerschein.at/)։

Հաջողված փորձ

Հետազոտության տվյալներ

Կեն սա բազ մա զա ն� թ յան և մ շա կ�  թա յին բազ մա զա ն� թ յան փո խա դարձ կա պի ի մա սին 
հե տա զո տ� թ յ� ն նե րը վկա յ� մ են, որ դեպ քե րի 95%–� մ բարձր կեն սա բա նա կան և մ շա-
կ�  թա յին բազ մա զա ն� թ յան մի ջև աշ խար հագ րա կան կապ գո յ� թ յ� ն �  նի (Alcorn, Clover 
2010)։ Սա կայն ա վան դա կան տե ղա կան գի տե լի քի ար ժե քա վոր աղբ յ� ր նե րը լիո վին չեն 
գնա հատ վ� մ կամ պատ շաճ տա րա ծ� մ չեն ստա ն� մ և հղկ վ� մ հա մա կարգ ված կրթա կան 
ծրագ րե րի շրջա նակ նե ր� մ, մի նչ դեռ շատ ա ռ� մն  ե րով դրանք էա կան ազ դե ց� թ յ� ն կա րող 
են �  նե նալ հա մայն քի կա յ�  ն� թ յան վրա, այդ թվ� մ` բնա կան ա ղետ նե րի ռիս կե րի մե ղ-
մաց ման կամ կլի մա յի փո փո խ� թ յ� ն նե րին դի մա կա յե լ�  հար ց� մ։ Մեկ այլ պա րա դիգ մա յին 
փո փո խ� թ յ� ն՝ խո ցե լի� թ յ�  նից մի նչև հա մա տեղ �  ժե րով կա ռ� ց վող ինք նա բավ հա մայնք, 
դժվար է կյան քի կո չել ա ռանց տա րեց քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ց� թ յան կրթա կան ծրագ րե-
րի և նա խառ ն� թ յ� ն նե րի (Orlovic Lovren and Pejatovic 2015)5։

5)  Lovren, V. O., & Popović, K. (2018). Lifelong Learning for Sustainable Development—Is Adult Education Le£  Behind?. In Leal Filho, W., Mifsud, M., & Pace, P. 
(Eds.), Handbook of Lifelong Learning for Sustainable Development (pp. 1-17). Springer, Cham.



Մեծահասակների 

կրթությունն ու 

եվրոպական և 

միջազգային 

քաղաքականությունը

Ինչ պես վկա յ� մ է այս մա նի ֆես տը, մե  ծա հա սակ նե-
րի կրթ� թ յ�  նը եվ րո պա կան և մի  ջազ գա յին քա ղա-
քա կա ն� թ յան ի րա կա նաց մա նը նպաս տող անհ րա-
ժեշտ գոր ծոն է։ 

• Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը ստանձ ն� մ է 
տե ղե կատ վա կան և կա րո ղ� թ յ� ն նե րի հզո-
րաց ման դե րա կա տա ր� մ  �  ս� մն  ա ռ� թ յան 
և  աշ խա տան քի հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րից ա մե -
նից քիչ օգտ վող, ինչ պես նաև տար րա կան 
կրթ� թ յ�  նից ա մե  նա քի չը օ գ� տ քա ղած ան-
ձանց ի րա զե կե լ�  և  ա ջակ ցե լ�  նպա տա կով։ 

• Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ� նն անհ րա ժեշտ է 
Եվ րո պա յ� մ տար րա կան  ցածր հմտ� թ յ� ն-
ներ �  նե ցող ան ձանց թի վը նվա զեց նե լ�  հա-
մար։

• Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը նպաս տ� մ է 
Եվ րո պա յի քա ղա քա ցի նե րի քննա դա տա կան 
մտա ծո ղ� թ յանն �  ի րա զեկ մա նը։ 

• Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան շա հա ռ�  նե րը 
հնա րա վո ր� թ յ� ն են ստա ն� մ դառ նալ ա վե-
լի ինք նավս տահ, սո ցիա լա պես ներգ րավ-
ված, գտնել աշ խա տանք կամ աշ խա տան ք� մ 
ա ռաջ խա ղա ց� մ �  նե նալ։ 

• Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը օգ ն� մ է բարձ-
րաց նել Եվ րո պա յ� մ զբաղ վա ծ� թ յան մա կար-
դա կը՝ մարդ կանց վե րա պատ րաս տե լով և վե-
րա դարձ նե լով աշ խա տա շ�  կա, վա վե րաց նե-
լով նրանց հմտ� թ յ� ն նե րը կամ նոր գի տե լիք 
ստա նա լ�  հնա րա վո ր� թ յ� ն տա լով։ 

• Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը նպաս տ� մ է 
Սո ցիա լա կան ի րա վ� նք նե րի եվ րո պա կան հե-

նաս յ�  նը որ պես սկզբ� նք ի րա կա նաց նե լ� ն`  
հատ կա պես կար ևո րե լով կրթ� թ յան, վե րա-
պատ րաստ ման �  ցկյանս �  ս� մն  ա ռ� թ յան 
ա ռա ջին կար ևո րա գ� յն սկզբ� ն քը։ Այն  նաև 
այլ սկզբ� նք նե րի ա ռանց ք� մ է՝ կրթ� թ յան 
կենտ րո ն� մ դնե լով սո վո րո ղին և ն րա կա րիք-
նե րը (օ րի նակ՝ սո ցիա լա կան պաշտ պա ն� թ-
յ� ն, կյանք-աշ խա տանք հա վա սա րակշ ռ� թ-
յ� ն և  այլն)։

• Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յան գոր ծըն թաց-
ներն ըն թա ն� մ են եվ րո պա կան մար տա վա-
րա կան ար ժեք նե րի՝ հա վա սա ր� թ յան, սո-
ցիա լա կան հա մախմբ վա ծ� թ յան, ակ տիվ քա-
ղա քա ցի� թ յան, ստեղ ծա գոր ծա կա ն� թ յան և 
նո րա րա ր� թ յան ա ռանց քի շ� րջ։ 

• Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը նպաս տ� մ է 
Կա յ� ն զար գաց ման նպա տակ նե րին՝ կար-
ևո րե լով, որ դրանց հաս նե լ�  հա մար անհ րա-
ժեշտ է բո լո րի մի աց յալ նե ր�  ժը։ Մե ծա հա-
սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը ա պա հո վ� մ է անհ րա-
ժեշտ գի տե լիքն �  մո տե ց� մն  ե րը։   

• Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ�  նը �  ժե ղաց ն� մ է 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յ�  նը և  ա ջակ-
ց� մ ակ տիվ քա ղա քա ցի նե րին սո ցիա լա կան և 
քա ղա քա ցիա կան հմտ� թ յ� ն նե րի խթան ման 
և  ա պա հով ման մի  ջո ցով, ինչ պես նաև հա մա-
գոր ծակ ցե լով այլ ՀԿ շա հա ռ�  նե րի հետ։



Քաղաքականության 

առաջարկներ

Մե ծա հաս կա նե րի կրթ� թ յան եվ րո պա կան ա սո-
ցիա ցիան ա ռա ջար կ� մ է եվ րո պա կան և  ազ գա յին 
քա ղա քա կա ն� թ յան մշա կող նե րին՝

• Ճա նա չել մե  ծա հա սակ նե րի ոչ-ֆոր մալ �  ս� մ-
նա ռ� թ յան կար ևո ր� թ յ� նն �  օ գ� տ նե րը ոչ 
մի այն ան հա տի, այլ նաև ժո ղովր դա վա ր� թ-
յան, հա սա րա կ� թ յան, աշ խա տա շ�  կա նե րի, 
ա ռող ջա պա հա կան և  այլ  հա մա կար գե րի հա-
մար։

• Ճա նա չել մե  ծա հա սակ նե րի կրթ� թ յ� նն �  
� ս� մն  ա ռ� թ յ�  նը որ պես Եվ րո պա յի ա ռանց-
քա յին ռազ մա վա ր� թ յ� ն։ 

• Օգ տա գոր ծել Եվ րո պա կան սե մե ստ րը 
(European Semester) որ պես մե  ծա հա սակ նե րի 
�  ս� մն  ա ռ� թ յանն ա ջակ ց� թ յան և զար գաց-
ման կար ևոր գոր ծիք։ 

• Եվ րո պա կան կրթա կան տա րած քը (European 
Education Area) դարձ նել Եվ րո պա կան ցկյանս 
�  ս� մն  ա ռ� թ յան իս կա կան տա րածք, որ տեղ 
բո լոր ո լորտ նե րը կ�  նե նան հա վա սար կար-
գա վի ճակ և  ա ռաջ նա հեր թ� թ յ� ն։

• Մո տե նալ Սո ցիա լա կան ի րա վ� նք նե րի եվ րո-
պա կան հե նաս յա նը քա ղա քա ցիա կենտ րոն 
տե սանկ յ�  նից՝ շեշտ դնե լով ցկյանս �  ս� մ-
նա ռ� թ յան վրա։

• Ա ջակ ցել ցկյանս �  ս� մն  ա ռ� թ յան խթան մա-
նը Եվ րո պա կան հար ևա ն� թ յան երկր նե ր� մ 
և  այ լ� ր։ 

• Ամ րապն դել մե  ծա հա սակ նե րի (ոչ ֆոր մալ) � -
ս� մն  ա ռ� թ յան ինս տի տ� տ նե րը, քա ղա քա-
կա ն� թ յ�  նը և նա խա ձեռ ն� թ յ� ն նե րը բո լոր 
մա կար դակ նե ր� մ՝ Եվ րո պա կան, ազ գա յին, 
ռե գիո նալ, տե ղա կան։ 

• Ցկ յանս �  ս� մն  ա ռ� թ յ�  նը նե րա ռել պե տա-
կան քա ղա քա կա ն� թ յան և ծ րագ րե րի ա վե լի 
լայն շրջա նակ նե ր� մ (օ րի նակ՝ կա յ�  ն� թ յ� ն, 
ա ռող ջա պա հ� թ յ� ն, մի գ րա ցիա, զբաղ վա-
ծ� թ յ� ն)։

• Ու ժե ղաց նել քա ղա քա կա ն� թ յան, պրակ տի-
կա յի և հե տա զո տ� թ յան մի ջև կա պե րը՝ հա-
մա գոր ծակ ց� թ յան, գոր ծըն կե ր� թ յան և  � -
ս� մն  ա ռ� թ յան մա կար դա կ� մ։ 

• Ս կիզբ դնել և/ կամ խթա նել քա ղա քա ցիա կան 
երկ խո ս� թ յ�  նը մե  ծա հա սակ նե րի �  ս� մն  ա-
ռ� թ յան շ� րջ։

• Մ շա կել և գոր ծար կել կա ռա վար ման և ֆի-
նան սա կան հա մա պա տաս խան հա մա կար-
գեր՝ ա պա հո վե լով  ցկյանս �  ս� մն  ա ռ� թ յան 
մա սին անհ րա ժեշ տե ղե կատ վ� թ յան տա րա-
ծ�  մը, ո րա կի վե րահս կ�  մը և մաս նակ ց� թ-
յան բարձ րա ց�  մը։

• ( Ֆի նան սա կան) ներդ ր� մն  եր ա նել (մե  ծա հա-
սակ նե րի) կրթ� թ յան մե ջ՝ դրանք հա մա րե լով 
ներդ ր� մ, այլ ոչ թե ծախս։

• Ս տեղ ծել ցկյանս �  ս� մն  ա ռ� թ յան ամ բող-
ջա կան հա մա կար գեր, ո րոնք կնպաս տեն 
ա ռաջ խա ղաց մա նը՝ ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի 
նաև վա վե րաց ման և ճա նաչ ման մի  ջով։ 

• Ֆի նան սա վո րել և  ա ջակ ցել �  ս� մն  ա ռ� թ յա-
նը  հա մայնք նե ր� մ: 

Աշ խա տա տե ղե րից և տն տե սա կան զար գա-
ց�  մի ց մի նչև մի աս նա կան թվա յին շ�  կա, կլի-
մա յի փո փո խ� թ յ�  նից մի նչև ներ քին շ�  կա, 
մի գ րա ցիա յից մի նչև գլո բալ խնդիր ներ և ժո-
ղովր դա վա րա կան փո փո խ� թ յ� ն՝ մե  ծա հա-
սակ նե րի կրթ� թ յ� նն ա ջակ ց� մ է եվ րո պա-
կան և մի  ջազ գա յին մար տա վա ր� թ յ� ն նե րի 
ի րա կա նաց մա նը։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթ� թ-
յան դե րը խիսկ կար ևոր է դե պի մի աս նա կան, 
բար գա վաճ, խա ղաղ Եվ րո պա տա նող ճա նա-
պար հին: Այ սինքն՝ այն պի սի Եվ րո պա, որն � -
նակ է դի մա կա յե լ�  ա պա գա յի մար տահ րա-
վեր նե րին:

�  ա պա գա յի մար տահ րա-



Եվ րո պա կան  Հանձ նա ժո ղո վի ա ջակ ց� թ յ�  նը ս� յն հրա տա րա կ� թ յա նը չի 
հան դի սա ն� մ վեր ջի նիս բո վան դա կ� թ յան հաս տա տ� մ: Այն ար տա ցո լ� մ է 
մի այն հե ղի նակ նե րի տե սա կետ նե րը, և  Հանձ նա ժո ղո վը պա տաս խա նատ վ� թ-
յ� ն չի կր� մ այս տեղ զե տեղ ված բո վան դա կ� թ յան օգ տա գործ ման հա մար:

Այս հրատարակ� թյ� նն իրականացվել է Ֆինլանդիայի Կրթ� թյան և մշակ� յթի 
նախարար� թյան ֆինանսական աջակց� թյամբ:

Հրատարակիչ՝ Մեծահասակների կրթ� թյան եվրոպական ասոցիացիա (ՄԿԵԱ)

Տեքստը` Գինա Էբներ և Րիկարդա Մոթշիլինգ (ՄԿԵԱ)` ՄԿԵԱ անդամն երի,

Գործադիր խորհրդի և Քարտ� ղար� թյան աջակց� թյամբ

Էջադր� մը՝ Սաննա Լեհթի

2019 թվական
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