
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳՈՐԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

«Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» ծրագիրն իրականացվում է ԳՈՒՄ 
ՀԿ-ի կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ Ինֆորմացիայի Ազատության Կենտրոն/Freedom of 

Information Center հասարակական կազմակերպության  «Իրազեկ Հայաստան»  ենթադրամաշնորհային 
ծրագրի  շրջանակներում: 

 

«Գործընկերություն և Ուսուցում»/ԳՈՒՄ  
հասարակական կազմակերպություն 

 

https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
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ԳՈՐԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

«Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» 

ԾՐԱԳԻՐ 

Ծրագրի  իրականացման   վայրը  

 ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս, Տեղ, Սիսիան և Գորայք համայնքներ 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված 

22 հուլիս  – 22 նոյեմբեր, 2019 

  

Դոնոր կազմակերպություն 

«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն»  ՀԿ / Եվրոպական միություն 

 

Ծրագրի նպատակը 

Բարելավել կազմակերպության կարողությունները հանրային վերահսկողության և 

մշտադիտարկման գործընթացներում՝ շեշտադրելով համայնքներում երիտասարդների 

մասնակցությունը և ներգրավվածությունը։  

 

Գործողություններ 

 

 Մոնիտորների խմբերի ձևավորում 

 Երիտասարդ մոնիտորների կարողությունների զարգացում 

 Հնգամյա զարգացման  ծրագրերի մոնիտորինգի իրականացում, զեկույցի պատրաստում 

 Համայնքային ֆորումների իրականացում 

 Առաջարկությունների փաթեթի պատրաստում 

 Համայնքային հանդիպումներ ՏԻՄ-երի հետ  

 

Ծրագրի թիրախ խմբերն են 

 

 Գորիս, Սիսիան,  Գորայք, Տեղ, խոշորացված համայնքների  երիտասարդների հետ 

աշխատող կառույցները, ՏԻՄ-երը, ուսումնական հաստատությունները:  

  

Ծրագրի շահառուներն են 

 

 Գորիս, Սիսիան,  Գորայք, Տեղ, խոշորացված համայնքների  18-30 տարեկան 

երիտասարդները՝ ընդհանուր թվով 9024 հոգի: 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներ 

 

 Բարձրացել են ԳՈՒՄ ՀԿ-ի երիտասարդ մոնիտորների խմբերի  կարողությունները 

հանրային վերահսկողության և մշտադիտարկման մեխանիզմների վերաբերյալ և 

ձևավորվել են 5-7 հոգանոց  մշտադիտարկման  խմբեր։  
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 Իրականացվել  է Գորիս, Սիսիան, Գորայք և Տեղ խոշորացված համայնքների հնգամյա 

զարգացման ծրագրերի և բյուջեների կատարողականների  մշտադիտարկում և մշակվել է 

դրանց բարելավմանն ուղղված  առաջարկությունների փաթեթներ։ 

 Ձևավորվել է համագործակցության հարթակներ կազմակերպության և մարզի 

երիտասարդական հարցերով շահագրգիռ բոլոր կառույցների միջև՝  ՏԻՄ և մարզային 

կառույցների ներգրավմամբ։  
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ԳՈՐԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ 

 

Ուսումնասիրության նպատակն է իրականացնել Գորայք համայնքում արտադպրոցական 

կրթության որակի գնահատում և համայնքի զարգացման ծրագրերում և բյուջեներում 

արտաադպրոցական կրթության որակի բարելավմանն ուղղված ծրագրերի 

ուսումնասիրություն։ 

Կիրառված մեթոդներ 

 

 Քանակական կիսաստանդարտացված դեմ առ դեմ հարցումներ դպրոցական 

տարիքի աշակերտների հետ 

 Խորին հարցազրույցներ դպրոցներիի տնօրենների և համայնքապետարանի 

ներկայացուցչի հետ  

 Փաստաթղթերի վերլուծություն 

 

Գնահատման ենթակա ոլորտները 

 

 Արտաադպրոցական կրթության հասանելիությունը խոշորացված համայնքում 

 Աշակերտների բավարարվածությունն արտադպրոցական կրթության ոլորտում 

մատուցվող ծառայություների որակով 

  

 ՏԻՄ համայնքային զարգացման ծրագրում և բյուջեում արտադպրոցական կրթության 

զարգացմանն ուղղված դրույթներ և ծրագրեր 

  

Ուսումնասիրության խնդիրներ 

 

 Ուսումնասիրել, թե որքանով է Գորայք խոշորացված համայնքում և համայնքի 

առանձին բնակավայրերում հասանելի արտադպրոցական կրթությունը։ 

 Պարզել, թե դպրոցական տարիքի երեխաների քանի տոկոսն է ներգրավված 

արտադպրոցական կրթության որևէ խմբակում/հաստատությունում։ 

 

 Ուսումնասիրել, թե որքանով են դպրոցական տարիքի աշակերտները բավարարված 

մատուցվող ծառայությունների որակով։ 

 Իրականացնել ՏԻՄ-ի գործունեության մոնիթորինգ՝ համայնքային բյուջե, հնգամյա 

զարգացման ծրագիր և ՏԻՄ աշխատանքային պլան (2018թ.)՝ հաշվի առնելով 

արտադպրոցական կրթությանն ուղղված միջոցառումները։ 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ   ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ երիտասարդների շրջանում 

Գորայք համայնքում դպրոցական տարիքի երիտասարդների շրջանում (11-17 տարեկան) 

իրականացվել են քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ։ Ընդհանուր թվով իրականացվել են 

100 հարցումներ, որի համար կիրառվել է կիսաձևայնացված հարցաթերթ։ Առանձին 

դասարաններում հարցմանը մասնակցող աշակերտների ընտրությունը իրականացվել է 

պատահականության սկզբունքով: Իրականացված հարցումների թվի բաշխումն ըստ 

հարցմանը մասնակցած աշակերտների տարիքային խմբերի և սեռի ներկայացված է աղյուսակ 

1-ում։ 

Տարիքային խումբ Արական Իգական 
11-14 տարեկան բնակչության թվաքանակը 21 25 
15-17 տարեկան բնակչության թվաքանակը 31 23 

Աղյուսակ 1. Իրականացված հարցումների թվի բաշխումն ըստ տարիքային խմբերի և սեռի 

 

Խորին հարցազրույցներ առանցքային տեղեկատուների հետ 

Ընդհանուր թվով իրականացվել է հինգ խորին հարցազրույց, որոնցից չորսը Գորայք համայնքի 

առանձին բնակավայրերի դպրոցների տնօրենների հետ, իսկ մեկը Գորայք համայնքի 

աշխատակազմի քարտուղարի հետ։ Հարցազրույցներն իրականացվել են նախապես մշակված 

ուղեցույցով։ Հարցազրույցները ձայնագրվել են, այնուհետև սղագրվել։ 

 

Փաստաթղթերի վերլուծության 
 

Ուսումնասիրվել են հետևյալ փաստաթղթերը. 

 համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր  

 համայնքի բյուջեները 

 համայնքի տարեկան աշխատանքային պլաններ 

  

 իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ այլ հաշվետվություններ և 

արձանագրություններ 

 համայնքի կողմից տրամադրված վիճակագրական տվյալներ և 

շտեմարաններ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Գորայք համայնքում դպրոցական տարիքի աշակերտների թիվը 219 է (Աղյուսակ 2)։ Որպես 

արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ՝ համայնքի Գորայք և Ծղուկ բնակավայրերում 

գործում են միայն «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաները, որտեղ հաճախում  են 4-րդից 

11-րդ դասարանների 27 աշակերտ` 12-ը Գորյաքում և 15-ը Ծղուկում։ Աշակերտների մի մասն 

էլ հաճախում է Սիսիան քաղաքում գործող հաստատություններ/խմբակներ։ Մյուս երկու 

բնակավայրերում՝ Սառնակունքում և Սպանդարյանում արտադպրոցական կրթության որևէ 

հնարավորություն չի գործում։ 

Համայնք Դպրոցականների 

թիվը 
Ծղուկ 33 
Սպանդարյան 46 
Սառնակունք 66 
Գորայք 74 
Ընդամենը 219 

                                       Աղյուսակ 2. Դպրոցական տարիքի աշակերտների թիվը 

 

Համաձայն աշակերտների շրջանում իրականացված հարցումների՝ հարցմանը մասնակցած 

աշակերտների միայն 26%-ն է հաճախում որևէ արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ։ 

56%-ը  չեն հաճում որևէ հաստատություն/խմբակ, սակայն կցանկանային, իսկ 18%-ը չէին 

ցանկանա։ 

Հարց. Արդյո՞ք հաճախում եք որևէ արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ 

 

 

 

Արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ հաճախումներն ըստ սեռի 

 

26%

18%
56%

Այո Ոչ, չեմ էլ ցանկանում Ոչ, սակայն կցանկանայի

48%

61%

51%

52%

39%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Այո

Ոչ, չեմ էլ ցանկանում

Ոչ, սակայն կցանկանայի

Արական Իգական
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Արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ հաճախումներն ըստ տարիքային խմբերի 

 

 

Հարցմանը մասնակցած աշակերտների թվում արտադպրոցական կրթական 

հաստատություն/խմբակ հաճախող աշակերտների հիմնական մասը (61%) հաճախում է 

կրթական հաստատություն/խմբակ (աստղագիտության խմբակ՝ 7 աշակերտ, անգլերեն լեզվի 

խմբակ՝ 4 աշակերտ, մաթեմատիկայի խմբակ՝ 4 աշակերտ և այլն)։ Մնացած աշակերտները 

հաճախում են սպորտային, մշակութային կամ այլ հաստատություններ։ Նշված 

արտադպրոցական կրթության հաստատությունները/խմբակները, բացառությամբ «Արմաթ» 

ինժեներական լաբորատորիայի  տեղակայված են համայնքից դուրս՝ Սիսիան քաղաքում։ 

Արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ Աշակերտների թիվ 

Աստղագիտություն 7 
Անգլերեն լեզու 4 
Մաթեմատիկա 4 
Պար 4 
Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա 3 
Վոլեյբոլ 3 
Երգ, երաժշտություն 1 

 
Հարց: Նշե՛ք, թե ինչպիսի հաստատություն/խմբակ եք հաճախում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

28%

55%

56%

72%

45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Այո

Ոչ, չեմ էլ ցանկանում

Ոչ, սակայն կցանկանայի

11-14 տարեկան 15-17 տարեկան 

16%

19%
61%

3%

Սպորտային Մշակութային Կրթական Այլ
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Համաձայն առանցքային տեղեկատուների հետ խորին հարցազրույցների արդյունքների՝ 

Գորայք և Ծղուկ համայնքներում «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաները գործում են 

լիարժեք և մեծ հետաքրքրություն ունեն աշակերտների շրջանում։ Այս խմբակների 

տարածքները հատկացված են դպրոցների կողմից։ Դասասենյակները վերանորոգված են, 

պատշաճ կահավորված և առկա են անհրաժեշտ նյութերը և սարքավորումները։ 

Սանիտարահիգիենիկ պայմաններն ապահովված են։ 

Ընդհանուր առմամբ աշակերտները դրական են գնահատել արտադպրոցական կրթության 

որակի հետ կապված տարբեր բնութագրիչներ։ Աշակերտները համեմատաբար դժգոհ են եղել 

տարածքների ջեռուցումից և օդափոխությունից։ 

Համաձայն աշակերտների գնահատականների արտադպրոցական կրթություն ստանալու հետ 

կապված վարձավճարներն ընդհանուր առմամբ մատչելի են եղել աշակերտների 

ընտանիքների համար։ 64%-ի դեպքում խմբակները եղել են անվճար։ 

Հարց: Արտադպրոցական կրթություն ստանալու համար նախատեսված վարձավճարները 

մատչելի՞ են Ձեր ընտանիքի համար: 

 

 

 

 

 

 

 

Հարց: Արտադպրոցական կրթության որակի հետ կապված բնութագրիչների գնահատում: 

 

 

8%

4%

4%

8%

23%

4%

4%

50%

38%

38%

31%

35%

31%

46%

54%

31%

65%

62%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Արտադպրոցական կրթության համար նախատեսված 
տարածքի շենքային պայմաններ

Տարածքի աանիտարական պայմաններ

Տարածքի ջեռուցում և օդափոխություն

Դասավանդողների մասնագիտական որակներ, 
դասավանդման մոտեցումներ

Գույքով հագեցվածություն

Ուսումնական նյութերով, պարագաներով 
հագեցվածություն

1 2 3 4

28%

8%

64%

0% 20% 40% 60% 80%

Ավելի շուտ մատչելի է

Լիովին մատչելի է

Անվճար է
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Համաձայն առանցքային տեղեկատուների հետ հարցազրույցների արդյունքների 

արտադպրոցական կրթության նկատմամբ պահանջարկը համայնքում բավականին մեծ է, 

սակայն հնարավորությունները սահմանափակ են։ Հատկապես մեծ է սպորտային (ֆուտբոլ, 

բռնցքամարտ և այլն), ինչպես նաև մշակութային (պար և երգ) խմբակների նկատմամբ 

պահաջարկը։ Հարցմանը մասնակցած աշակերտների 53%-ը նախապատվություն է տվել հենց 

սպորտային խմբակներին, իսկ 31%-ը՝ մշակութային։ Առավել հաճախ աշակերտները նշել են, որ 

կցանկանային հաճախել պարի, ֆուտբոլի, նկարչության, բռնցքամարտի խմբակներ։  

Հարց: Ի՞նչ տիպի հաստատություն/խմբակ կցանկանայիք հաճախել: 

 

 

Խմբակ Հնչած պատասխանների թիվ 
Պար 12 
Ֆուտբոլ 10 
Նկարչություն 7 
Բռնցքամարտ 6 
Բնագիտական 

խմբակներ 4 
Օտար լեզուներ 3 
Կարատե 3 
Մարմնամարզություն 3 
Արիամարտ 2 
Դաշնամուր 1 
Ինժեներական 

լաբորատորիա 1 
Քիք-բոքսինգ 1 
Մարտեր առանց 

կանոնների 1 
Ըմբշամարտ 1 
Բասկետբոլ 1 

53%
31%

14% 2%

Սպորտային Մշակութային Կրթական Այլ
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Գիմնաստիկա 1 
Լող 1 
Խառը մարտեր 1 
Դհոլ 1 
Մաթեմատիկա 1 
Վոլեյբոլ 1 

 

 

Քանակական հարցմանը մասնակցած աշակերտները կարևորել են արտադպրոցական 

կրթություն ստանալու հնարավորությունը։ Հարցմանը մասնակցած երիտասարդների 29%-ը 

նշել է, որ արտադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունն «ավելի շուտ կարևոր 

է», 71%-ի կարծիքով այն «չափազանց կարևոր է»։ 

Գորայք համայնքում հարցմանը մասնակցած այն աշակերտները, ովքեր չեն հաճախում որևէ 

արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ, սակայն կցանկանային հաճախել, որպես 

չհաճախելու հիմնական պատճառ նշել են համայնքում այդպիսի հնարավորության 

բացակայությունը (80%) կամ այսպիսի հաստատությունների/խմբակների հեռու գտնվելը (11%)։ 

Համաձայն առանցքային տեղեկատուների հետ հարցազրույցների արդյունքների 

արտադպրոցական կրթության  կազմակերպման հիմնական դժվարությունը կապված է 

համայնքում մասնագետների բացակայության  և ֆինանսական միջոցների սղության հետ։ Այլ 

համայնքներից մասնագետների ներգրավումը կպահանջի լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ 

կապված տրանսպորտային ծախսերի հետ։ 

 

Հարց։ Արդյո՞ք Ձեզ համար կարևոր է, որ Դուք ունենաք արտադպրոցական կրթություն ստանալու 

հնարավորություն: 

 

 

Հարց։ Ո՞րն է պատճառը, որ չեք հաճախում որևէ արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ 

 

71%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Չափազանց կարևոր է

Ավելի շուտ կարևոր է

80%

11%

5%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Համայնքում չկա այդպիսի հնարավորություն

Հաստատությունները/խմբակները հեռու են …

Ինձ հետաքրքրող …

Մեր ընտանիքի համար ֆինանսապես մատչելի չէ

Ժամանակի սղություն
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«Գորայք համայնքի զարգացման 2016 - 2021 թվականների ծրագրը» որոշակի անդրադարձ է 

կատարում համայնքում արտադպրոցական կրթության զարգացմանը, մասնավորապես 

համայնքի զարգացման տեսլականն առաջիկա 5 տարիների համար որպես տեսլական նշված 

է․ «դպրոցականները դասաժամերից հետո հաճախում են տարբեր խմբակներ, մշակույթի տները 

վերանորոգված են, կահավորված համապատասխան  գույքով, կազմակերպվում են տարբեր 

երիտասարդական միջոցառումներ»։ 

Համայնքային զարգացման ծրագրում որպես Գորայք համայնքի կայուն զարգացման առջև 

ներկայումս ծառացած խոչընդոտներ ու դժվարություններ ներկայացված են 

նաև  արտադպրոցական դասիրակության կազմակերպումը  (ոչ բարվոք վիճակում գտնվող 

Սպանդարյան բնակավայրի շենքը,գույքը), ակտիվ մշակույթային և մարզական կյանքի 

կազմակերպման դժվարությունները երիտասարդության ներգրավմամբ պայմանավորված 

ֆինանսական միջոցների սղությամբ: 

Թեև համայնքի զարգացման ծրագիրն անդրադառնում է արտադպրոցական կրթության 

կարևորությանը, սակայն համայնքային բյուջեում այս առումով ծախսեր ներառված չեն։ Ըստ 

«Համայնքի բյուջեի ծախսերը, ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական և տնտեսագիտական 

դասակարգման» հաշվետվությունների համայնքի կողմից վերջին երեք տարիներին 

«Արտադպրոցական դաստիարակություն» և «Լրացուցիչ կրթություն» հոդվածներով չի 

իրականացվել որևէ բյուջետային ծախս։ 

 

Արտադպրոցական կրթության ոլորտում համայնքապետարանի կողմից մատուցվող 

ծառայություններից աշակերտների բավարարվածությունը: 

Գնահատումն իրականացվել է 1-ից 10 բալանոց սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է 

աշակերտն ընդհանրապես բավարարված չէ, 10-ը՝ լիովին բավարարված է: 

 

 

 

 

 

 

 

27% 12% 8% 23% 8% 4%4% 15%2

1 2 3 5 6 7 8 10
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Որպես արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ համայնքի Գորայք և Ծղուկ 

բնակավայրերում գործում են միայն «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաները, 

որտեղ հաճախում  է 4-րդից 11-րդ դասարանների 27 աշակերտ։ Սառնակունքում և 

Սպանդարյանում արտադպրոցական կրթության որևէ հնարավորություն չի գործում։ 

Աշակերտների մի մասը արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ է հաճախում 

համայնքից դուրս՝ հիմնականում Սիսան քաղաքում։ 

 Արտադպրոցական կրթության նկատմամբ պահանջարկը համայնքում բավականին մեծ 

է․ առավել պահանջված են սպորտային և մշակութային խմբակները, մասնավորապես 

աշակերտները նախապատվություն կտային պարի, ֆուտբոլի, նկարչության, 

բռնցքամարտի, մարտարվեստների խմբակներին։ 

 Արտադպրոցական կրթության  կազմակերպման հիմնական դժվարությունը կապված է 

համայնքում մասնագետների բացակայության  և ֆինանսական միջոցների սղության 

հետ։ Այլ համայնքներից մասնագետների ներգրավումը կպահանջի լրացուցիչ 

ֆինանսական միջոցներ կապված տրանսպորտային ծախսերի հետ։ 

 Ընդհանուր առմամբ աշակերտները և առանցքային տեղեկատուները դրական են 

գնահատել առկա հաստատությունների/խմբակների կրթության որակի հետ կապված 

տարբեր բնութագրիչներ։ 

 Գորայք համայնքի զարգացման  2016-2021 թվականների ծրագիրն անդրադառնում է 

արտադպրոցական կրթության կարևորությանը, սակայն համայնքային բյուջեում այս 

առումով ծախսեր ներառված չեն։ 

 


