
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

թադրամաշնորհային ծրա 

ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Գործընկերություն և Ուսուցում /ԳՈՒՄ 
հասարակական կազմակերպություն 

«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: 

 

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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ՏԵՂ 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  

 Մոնիտորիների 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  
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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։  

 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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ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ 

Ուսումնասիրության նպատակն է իրականացնել Տեղ խոշորացված 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  

 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 Տեղ 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։  
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ երիտասարդների շրջանում  

Տեղ համայնքում դպրոցական տարիքի երիտասարդների շրջանում (11-ից 17 տարեկան) 

իրականացվել են քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ։ Ընդհանուր թվով իրականացվել 

է 87 հարցում, որի համար կիրառվել է կիսաձևայնացված հարցաթերթ։ Առանձին 

դասարաններում հարցմանը մասնակցող աշակերտների ընտրությունն իրականացվել է 

պատահականության սկզբունքով: Իրականացված հարցումների թվի բաշխումն ըստ 

հարցմանը մասնակցած աշակերտների տարիքային խմբերի և սեռի ներկայացված է 

Աղյուսակ 2-ում։  

 Տարիքային խումբ  Արական  Իգական  Ընդամենը  
7-10 տարեկան բնակչության թվաքանակը  164  137  297  
11-14 տարեկան բնակչության թվաքանակը  162  132  299  
15-17 տարեկան բնակչության թվաքանակը  129  162  291  
Ընդամենը 7-ից 17 տարեկան բնակչություն  455  431  887  

Աղյուսակ 1. Տեղ համայնքում դպրոցական տարիքի բնակչության թիվը և սեռատարիքային կազմը 

Տարիքային խումբ  Արական  Իգական  

11-14 տարեկան բնակչության թվաքանակը  23 20 

15-17 տարեկան բնակչության թվաքանակը  18 26 
Աղյուսակ 2. Իրականացված հարցումների թվի բաշխումն ըստ տարիքային խմբերի և սեռի 

 

Փաստաթղթերի վերլուծության 

Ուսումնասիրվել է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Տեղ համայնքում բնակվող 7-ից 17 տարեկան բնակչության թիվը 887 է։ Համաձայն 

համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի արտադպրոցական խմբակներ գործում են 

միայն Տեղ բնակավայրում և Կոռնիձորում։ Մասնավորապես Տեղում գործում են պարի, 

ըմբշամարտի, դհոլի խմբակներ, իսկ Կոռնիձորում դհոլի և պարի խմբակներ։ Ընդհանուր 

թվով այս խմբակներ են հաճախում 75 սան  (դպրոցական տարիքի երեխաների 8%-ը)։  

Արտադպրոցական խմբակ  Սաների 

թիվը  
Տեղի արտադպրոցական պարի խմբակ  25  
Տեղի արտադպրոցական ըմբշամարտի 

խմբակ  
20  

Տեղի արտադպրոցական դհոլի խմբակ  5  
Կոռնիձորի արտադպրոցական դհոլի 

խմբակ  
5  

Կոռնիձորի արտադպրոցական պարի 

խմբակ  
20  

Ընդամենը  75  
Աղյուսակ 3. Արտադպրոցական խմբակներ հաճախող սաների թիվը 

Համաձայն աշակերտների շրջանում իրականացված հարցումների՝ հարցմանը 

մասնակցած աշակերտների միայն 41%-ն է հաճախում որևէ արտադպրոցական 

հաստատություն/խմբակ։ 43%-ը  չեն հաճում որևէ հաստատություն/խմբակ, սակայն 

կցանկանային, իսկ 16%-ը չէին ցանկանա։  

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

 

 

 

41%

16%

43%

Այո Ոչ, չեմ էլ ցանկանում Ոչ, սակայն կցանկանայի 



 

8 
 

 

 

Արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ հաճախումներն ըստ սեռի 

 

Արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ հաճախումներն ըստ տարիքային խմբերի  

 

Հարցմանը մասնակցած աշակերտների թվում արտադպրոցական կրթական 

հաստատություն/խմբակ հաճախող աշակերտների հիմնական մասը (78%) հաճախում է 

կրթական հաստատություն/խմբակ (մաթեմատիկա, օտար լեզուներ, աշխարհագրություն, 

հայոց լեզու և այլն)։ Մնացած աշակերտները հաճախում են սպորտային (ֆուտբոլ, 

ըմբշամարտ, վոլեյբոլ) և մշակութային հաստատություններ (ասմունք, պար, 

քանդակագործություն, նկարչություն) (22% միասին)։ 

20%

56%

35%

80%

44%

65%

Այո

Ոչ, չեմ էլ ցանկանում

Ոչ, սակայն կցանկանայի 

Արական Իգական

24%

50%

34%

76%

50%

66%

Այո

Ոչ, չեմ էլ ցանկանում

Ոչ, սակայն կցանկանայի 

11-14 տարեկան 15-17 տարեկան

Արտադպրոցական հաստատություն/խմբակ  Աշակերտների թիվ  

Մաթեմատիկա 9 

Անգլերեն/օտար լեզու 9 

Աշխարհագրություն 4 

Հայոց լեզու 4 

Ասմունք 3 

Կենսաբանություն 2 

Պար 2 

Ֆուտբոլ 2 

Ֆիզիկա 
1 

Ըմբշամարտ 1 

Նկարչություն 1 
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Հարց. Նշեք, թե ինչպիսի հաստատություն/խմբակ եք հաճախում։  

 

Ընդհանուր առմամբ աշակերտները շատ դրական են գնահատել արտադպրոցական 

կրթության որակի հետ կապված տարբեր բնութագրիչներ (3.8-3.9 միավոր առավելագույն 

4.0-ից)։  

Համաձայն աշակերտների գնահատականների արտադպրոցական կրթություն ստանալու 

հետ կապված վարձավճարներն ընդհանուր առմամբ մատչելի են եղել աշակերտների 

ընտանիքների համար։ 41%-ի դեպքում խմբակները եղել են անվճար։ 35%-ը նշել են, որ 

վարձավճարներն ընդհանուր առմամբ մատչելի են, իսկ 25%-ի համար մատչելի չեն եղել։  

Հարց: Արտադպրոցական կրթություն ստանալու համար նախատեսված վարձավճարները 

մատչելի՞ են Ձեր ընտանիքի համար: 

 

11%

11%

78%

Սպորտային Մշակութային Կրթական

3%

22%

30%

5%

41%

Ընդհանրապես մատչելի չէ

Ավելի շուտ մատչելի չէ

Ավելի շուտ մատչելի է

Լիովին մատչելի է

Անվճար է

Վոլեյբոլ 1 

Քանդակագործություն 1 
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Հարց. Արտադպրոցական կրթության որակի հետ կապված բնութագրիչների գնահատում  

Գնահատումն իրականացվել է 1-ից 4 բալանոց սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է 

աշակերտն ընդհանրապես բավարարված չէ, 2-ը՝ ավելի շուտ բավարարված չէ, 3-ը՝ 

ավելի շուտ բավարարված է, 4-ը՝ լիովին բավարարված է: 

 

 

Հարցին, թե ինչ տիպի հաստատություն/խմբակ կցանկանայիք հաճախել հարցմանը 

մասնակցած աշակերտների 48%-ը նախապատվություն է տվել սպորտային խմբակներին, 

իսկ 43%-ը՝ կրթական։ Մնացած 10%-ը նախապատվություն կտային մշակութային 

հաստատություններին/խմբակներին։ Առավել հաճախ աշակերտները նշել են, որ 

կցանկանային հաճախել ըմբշամարտի, անգլերեն, հայոց լեզվի, ֆուտբոլի խմբակների։ 

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

 

3.9

3.8

3.8

3.9

3.9

3.8

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0

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

43%

10%

48%

Սպորտային Մշակութային Կրթական
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Խմբակ  Հնչած պատասխանների թիվ  

Ըմբշամարտ 7 

Անգլերեն 5 

Հայոց լեզու 5 

Ֆուտբոլ 4 

Մաթեմատիկա 3 

Օտար լեզուներ 3 

Աշխարհագրություն 2 

Ասմունք, գրականություն 2 

Բռնցքամարտ 2 

Վոլեյբոլ 2 

Երաժշտություն 1 

Կարատե 1 

Նկարչական 1 

Պար 1 

Քանդակագործություն 1 

Քիք-բոքսինգ 1 

Կենսաբանություն 1 

 

Քանակական հարցմանը մասնակցած բոլոր աշակերտները կարևորել են 

արտադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունը։ Հարցմանը մասնակցած 

բոլոր երիտասարդները նշել են, որ արտադպրոցական կրթություն ստանալու 

հնարավորությունն «չափազանց կարևոր է»։  

Տեղ 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 (83%) կամ այսպիսի հաստատությունների/խմբակների հեռու գտնվելը 

(9%)։ Հարցմանը մասնակցած երիտասարդների 9%-ը նշել է, որ արտադպրոցական 

հաստատությունները/խմբակներն իրենց ընտանիքի համար ֆինանսապես մատչելի չէ։ 
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Հարց։ Ո՞րն է պատճառը, որ չեք հաճախում որևէ արտադպրոցական 

հաստատություն/խմբակ: 

 

 

«Տեղ համայնքի զարգացման 2017 - 2021 թվականների ծրագրը» ընդհանուր առմամբ 

անդրադարձ է կատարում և կարևորում է համայնքում արտադպրոցական կրթության 

զարգացումը։ ՀԶԾ-ում ներկայացված է, որ համայնքի համար դժվարություն է 

ներկայացնում համայնքի արտադպրոցական կրթական հաստատությունների համար 

անհրաժեշտ մասնագետների երթևեկության կազմակերպումը Գորիս քաղաքից, ինչպես 

նաև մշակութային միջոցառումների և արտադպրոցական դասընթացների իրականացման 

համար մշակութային տների ջեռուցման ապահովումը։ ՀԶԾ-ն որպես նպատակ է 

սահմանել համայնքում արտադպրոցական մշակութային և սպորտային խմբակների 

քանակի և բազմազանության աճը։ ՀԶԾ-ն ունի նաև «Նախադպրոցական և 

արտադպրոցական դաստիարակության» վերաբերյալ ծրագրի անձնագիր։  

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:  

 

83%

9%

9%

Համայնքում չկա այդպիսի հնարավորություն

Հաստատությունները/խմբակները հեռու են գտնվում

Մեր ընտանիքի համար ֆինանսապես մատչելի չէ

4.30

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
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Արտադպրոցական կրթության ոլորտում համայնքապետարանի կողմից սահմանված  

նպատակները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արտադպրոցական մշակութային և սպորտային խմբակների քանակի և բազմազանության աճ  

Ցուցանիշ  

   

Ելակետային 

արժեք 
Թիրախային արժեքներ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Մշակութային խմբակների 

քանակը  
4 7 9 12 15 20 

Մշակութային խմբակների 

տեսակների թիվը  
2 3 4 5 6 7 

Սպորտային խմբակների 

քանակը  
1 2 3 5 7 10 

Սպորտային խմբակների 

տեսակների թիվը  
1 1 2 3 4 5 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 Համաձայն համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի արտադպրոցական 

խմբակներ գործում են միայն Տեղ բնակավայրում և Կոռնիձորում։ Մասնավորապես 

Տեղում գործում են պարի, ըմբշամարտի, դհոլի խմբակներ, իսկ Կոռնիձորում դհոլի 

և պարի խմբակներ։ Ընդհանուր թվով այս խմբակներ են հաճախում 75 սան  

(դպրոցական տարիքի երեխաների 8%-ը)։ 

 Աշակերտների շրջանում առավել պահանջված են կրթական խմբակները։ Առավել 

հաճախ աշակերտները նշել են, որ կցանկանային հաճախել ըմբշամարտի, 

անգլերեն, հայոց լեզվի, ֆուտբոլի խմբակների։ 

 Արտադպրոցական կրթության  կազմակերպման հիմնական դժվարությունը 

կապված է համայնքում մասնագետների բացակայության  հետ։ Այլ համայնքներից 

մասնագետների ներգրավումը կպահանջի լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ 

կապված տրանսպորտային ծախսերի հետ։ 

 Ընդհանուր առմամբ աշակերտները դրական են գնահատել առկա 

հաստատությունների/խմբակների կրթության որակի հետ կապված տարբեր 

բնութագրիչներ։ 

 Գորայք համայնքի զարգացման  2016-2021 թվականների ծրագիրն անդրադառնում 

է արտադպրոցական կրթության կարևորությանը։ՀԶԾ-ն ունի նաև 

«Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակության» վերաբերյալ 

ծրագրի անձնագիր։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


