
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

թա

ՏԵՂ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 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 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 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  

 Մոնիտորինգների 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 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ 

 Ուսումնասիրության նպատակն է իրականացնել Տեղ խոշորացված համայնքում 

նախադպրոցական կրթության որակի գնահատում և համայնքի զարգացման 

ծրագրերում և բյուջեներում նախադպրոցական կրթության որակի բարելավման 

ուղղված ծրագրերի ուսումնասիրություն ։ 

Կիրառված մեթոդներ  

 Քանակական կիսաստանդարտացված դեմ առ դեմ հարցումներ  

 Ֆոկուս խմբային քննարկումներ  

 Փաստաթղթերի վերլուծություն  

   

Գնահատման ենթակա ոլորտները  

 Նախադպրոցական կրթության հասանելիությունը խոշորացված համայնքում  

 Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթության ոլորտում 

մատուցվող ծառայություների որակով  

 ՏԻՄ համայնքային զարգացման ծրագրում և բյուջեում նախադպրոցական կրթության 

զարգացմանն ուղղված դրույթներ և ծրագրեր  

  

Ուսումնասիրության խնդիրներ 

 Ուսումնասիրել, թե որքանով է Տեղ խոշորացված համայնքում և համայնքի առանձին 

բնակավայրերում հասանելի նախադպրոցական կրթությունը։  

 Պարզել, թե նախադպրոցական տարիքի երեխաների քանի տոկոսի համար է 

հասանելի նախադպրոցական կրթությունը։  

 Ուսումնասիրել, թե որքանով են նախադպրոցական տարիքի երեխաների ծնողները 

բավարարված մատուցվող ծառայությունների որակով։ 

 Պարզել, թե որ որքանով է նախադպրոցական կրթությունը ֆինանսապես մատչելի 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների ծնողների համար։ 

 Իրականացնել ՏԻՄ-ի գործունեության մոնիթորինգ՝ համայնքային բյուջե, հնգամյա 

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

նախադպրոցական կրթությանն ուղղված միջոցառումները՝ ներառելով նախորդ հինգ 

տարիները: 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ նախադպրոցական տարիքի երեխաներ  ունեցող 

ծնողների  շրջանում  

Տեղ համայնքում մշտական բնակվող (նվազագույնը մեկ տարի), նախադպրոցական 

տարիքի երեխաներ (3-5 տարեկան) ունեցող ծնողների շրջանում իրականացվել են 

քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ։ Կիրառվել է պատահական ընտրանքի սկզբունքը։ 

Յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում կիրականացվել է միայն մեկ հարցում՝ 

նախադպրոցական տարիքի երեխայի/երեխաներից ծնողներից որևէ մեկի հետ։ Ընդհանուր 

առմամբ իրականացվել է 88 հարցում ընդգրկելով Տեղ բնակավայրը, որի համար կիրառվել է 

կիսաձևայնացված հարցաթերթ։  

Տարիքային խումբ  Արական  Իգական  
3-4 տարեկան բնակչության թվաքանակը  92  70  
5-6 տարեկան բնակչության թվաքանակը  95  70  

Աղյուսակ 1. Տեղ խոշորացված համայնքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը 

 

Ֆոկուս խմբային քննարկում նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողների 

շրջանում 

Իրականացնել է 2 խմբային քննարկում նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող 

երեխաների ծնողների շրջանում՝ համայնքի երկու տարբեր բնակավայրերում: ՖԽՔ-ները 

իրականացվել են նախապես մշակված ուղեցույցով։ ՖԽՔ 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  

Քանակական հարցմանը մասնակցած ծնողների ընտանիքների սոցիալական վիճակը 

բնութագրվում է հետևյալ ձևով․ չեն եղել այնպիսի ընտանիքներ, որոնց եկամուտները չեն 

բավականացնում սնունդ գնելու համար։ 3.1% դեպքում ընտանիքի եկամուտը 

բավականացնում է սնունդ, բայց ոչ հագուստ գնելու համար: 57.1% դեպքում ընտանիքի 

եկամուտը բավականացնում է սնունդ և հագուստ, բայց ոչ թանկարժեք կենցաղային 

տեխնիկա, օրինակ՝ սառնարան կամ լվացքի մեքենա գնելու համար, իսկ 37.8% դեպքում 

ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է թանկարժեք կենցաղային տեխնիկա, օրինակ՝ 

սառնարան կամ լվացքի մեքենա գնելու համար և միայն 2% դեպքում է, որ ընտանիքի 

եկամուտը բավականացնում է մեքենա կամ բնակարան գնելու համար:  
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Հարց։ Ընտանիքի սոցիալական վիճակի բնութագրում։ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

3.1%

57.1%

37.8%

2.0%

չի բավականացնում սնունդ գնելու համար

բավականացնում է սնունդ, բայց ոչ հագուստ գնելու 
համար

բավականացնում է սնունդ և հագուստ, բայց ոչ 
թանկարժեք կենցաղային տեխնիկա

բավականացնում է թանկարժեք կենցաղային տեխնիկա

բավականացնում է մեքենա կամ բնակարան գնելու 
համար
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Տեղ համայնքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը 327 է (Աղյուսակ 2)։  

Տարիքային խումբ Արական Իգական Ընդամենը 

3-4 տարեկան բնակչության 

թվաքանակը  92  70  162  

5-6 տարեկան բնակչության 

թվաքանակը  
95  70  165  

Աղյուսակ 2. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը 

 

Համաձայն նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողների շրջանում 

իրականացված հարցումների՝ հարցմանը մասնակցած ծնողների երեխաների 46%-ը 4 տարեկան է, 

40%-ը`  3 տարեկան և միայն 14%-ն են 5 տարեկան երեխաներ։  

Երեխաների տարիք  Երեխաների թիվ  
3  31  
4  36  
5  11  

 

Հարց.  Քանի՞ տարեկան է նախադպրոցական կրթություն ստանալու տարիքում գտնվող Ձեր 

երեխան/երեխաները: 

 

Համաձայն Տեղ համայնքում նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող երեխաների 

ծնողների շրջանում իրականացված հարցումների՝ հարցմանը մասնակցած ծնողների շուրջ 

33%-ի բոլոր երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ, 27%-ի երեխաներից ոչ մեկը չի 

հաճախում և միայն 40%-ի երկու երեխաներից մեկն է հաճախում մանկապարտեզ, իսկ 

մյուսը` ոչ։  

 

40%

46%

14%

3 տարեկան

4 տարեկան

5 տարեկան
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Հարց: Արդյո՞ք Ձեր երեխան/երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ կամ նախակրթարան։  

 

Տեղ համայնքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների 37%-ը չեն հաճախում 

մանկապարտեզ կամ նախակրթարան, այդ թիվը հիմնավորվում է հետևյալ 

համամասնությամբ. 72.4%-ի բնակավայրում մանկապարտեզ առկա չէ (Քարաշեն համայնք) 

24.1%-ը չեն ցանկացել/երեխան չի ցանկացել հաճախել մանկապարտեզ կամ չի հարմարվել 

և ընդամենը 3.4% դեպքում մանկապարտեզը կամ նախակրթարանը հեռու են գտնվել։  

Հարց: Ո՞րն է պատճառը, որ Ձեր երեխան չի հաճախում մանկապարտեզ/նախակրթարան: 

 

Նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունը ծնողների կողմից կարևորվել 

է թե՛ քանակական հարցումների ընթացքում, թե՛ ֆոկուս խմբային քննարկումների։ 

Հարցմանը մասնակցած ծնողների 7.69%-ը նշել է, որ արտադպրոցական կրթություն 

ստանալու հնարավորությունն «ավելի շուտ կարևոր է», 92.31%-ի կարծիքով այն 

«չափազանց կարևոր է»։  

33%

40%

27%

1-բոլոր երեխաները հաճախում են

2-Երեխաներից մեկը հաճախում է, մյուսը՝ ոչ 

3-Երեխաներից ոչ մեկը չի հաճախում 

4%

24%

72%

Մանկապարտեզը կամ նախակրթարանը հեռու 
են գտնվում

Մենք չենք ցանկացել/երեխան չի ցանկացել կամ 
չի հարմարվել

Բնակավայրում մանկապարտեզն  արկա չէ
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Հարց: Արդյո՞ք Ձեզ համար կարևոր է, որ Ձեր երեխան հնարավորություն ունենա ստանալու 

նախադպրոցական կրթություն: 

 

Հարց. նախադպրոցական 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: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

92%

8%

Չափազանց կարևոր է

Ավելի շուտ կարևոր է

18.2%

7.4%

11.4%

11.3%

14.3%

15.3%

15.1%

13.6%

32.3%

27.9%

28.6%

28.9%

33.3%

30.0%

30.2%

31.5%

42.3%

52.9%

49.3%

49.3%

43.5%

44.7%

45.3%

46.2%

7.3%

11.8%

10.7%

10.6%

8.9%

10.0%

9.4%

8.7%

Մանկապարտեզ/նախակրթարան ընդունվելու դյուրինություն

Մանկապարտեզի/նախակրթարանի շենքային պայմաններ

Սանիտարական պայմաններ

Մանկապարտեզի/նախակրթարանի ջեռուցում և 
օդափոխություն

Մատուցվող սննդի որակ և բազմազանություն

Գույքով հագեցվածություն

Ուսումնական նյութերի, խաղալիքների առկայություն

Երեխայի զարգացման համար կիրառվող մեթոդներ, ծրագրեր

1

2

3

4
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Ֆոկուս խմբային քննարկմանը մասնակցած ծնողների կողմից մանկապարտեզում մատուցվող 

ծառայությունների որակի հետ կապված բարձրաձայնված մտահոգությունները․ մեջբերումներ 

քննարկումներից 

 

 «Մանկապարտեզի  շենքը վերանորոգվում է, իսկ ներկայիս պայմաները անտանելի 

վիճակում են, սանհանգույցը պատշաճ չի մաքրվում և տհաճ հոտ է գալիս , գույք չկա, 

երեխաների շորերը ամեն օր պատռվում են, եթե անուշադիր են, աստիճանները 

գտնվում են անմխիթար վիճակում՝  ամբողջովին  քարուքանդ են, երեխաները 

տեղաշարժվում են դաստիրակների ուղեկցությամբ»:  

 «Կրթական մեթոդները հիմնականում չեն բավականացնում մեզ, հիմնականում 

խաղում են և  նկարում։ Երգել և արտասանել  սովորում են միայն հանդեսի ժամանակ։ 

Ունեն նոր ստացված խաղալիքներ (լեգոներ),  որոնք միայն  նայելու համար են»:  

 «Այո, մանկապարտեղում սնունդ տրամադրվում է: Սննդի գումարը մտնում է 

վարձավճարի մեջ, սակայն գոհ չենք, քանի որ միս,  ձու չի լինում: Սակայն 

ճաշացանկում կա, իսկ երեխաներն ասում են, որ  միս մենակ մեր տանն եք ուտում»: 

 «Այո,  ժամկետները լավ են , ո՛չ ուզում ենք նվազեցնել, ո՛չ էլ  ավելացնել: 

ժամկետները 900- 500, բայց երեխաներին ճանապարհում են  տուն 430ին` 

պատճառաբանելով, որ դաստիարակի տունը գտնվում է մանկապարտեզից հեռու և 

պետք է հասցնի գնալ»  

 «Երեխաներն անուշադրության են մատնված, գտնվում են բարձիթողի վիճակում, 

տնօրենը աշխատանքային ժամերին տեղում չի լինում։ Մեր երեխան հաճախել  է 

ընդամենը  մեկ օր, սակայն վճարել ենք ամբողջ ամսվա գումարը»։  

 

Քանակական հարցմանը մասնակցած և նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող 

երեխաների ծնողների 22%-ը նշել է, որ մանկապարտեզի վճարը լիովին մատչելի է իրենց 

համար, իսկ վարձավճարն ավելի շուտ մատչելի է շուրջ 72%-ի համար։ Շուրջ 6%-ի համար 

վարձավճարն ավելի շուտ մատչելի չէ և ընդհանրապես մատչելի չէ շուրջ 1%-ի համար։  

Հարց։ Մանկապարտեզի/նախակրթարանի վճարը մատչելի՞ է Ձեր ընտանիքի համար: 

 

 

0.5%

5.7%

71.9%

21.9%

0.0%

Ընդհանրապես մատչելի չէ

Ավելի շուտ մատչելի չէ

Ավելի շուտ մատչելի է

Լիովին մատչելի է

Մանկապարտեզը/նախակրթարանն անվճար է
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«Տեղ համայնքի զարգացման 2017 - 2021 թվականների ծրագրը» անդրադարձ է կատարում 

նախադպրոցական կրթությանը։ Որպես համայնքի զարգացման հեռահար նպատակ նշվում 

է, որ առաջիկա հնգամյակում համայնքը կունենա նախադպրոցական կրթության բարձր 

մակարդակ։ Մասնավորապես առանձնացվում են հետևյալ առաջնահերթությունները՝  

 առանձնացված հաստատությունների առկայությունը  

 անհրաժեշտ գույքի առկայություն  

 ջեռուցում 

 բարելավված ճաշացանկ  

 նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի 

հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր 

թվին  

Համաձայն ծնողների հետ ֆոկուս խմբային քննարկումների արդյունքների՝ 

նախադպրոցական կրթության հաստատությունը՝ մանկապարտեզը գտնվում է 

վերանորոգման մեջ, ներկայիս սանիտարահիգիենիկ պայմանները չեն բավարարում 

նվազագույն պահանջները, օրինակ, ծնողները նշել են, որ սանհանգույցների ոչ 

բարեկարգ վիճակում են։  

Առանձնացվում են 3 հիմնական առաջարկներ որակի բարձրացման համար․ 

1. վերահսկվի աշխատակիցների աշխատանքի հաճախելիությունը և մասնավոր 

դեպքերում աշխատաժամերի ամբողջական ներկայությունը 

2. մանկապարտեզում/նախակրթարանում կիրառվող մեթոդների, կրթական ծրագրերի 

հարստացում, հիմնավորելով, որ ներկայումս երեխաները մեծամասամբ խաղում են 

3. հնարավորություն մանկապարտեզի վճարն իրականացնել օրավարձով, այլ ոչ 

ամսավճարով  

Հարց։ Նախադպրոցական կրթության ոլորտում համայնքապետարանի կողմից մատուցվող 

ծառայություններից աշակերտների բավարարվածության գնահատում  

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

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

 

 

0.6% 0.6%
2.7%

11.0%

21.3%

18.3%

14.9%

9.8%

5.5%

15.2%
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 Տեղ համայնքում գործում է մեկ  նախադպրոցական կրթություն տվող կառույց, իսկ 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների 37%-ը չեն հաճախում մանկապարտեզ կամ 

նախակրթարան։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թիվը կազմում 

է 327 երեխա։ 

 Մանկապարտեզ/նախակրթարան չհաճախելու հիմնական պատճառն իրենց 

տարածքում կառույցի բացակայությունն է կամ առկա սանիտարահիգիենիկ 

պայմանները, ջեռուցումը ինչպես նաև տրվող սննդի որակը։ 

 Ծնողներն առավել կարևորում են երեխաների հաճախելիությունը 

մանկապարտեզ/նախակրթարան։   

 Մանկապարտեզի/նախակրթարանի վարձավճարը հիմնականում մատչելի է 

ծնողների համար։  

 Մանկապարտեզ/նախակրթարան կրթության  կազմակերպման հիմնական 

դժվարությունը կապված է համայնքում ֆինանսական միջոցների սղության հետ, 

քանի որ նոր գույքի, շենքային պայմանների, ջեռուցման և սննդի ցանկի փոփոխում 

կամ հարստացումը կպահանջի լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ։ 

 Ընդհանուր առմամբ առանցքային տեղեկատուները դրական են գնահատել 

նախադպրոցական կրթության հաստատության որակի հետ կապված տարբեր 

բնութագրիչներ։ 

 Տեղ համայնքի զարգացման  2017-2021 թվականների ծրագիրն անդրադառնում է 

նախադպրոցական կրթության կարևորությանը և առանձնացնում է հիմնական 

գործողությունների ցանկ իրականացման համար։  

 


