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Նախաբան.  
«Հմտություններ և ոչ միայն դիպլոմ»

Գաղտնիք չէ, որ որակյալ կրթությունը տնտեսական աճի և զար
գացման կարևոր նախապայմանն է: Միաժամանակ, կրթության 
որակի ու համապատասխանության բարելավումը խիստ դժվար է, 
քանի որ չկա քա ղա քա կանության մեկ միջոց, որը կարող է ար դյու
նա վետ կերպով ապահովել այդ բարելավումը: Այս աշխա  տությունն 
օգնում է մեզ հասկանալու, թե ինչպես կարելի է բարելավել 
կրթությունը` ուսումնասիրելով Արևելյան Եվրո պայի երկրների և 
նախկին Խորհրդային Միության հանրապե տությունների փորձը:

Այս տարածաշրջանի երկրները, որ քսան տարի առաջ հայտնի 
էին որպես բոլորի համար հասանելի և որակյալ կրթություն 
ապահովող երկրներ, պայքարում են իրենց բարի համբավը 
պահ պանելու համար: Որակի և համապատասխանության ան
կումը պայմանավորված է երեք գործոններով: Նախ` սա կենտրո
նացված պլանային համակարգի ժառանգություններից մեկն է. 
այն, որ չափից ավելի ուշադրություն է դարձվում ուսման համար 
ներդրված մի ջոց ների գնահատմանը, օրինակ`դպրոցների քանա
կը, ուսուցիչների քանակը, և քիչ ուշադրություն է դարձվում 
արդյունքներին: Անշուշտ, այս երկրներն ուշ մշա կեցին համա
կար գեր, որոնց միջոցով գնահատվում է, թե սովո րող ներն 
ի՞նչ գիտելիքներ են ձեռք բերում, և արդյոք դա նպաստո՞ւմ է 
աշխատանք գտնելուն: Այս առումով նրանց կրթա կան համա
կարգերը գործում են «մթության մեջ», ինչը խիստ դժվա րացնում է 
քա ղա քա կանության մշակումը: Երկրորդ գործոնը կառավարման 
համակարգն է, որը դարձյալ ժառանգություն է մնացել անցյալից և 
սահմանափակում է կրթական միջավայրը բարելավելու` կրթօ ջախ
ների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
հնարավորությունը, եթե նրանք ցանկանան տեղական շուկայի 
պահանջ ներից բխող այլ ուսումնական ծրագրեր ներդնել: Այս 
երկրները հապաղել են ինչպես գնահատման, այնպես էլ կառա
վարման ու հաշ վետվողականության բարեփոխումների հարցում, 

   v



vi ՆԱԽԱԲԱՆ

որոնք աշխար հում կրթական համակարգերի համայնապատկերի 
մասն են կազմում այսօր: Ինքնուրույնության և արդյունքների 
մասով հաշվետվողականության հարցում տեղ գտած սահմա
նա փա  կումները նվազեցրել են եռանդն ու բարելավման խթան
ները բուն համակարգի ներսում` դրանով իսկ նպաստելով հմտու
թյունների պակասին: Հիրավի, զարգացման և ընդլայնման 
համար անհրաժեշտ հմտությունների պակասի վերաբերյալ ընկե
րությունների բողոքները բազմաթիվ երկրներում արդեն հասել են 
իրենց գագաթնակետին: Ի վերջո, համակարգերը շարունակում 
են ռեսուրսներ հատկացնել այնտեղ, որտեղ դրանց կարիքը չկա: 
Օրինակ` վերջին 20 տարիներին սովորողների թվի կտրուկ անկ
մանը համարժեք` ուսուցիչների ու դասասենյակների նվազում չի 
արձանագրվել: Ուստի ռեսուրսներ են տրամադրվում շենքերի, 
ուսուցիչների համար, մինչդեռ այդ ռեսուրսները կարող են առավել 
նպատակային տնօրինվել: Այս սահմանափակումների մեծ մասը 
տիրում է ոչ միայն հանրակրթության, այլև բարձրագույն կրթության 
և վերապատրաստման ոլորտում:

Այս սահմանափակումների հետևանքով ավելի ու ավելի շատ 
են կասկածի տակ դրվում կրթության որակն ու համապա տաս
խանությունը տարածաշրջանի երկրներում: Սովորողների մի 
ստվար զանգված միջնակարգ կրթության տարրական օղակում 
ձեռք է բերում գրաճանաչության և հաշվելու նվազագույն կարո
ղու թյուններ: Գնահատման համակարգերը չեն կարողանում ի 
սկզբանե արձանագրել երեխաների անհաջողությունները նույնիսկ 
հիմնական գիտելիքներ ձեռք բելելում, իսկ դպրոցների, տեղա
կան ինքնակառավարման մարմինների համար չկան բավա
րար խթաններ, որպեսզի նրանք երաշխավորեն հիմնկան գիտե
լիք ների ապահովումը սովորողների համար: Համակարգերը 
նաև դժվարանում են հիմնական գիտելիքներից զատ ավելի 
բարձրակարգ հմտություններ ապահովելու հարցում, ինչի համար 
խիստ անհրաժեշտ են շահագրգիռ և որակյալ ուսուցիչներ, սակայն 
կրթօջախների մեծ մասը չի կարող նման կադրեր ներգրավել` ցածր 
վարձատրության և կադրային գերհագեցածության պատճառով: 
Մասնագիտական և տեխնիկական կրթությունը սովորողների 
համար գրավիչ դարձնելու տեսլականի և ռեսուրսների բացա կա
յության պարագայում սա շարունակում է մնալ կրթության համա
կարգի ամենաչբարեփոխված օղակը, որտեղ որակն ընկել է, 
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սովորողներն իրենց հեռու են պահել կրթության այս տեսակից, 
ինչն էլ թերևս հանգեցրել է այս երկրներում արհեստագործական և 
տեխնիկական հմտությունների համատարած պակասի: 

Այս աշխատությամբ հիմնավորվում է, որ տարածաշրջանի 
երկրներում կրթության որակի և համապատասխանության բա րե 
լավման նպատակով անհրաժեշտ է արմատապես փոխել կրթու
թյան հանդեպ մոտեցումը: Նախ կրթության համակարգերը պետք 
է «վառեն լույսը» և լրջորեն վերաբերվեն այն հարցին, որ պետք է 
գնահատել, թե իրականում ինչ են սովորում աշակերտներն ու ուսա
նողները, և ոչ թե չափել, թե ինչ է ներդրվում կրթական գործըն
թացի մեջ` այն ենթադրությամբ, թե դա կհանգեցնի գիտե լիքի 
ձեռբերմանը: Այս գնահատման տվյալները պետք է ծառայեն թե՛ 
ուսումնական գործընթացին, թե՛ քա ղա քա կանության մշակմանը: 
Քաղաքականություն մշակողներն էլ պետք է հրաժարվեն ներ
դրումների ու գործընթացների վերահսկումից և փոխարենը ուշա
դրությունը կենտրոնացնեն այն խթանների վրա, որոնք հնարա
վորություն կտան հանրակրթական դպրոցներում կամ բուհերում 
բարելավելու սովորողների գիտելիքների ձեռքբերումը: Եվ, ի 
վերջո, որպեսզի այս բարեփոխումները լինեն ֆինանսապես իրա
գործելի, անհրաժեշտ է, որ ներկայումս կրթության ֆինան սա վո
րումն շատ ավելի ար դյու նա վետ օգտագործվի: Մասնա վորա պես` 
տարածաշրջանի երկրները չեն կարող թույլ տալ իրենց ունենալ 
աշխարհի ցուցանիշներով ամենաքիչ թվով սովորողներով դասա
րաններ, և միաժամանակ ջեռուցել ու լուսավորել կիսադատարկ 
շենքերը, երբ ռեսուրսներն անհրաժեշտ են այլ տեղերում:

Մենք իրապես հուսով ենք, որ այս աշխատությունն աշխույժ բանա
վեճ կծնի և՛ խնդրո առարկա երկրներում, և՛ ամբողջ աշխարհում 
կրթության ու վերապատրաստումների բարելավման թեմայի շուրջ` 
դրանով իսկ խրախուսելով այն քայլերի ձեռնարկումը, որոնք 
կօգնեն ապահովելու բարեկեցություն բոլորի համար: 

Ֆիլիպ Լե Ուերու
Համաշխարհային բանկի փոխնախագահ
Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան



Խոսք երախտագիտության

Այս ուսումնասիրության աշխատանքները ղեկավարել են Լարս 
Սոնդերգաարդը, ով հեղինակել է 3րդ և 4րդ գլուխները, և Մամթա 
Մուրթին, որը ներածության ու 7րդ գլխի հեղինակն է: 1ին գլուխը 
պատրաստել է Յան Ռուտկովսկին. Դինա ԱբուՂաիդան` Քրիսչեն 
Բոդվիգի և Լարս Սոնդերգաարդի աջակցությամբ, հեղինակել է 
2րդ գլուխը. Լարս Սոնդերգաարդը` Ալեքս Աշերի աջակցությամբ, 
4րդ գլխի հեղինակն է. Քրիսչեն Բոդվիգը` Սարոյինի Հիլշլեյֆերի 
աջակցությամբ, պատրաստել է 6րդ գլուխը: Ուսումնասիրության 
սկզբնական փուլում աշխատանքները Լարս Սոնդերգաարդի հետ 
համատեղ ղեկավարել է Դինա ԱբուՂաիդան: 

Զեկույցը ծնունդ է առել Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի 
գլխավոր տնտեսագետի գրասենյակի տարածաշրջանային հետա
զոտության ծրագրի արդյունքում, և գրքի պատրաստման աշխա
տանքներին աջակցել են երկու գլխավոր տնտեսագետներ` 
Պրադիփ Միթրան և Ինդերմիթ Գիլը: Հեղինակները երախ տա
պարտ են նրանց գրքի պատրաստմանն օժանդակելու և խոր
հուրդների համար: 

Զեկույցի պատրաստման ընթացքում կիրառվել են տեղեկատու 
փաստաթղթեր, որոնք պատրաստել են Մայքլ Մերթոն, Ալեքս 
Աշերը, Իվետա Սիլովան, Անդրաս Բենեդեկը, Ալջերլին Գիլը, 
Ռոստիսլավ Կապելյուշնիկովը, Հական Էրցանը, ինչպես նաև 
մեկ փաստաթուղթը` Ջերզի Վիշնևսկու, Մակիյ Յակուբովսկու, 
Հարրի Էնթոնի Պատրինոսի և Էմիլիո Էրնեստա Պորտայի 
կողմից համատեղ: Մենք նաև շնորհակալություն ենք հայտնում 
Խուան Մանուել Մորենոյին և Նինա Արնհոլդին նախագծերին 
ծանոթանալու, դիտողություններ ներկայացնելու ու աշխատության 
հիմնական ուղերձի ձևավորմանն օգնելու համար, և Ալջերլին 
Գիլին` հետազոտական հարցերում գերազանց օգնության ու 
մի քանի գլուխների պատրաստմանն աջակցելու համար: Գծա
պատկերներն ու գրաֆիկները պատրաստելիս մեզ օգնել են 

viii
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Նադեժդա Լեպոշկոն և Կարմեն Լորենտը: Գրքի խմբագիրներն են 
Պեգի ՄքԻներնին և Պատրիցի Քարլին: Լերի Ֆոգին օգնել է 1ին 
գլխի խմբագրմանը: 

Իրենց օգտակար խորհուրդներով և մեկնաբանություններով 
մեզ օգնել են Ռիչարդ Մուրնեյնը, Ամիթ Դարը, Բերնարդ 
Հուգոնիերը, Հելսի Ռոջերսը և Մանֆրեդ Վելենբորնը, ինչպես 
նաև մեր բազմաթիվ գործընկերներ, այդ թվում` Մոհամեդ 
Իհսան Աջվադը, Գորդոն Բեթչերմանը, Մերի Քաննինգը, Իսակ 
Ֆրումինը, Սաչիկո Կատաոկան, Արվո Քուդոն, Թոբի Լինդենը, 
Լիլի Մուլատուն, Բոյանա Նացեվան, Ռիհանա Ռիֆատ Ռազան, 
Ալբերտո Ռոդրիգեսը, Մարցելո Սելովսկին, Յան Սադլաքը, Ջամիլ 
Սալմին, Լուի Քրաուչը և այլք: Այս աշխատության մեջ հնարավոր 
անճշտությունների միակ պատասխանատուն հեղինակներն են: 



Հապավումներ

ԳՄՁԳՀ (BEEPS) Գործարար միջավայրի և ձեռնարկությունների 
գործունեության հետազոտություն 

ԱՊՀ Անկախ Պետությունների Համագործակցություն
ԵԿԱ Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա 
ԵՄ Եվրոպական միություն 
ԵՄ10+1 Բուլղարիա, Էստոնիա, Լատվիա, Լեհաստան, 

Լիտվա, Հունգարիա, Չեխիա, Ռումինիա, 
Սլովակիա, Սլովենիա, գումարած Խորվաթիա

ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյունք 
ՏՀԶԿ Տնտեսական համագործակցության և 

զարգացման կազմակերպություն 
ՉԿՄԳԾ (PIAAC) Չափահասների կարողությունների 

միջազգային գնահատման ծրագիր, ՏՀԶԿ 
ՍՄԳԾ (PISA) Սովորողների միջազգային գնահատման 

ծրագիր, ՏՀԶԿ 
ԳՀԳ Գնողունակության համարժեքության գործակից 
 
Երկրների անվանումները աղյուսակներում ու գծապատկերներում 

ALB Ալբանիա KAZ Ղազախստան
ARM Հայաստան KGZ Ղրղըզստան
AUT Ավստրիա LTU Լիտվա
AZE Ադրբեջան LUX Լյուքսեմբուրգ
BEL Բելգիա LVA Լատվիա
BGR Բուլղարիա MDA Մոլդովա

BIH
Բոսնիա և 
Հերցեգովինա MKD

Մակեդոնիայի Նախկին 
Հա րավ  սլավիայի 
Հանրապետություն

BLR Բելառուս MLT Մալթա
CYP Կիպրոս NLD Հոլանդիա 

x



CZE Չեխիա NOR Նորվեգիա
DEU Գերմանիա POL Լեհաստան
DNK Դանիա PRT Պորտուգալիա
ESP Իսպանիա ROU Ռումինիա

EST Էստոնիա RUS
Ռուսաստանի 
Դաշնություն

FIN Ֆինլանդիա SRB Սերբիա
FRA Ֆրանսիա SVK Սլովակիա
GBR Մեծ Բրիտանիա SVN Սլովենիա
GEO Վրաստան SWE Շվեդիա
GRC Հունաստան TJK Տաջիկստան
HRV Խորվաթիա TKM Թուրքմենստան
HUN Հունգարիա TUR Թուրքիա
IRL Իռլանդիա UKR Ուկրաինա
ISL Իսլանդիա UZB Ուզբեկստան
ITA Իտալիա

Ծնթ.` երկրների անվանումների այս եռատառ համակարգը 
կիրառվում է Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության 
(ISO) 3166 ստանդարտում` երկրները ներկայացնելու համար: 
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Նախաբան
Խոսք երախտագիտության 
Հապավումներ 

  Ներածություն

Գլուխ 1  Հմտությունների պահանջարկը ԵԿԱ 
երկրներում

Գլուխ 2  Կրթությունը և հմտությունների առաջարկը 
ԵԿԱ շուկայում 

Գլուխ 3 Հմտությունների բացի հաղթահարումը ԵԿԱ 
տարածաշրջանում. քա ղա քա կանության 
շրջանակը

Գլուխ 4  Արդյունքներին միտված կա ռա վա րում 
նախաբուհական կրթության ոլորտում 

Գլուխ 5  Արդյունքներին միտված կա ռա վա րում 
բարձրագույն կրթության ոլորտում

Գլուխ 6  Չափահասների ուսուցման խորացումը ԵԿԱ 
երկրներում

Գլուխ 7  Ամփոփում. Կրթական բարեփոխումների 
ուղին ԵԿԱ տարածաշրջանում

  Օգտագործված գրականության ցանկ
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Ներածություն

Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ)1 երկրներն այժմ 
ոտքի են կանգնում զարգացող երկրների շրջանում երբևէ 
գրանցված ամենախոր անկումից հետո: Հետճգնաժամային 
պայ ման ները խիստ տարբերվում են նախորդ տարիների պայ
ման ներից: Ֆինանսական մի ջոց ներն առավել սուղ են և թանկ, 
իսկ արտահանման աճը սահմանափակվում է արտահանման 
նպատակակետ երկրների դանդաղ աճի հետևանքով: Աճի վերա
կանգնումն ու պահպանումն այս համատեքստում պահանջում 
են բարեփոխումներ, որոնք զարկ կտան մրցակցությանն ու 
կբարձրացնեն աշխատանքի արտադրողականությունը: Նման 
բարեփոխումներն առավել կարևորվում են` հաշվի առնենելով 
տարածաշրջանի բազմաթիվ երկրներում աշխատանքային տարիքի 
բնակչության թվի անկումը:

Վերելքի նախկին տարիներին ԵԿԱ տարածաշրջանի երկրներում 
աճի ճանապարհին զգալի բացթողումներ են նկատվել` մասնա
վո րապես կապված աշխատուժի հմտությունների հետ (Միտրա և 
այլք, 2010 թ.): Պարադոքսալ է հնչում, սակայն ուսումնառության 
բարձր ու աճող մակարդակ (եթե հաշվի առնենք ուսումնառության 
տարիները) և ուսումնառության վաղ տարիներին կրթության 
համեմատաբար բարձր մակարդակ ունեցող տարածաշրջանում 
ընկերությունների գործունեության ընդլայնման ամենակարևոր 
սահ մանափակումներից մեկը դարձել է աշխատողների հմտու
թյուն ների պակասը: Այս աշխատությունում փորձ է արվում պա
տասխանել հետևյալ հարցերին. ինչո՞ւ ԵԿԱ տարածաշրջանի ընկե
րությունները շարունակ դժգոհում են, որ չեն կարողանում գտնել 
անհրաժեշտ հմտություններով շրջանա վարտներ, ի՞նչ կարող են 
անել ԵԿԱի երկրները հմտությունների ասպարեզում տեղ գտած 
այս բացը վերացնելու ուղղությամբ: 

Այս հարցերի պատասխանը փնտրելիս սույն աշխատության առջև 
մի հիմնարար խնդիր է ծառանում. տվյալներ կան ԵԿԱ տարա
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ծաշրջանի շրջանավարտների թվի վերաբերյալ (այսինքն` թե 
քանի դիպլոմ է տրվել), սակայն չկան միջազգայնորեն համադրելի 
տվյալներ, թե արդյոք ավագ դպրոցի և բարձրագույն ու միջին 
մասնագիտական կրթություն ունեցող շրջանավարտները (որոնցով 
հիմնականում համալրվում է ԵԿԱ երկրների աշխատաշուկան) ունե՞ն 
աշխատաշուկայի համար պահանջվող անհրաժեշտ հմտություններ 
ու կարողություններ: 

Այս աշխատությունում օգտագործվում են տվյալների տարբեր 
աղբյուրներ` ցույց տալու, որ ԵԿԱ երկրներում հմտությունների 
խնդիրը առավելապես պայմանավորված է կրթության որակով և 
համա պատասխանությամբ և ոչ թե կրթության հասանելիությամբ: 
Այս աշխատության հիմնական փաստարկն այն է, որ կրթության 
նախա րարությունները մի շարք ուղիներով սահմանափակված 
են կրթության և վերապատրաստման ոլորտների ար դյու նա
վետ կառավարման հարցում: Որակի և համապատասխանության 
բարե լավ ման ճանապարհին առկա երեք ամենակարևոր և 
փոխկապակցված խոչընդոտներն են` հիմնական հմտություններին 
առնչվող առաջադիմության վերաբերյալ համակարգային 
տվյալների բացակայությունը (այսինքն` որքա՞ն գիտելիքներ են ձեռք 
բերում սովորողները և արդյոք ավարտելուց հետո կարողանո՞ւմ 
են աշխա տանք գտնել), կենտրոնացված պլանային համակարգից 
մնացած ժառանգությունը և ռեսուրսների անար դյու նա վետ 
օգտագործումը: 

Սովորողների ձեռք բերած գիտելիքների և աշխատանք գտնելու 
մասին տվյալների բացակայությունը դժվարացնում է կրթության 
նախարարությունների գործունեությունը կենտրոնացված պլանա
յին համակարգից մնացած ժառանգությունը շտկելու հարցում` 
համակարգ, որը շեշտադրում է ներդրվեղ ռեսուրսների վրա 
հիմնված կենտրոնացված կա ռա վա րումը: Տարածաշրջանի 
կրթու  թյան նախարարությունները շարունակում են ոլորտի միկ
րո կա  ռա վա րումը` կիրառելով մանրամասն նորմատիվներ ու 
կա նոնակարգեր: Ներդրվող ռեսուրսների վրա հիմնված կա
ռա  վարման ոճը հանգեցնում է ռեսուրսների անար դյու նա
վետ օգտագործման և կրթության համակարգի ոչ ճկունության, 
այսինքն` այնպիսի համակարգի, որը չունի ԵԿԱ տարածաշրջանում 
ժա մանակակից, որակյալ աշխատուժի ձևավորման համար 
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անհրաժեշտ ճկունություն: Այս աշխատությունում ընդգծվում է, 
թե այդ սահմանափակումներն ինչպես են դրսևորվում, ապա 
ներ կայացվում են դրանք հաղթահարելու ուղիները` հիմնվելով 
դրանք հաջողությամբ հաղթահարած ԵԿԱ երկրների, ինչպես 
նաև միջազգային փորձի վրա: Առաջարկները ներկայացվում են 
առանձին գլուխներում` նախաբուհական, բուհական ու չափա
հասների կրթության վերաբերյալ: 

Հմտությունների մարտահրավերը 
Կրթության համակարգը ԵԿԱ տարածաշրջանում նախքան անցու
մային շրջանը բարի համբավ էր վայելում: Թեպետ անցու մային 
տարիներին այդ համբավը մի փոքր խամրել է, այս երկրները 
շարունակում են կայուն նվաճումներ դրսևորել: Մասնավորպես` 
բարձր է ընդգրկվածությունը կրթության բոլոր մակարդակներում: 
Կոմունիստական ժառանգությունն առավել զգալի է տարածա
շրջանի ցածր եկամուտներ ունեցող երկրներում, որոնք միջնակարգ 
կրթության համակարգում ունեն ընդգրկվածության ամենաբարձր 
ցուցանիշը աշխարհի տվյալ եկամտային խմբի երկրների շարքում: 
Ընդգրկվածությունը բուհական կրթության մեջ, որը վերջին 
երկու տասնամյակներում կտրուկ աճել է, նույնպես բարձր է` 
եկամուտների մակարդակի համեմատությամբ, բացառությամբ 
մի քանի ցածր եկամուտներ ունեցող Անկախ Պետությունների 
Համագործակցության (ԱՊՀ) երկրների, ինչպիսիք են Ադրբեջանն 
ու Ուզբեկստանը: 

ԵԿԱ տարածաշրջանը բավական հաջողակ է ոչ միայն ընդգրկվա
ծության ցուցանիշով, այլ նաև ցածր դասարաններում որակյալ 
կրթության ապահովման հարցում: Մասնավորապես` ըստ միջազ
գային թեստերի, որոնց միջոցով գնահատվում են տարրա կան 
և միջին կրթություն ստացողների կարողությունները, ԵԿԱի 
բազմաթիվ (սակայն ոչ բոլոր) երկրների աշակերտներն իրենց 
արդյունքներով գերազանցում են եկամտային նույն մակար
դակում գտնվող երկրների իրենց հասակակիցներին (տե՛ս Օ1 
գծապատկերը): Օրինակ` Սովորողների միջազգային գնահատման 
ծրագրի (PISA) 2009 թ. տվյալներով` մաթեմատիկայի գծով Էստո
նիայի աշակերտները, որտեղ մեկ շնչի հաշվով համախառն 
ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) 2008 թ. կազմել է 21.6442 ԱՄՆ դոլար, 
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արդյունքներով գերազանցել են Դանիայի, Շվեդիայի, Իսլան
դիայի և Ավստրիայի իրենց հասակակիցներին, թեպետ այդ 
երկրնե րում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱն ավելի քան երկու անգամ 
բարձր է: Կրթության որակի պատկերը ԵԿԱ տարածաշրջանի 
երկրներում տարբեր է, իսկ մի շարք երկրներում, ինչպիսիք 
են Բուլղարիան, Ռումինիան, Մոնտենեգրոն, Ադրբեջանը և 
Ղրղըզստա նը, կան աշակերտներ, որոնք ցածր դասարաններում 
վատ առաջադիմություն ունեն` երկրի եկամտային մակարդակի 
համեմատությամբ:

Օ1. 15-ամյա աշակերտների ընթերցանության կարողությունների 
վերլուծություն ըստ Սովորողների միջազգային գնահատման 
ծրագրի (PISA), 2009 թ.

Աղբյուրը` PiSA 2009 թ. տվյալների բազա և Համաշխարհային բանկի աշխատողների 
հաշվարկներն ըստ Համաշխարհային զարգացման ցուցանիշների տվյալների բազայի:
Ծնթ. PiSA=Սովորողների միջազգային գնահատման ծրագիր. Գծապատկերը 
ներկայացնում է PiSA-ի ընթերցանության կարողությունների գնահատականը նվազող 
կորի տեսքով` հիմնված բացառապես մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի վրա, համեմատություն 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության միջին 
գնահատականի հետ (հորիզոնական գիծը) և մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն 2008 թ.:
Երկրների անվանումների վերծանման համար տե՛ս «Հապավումներ» բաժինը: 
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Չնայած ԵԿԱ կրթության համակարգերում առկա այս դրա կան 
միտումներին` Վերակառուցման և զարգացման բանկի (ՎԶԵԲ) 
և Համաշխարհային բանկի Գործարար միջա վայ րի և ձեռնար կու
թյուն ների գործունեության հետազոտու թյուն ները (BEEPS) ցույց 
են տալիս, որ ԵԿԱ տարածաշրջանի ընկերությունների ըն կալ
մամբ` հմտությունների սահմանափա կումն երը կտրուկ փոխվել 
են 2005թ.ից3: 2008թ. դրությամբ` ԵԿԱ տարածաշրջանի երկրնե
րում որպես աճին խոչընդոտող երկրորդ հիմնական գործոն 
Գործարար միջավայրի և ձեռնարկությունների գործունեության 
հետա զոտություններում առանձնացվում է աշխատուժի պակասը, 
իսկ առաջին խոչընդոտը հարկային դրույքաչափերն են (տե՛ս 
գծապատկեր Օ2): Միջին հաշվով ընկերությունների 30 տոկոսը 
կրթությունը և հմտությունները նշել է որպես խոշոր կամ շատ խիստ 
սահմանափակում 2008 թ.: Այս սահմանափակման մասին նշող 
ընկերությունների գերակշիռ մասը միջին եկամուտներ ունեցող 
ԱՊՀ երկրներն են, որտեղ հմուտ աշխատուժի առկայության 
վերաբերյալ դժգոհություն է հայտնել ընկերությունների ավելի 
քան 40 տոկոսը: Նման աստիճանի դժգոհություն են հայտնել 
Արևմտյան Բալկանների ավելի քիչ թվով ընկերություններ, ընդ 
որում տարբերությունը զգալի է ԵՄ10+1 (Եվրամիություն 10+1) և 
Թուրքիայի ընկերությունների դժգոհության աստիճանի միջև 
(BEEPS տվյալներ, 2008 թ.): Թեպետ տնտեսական անկումը 
կարծես երկրորդ պլան է մղել աշխատուժի պակասի հարցերը, 
սակայն տարածաշրջանի երկրների տնտեսական առողջացմանը 
զուգընթաց աշխատուժի պահանջարկը նորից կսրվի, և հմուտ 
աշխատուժի պակասը հավանաբար նախկինի համեմատությամբ 
ավելի զգալի կլինի: 
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Օ2. ԵԿԱ երկրների ընկերությունների բաշխվածությունը, որոնք 
աշխատողների հմտությունները համարում են «խոշոր» կամ «շատ 
խիստ» սահմանափակում, 2008 թ.

Աղբյուրը` Հեղինակների հաշվարկները ըստ BEEPS-ի, 2008 թ.: 
Ծնթ. x = համապատասխան երկրի այն ընկերությունների տոկոսին, որոնք կրթությունը 
դիտարկում են որպես խոչընդոտ: Գծապատկերը ներկայացնում է 2008-2009 թթ. 
գործարար միջավայրի և ձեռնարկությունների գործունեության հետազոտությունների 
չորրորդ փուլի տվյալները, որը ներառում է 29 երկրների մոտ 11.800 ընկերություն: 
Երկրների անվանումների վերծանման համար տե՛ս «Հապավումներ» բաժինը. 

Ինչո՞ւ գոյություն ունի հմտությունների խնդիրը, 
եթե կրթության համակարգերը գործում են 
ԵԿԱ երկրների աճին շարունակում է խոչընդոտել հմտությունների 
պակասը` չնայած ընդհանուր առմամբ միջին ընդգրկվածության և 
ուսումնառության բարձր ցուցանիշներին, ինչպես նաև բնականոն 
կրթության որակին (որտեղ գնահատվել է, ցածր դասարանների 
մակարդակում)` ըստ եկամտի մակարդակի: Սա մի գլուխկոտրուկ 
է, որ անհնար է լուծել, քանի որ այստեղ բացակայում է չափազանց 
կարևոր մի տեղեկատվություն: Պարզ ասած` չկա միջազգային 
համադրելի տեղեկատվություն ավագ դպրոցի և բարձրագույն 
ու մասնագիտական կրթության որակի վերաբերյալ կամ այդ 
մակարդակներում կրթության համապատասխանության վերա
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բերյալ. տվյալներ, որոնք ցույց կտան` արդյոք շրջանա վարտ
ներն ունե՞ն ժամանակակից աշխատաշուկայի համար պահանջվող 
համա պատասխան հմտություններ:

Կան միջազգային գնահատումներ, որոնք տվյալներ են տրա
մադրում մինչև 15 տարեկան սովորողների կարողությունների վե
րա բերյալ (սովորաբար միջնակարգ կրթության ստորին օղակում), 
սա կայն տարածաշրջանի մարդկանց գերակշիռ մասը մուտք է 
գործում աշխատաշուկա ոչ այդ տարիքում: Վաղ փուլերի մասին 
այս գնահատումներից զատ չկա ամբողջական, լիակատար և 
հուսալի տեղեկատվություն սովորողների կարողությունների վե
րա բերյալ: Ավելին, սովորողների կարողությունների մասին առկա 
տեղեկատվությունն էլ հիմնականում առնչվում է իմացական հմտու
թյուններին և ոչ վարքագծային հմտություններին, ինչպիսիք են 
աշխատանքային էթիկան, թիմային աշխատանքը, որոնք հատ
կապես կարևորում են գործատուները: Որպեսզի քա ղա քա կանու
թյուն մշակողների համար առավել հասկանալի լինեն առկա 
հմտությունների բացի պատճառները և այդ բացը շտկելու ուղիները, 
անհրաժեշտ է, որ այս տեղեկատվական բացը փակվի: Հաշվի 
առնելով այն, որ չկան տվյալներ աշխատաշուկա նոր մուտք գոր
ծողների հմտությունների վերաբերյալ, այս աշխատությունում 
կատարված եզրակացությունները անհրաժեշտաբար հիմնվում են 
այն տվյալների վրա, որոնք հնարավոր է ձեռք բերել: 

Որակին առնչվող երկու խնդիրներ առավելապես սրությամբ 
են արտահայտված ԵԿԱ տարածաշրջանում. չափազանց մեծ 
թվով սովորողներ ձախողվում են, և կրթության համակարգերը 
դժվա րություններ ունեն խնդիրներ լուծելու հմտություններ ուսու
ցա նելու հարցում: Սովորողների ձախողումների հետ կապ
ված 2009 թ. Սովորողների միջազգային գնահատման ծրագրի 
(PISA) տվյալները ցույց են տալիս, որ ԵԿԱ բոլոր երկրնե
րում (բացառությամբ ԵՄ անդամ մի քանի երկրների) 15 տարե
կանների շրջանում մեծ մաս են կազմում այնպիսիք, ովքեր գրա
ճա նաչության և հաշվելու տարրական կարողությունների այն քան 
ցածր մակարդակ ունեն, որ աշխատավայրում նրանց հաջո ղության 
հասնելու հավանականությունը խիստ կասկածելի է: Աշխատանքն 
աստիճանաբար ավելի մեծ պահանջներ է առաջա դրում նույնիսկ 
այս տարիքային խմբին, ուստի նրանց անբավարար հմտություններն 
ավելի ակնհայտ կդառնան: Թեև միջազգային գնահատումներով 
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ԵԿԱ երկրները լավ արդյունքներ ունեն, երբ գնահատվում է 
նախնական/տարրական կրթությունը (4րդ դա սարան), սակայն 
արդյունքներն այլ են, երբ գնահատումը կա տար վում է միջնակարգ 
կրթության միջին օղակում (8րդ դասարան): Այս արդյունքներից 
կարելի է եզրակացնել, որ այս երկրների կրթու թյան համակարգերը 
հաջողությամբ փոխանցում են հիմնական հմտու թյունները, սակայն 
դժվարություններ ունեն ավելի բարդ հմտու թյունների փոխանցման 
հարցում, ինչպիսին է, օրինակ` խնդիր ներ լուծելու հմտությունը, որը 
գործատուներն ավելի ու ավելի շատ են կարևորում: 

Առավել անհանգստացնող է այն, որ ԵԿԱ տարածաշրջանում 
կրթու թյան որակի ասպարեզում հետևողական դրական տեղա
շարժեր չեն նկատվում: Փաստացի իրավիճակը մինչև 2006 թ. շատ 
երկրներում կարծես թե վատանում էր: Տնտեսական համա գոր
ծակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) երկրների 
միջին ցուցանիշի հետ ունեցած տարբերության կրճատման 
փոխարեն այս մակարդակում միջազգային գնահատմանը մաս
նակ ցող ԵԿԱ երկրները, որոնք համարվում են առավել լավ կառա
վարվող երկրներ, իրենց ցուցանիշներով կարծես թե կա՛մ աճ չէին 
արձանագրել, կա՛մ հետընթաց էին ունեցել: Հնարավոր է, որ իրա
վիճակը կարող է առավել վատթար լինել ԵԿԱ այն երկրներում, 
որոնք չեն մասնակցում իրենց երկրի սովորողների գնահատման ու 
առաջադիմության համեմատման աշխատանքներին: Ոգևորիչ է այն 
փաստը, որ 2009 թ. Սովորողների միջազգային գնահատման ծրագրի 
(PISA) տվյալներով` ԵԿԱ 11 երկրներում գրանցվել է շրջադարձային 
պահ, և այդ երկրներում 2006 թ. համեմատությամբ արձանագրվել են 
դրական տեղաշարժեր (այդ թվում` զգալի տե ղաշարժ Բուլղարիայում, 
Ռումինիայում, Սերբիայում, Ղրղըզստա նում և Թուրքիայում): 
Սակայն ԵԿԱ 7 երկրներում շա րու նակվել է անկումը, և 2006 թ. 
համեմատությամբ նրանց ցուցանիշները եղել են ավելի վատ: 

Ավագ դպրոցի և բարձրագույն ու մասնագիտական կրթության 
որակը տարածաշրջանում հավանաբար չի բարելավվել, թեև 
տվյալ ների բացակայությունը դժվարացնում է այս ենթադրության 
հաստատումը: Քանի որ միջնակարգ կրթության միջին օղակում 
կրթության որակի կայուն բարելավում չի արձանագրվում, ապա 
այս թերությունը հավանաբար իր արտացոլումն է գտնում ավագ 
դպրոցում (թեև ոչ անմիջապես): Ընդգրկվածությունը բարձրագույն 
և մասնագիտական կրթության մեջ նախկինում խստորեն վե
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րահսկվում էր, և այդ կրթությունը վերապահված էր միայն սա կա
վաթիվ` բարձր առաջադիմություն ունեցողների: Վերջին երկու 
տասնամյակներում ընդգրկվածությունը կրկնապատկվել, եռա
պատկ վել և քառապատկվել է, սակայն առանց նոր ծրագրերի, 
հաս տատությունների ու սովորողներին անհրաժեշտ որակի ապա
հովման մեխանիզմների և առանց այն տեղեկատվության, որ 
անհրաժեշտ է ծնողներին և սովորողներին իրազեկ որոշումներ 
կայացնելու համար: Արդյունքում` պարզ չէ` արդյոք այս ընդլայն
մանը զուգընթաց նկատվե՞լ է որակի աճ, թե՞ ոչ: 

Հնարավոր է նաև, որ ավագ դպրոցի և բարձրագույն ու մաս
նագիտական հաստատությունների շրջանավարտներն ավարտում 
են ոչ համապատասխան հմտություններ ձեռք բերած: Անցումային 
շրջանի վաղ տարիներին մասնագիտական ուսուցման համակարգը 
արագորեն փլուզվեց: Չնայած նախկինում ԵԿԱ երկրների մեծ 
մասում միջնակարգ կրթությամբ շրջանավարտների ավելի քան 
կեսը կազմում էին միջին մասնագիտական կրթություն ունե
ցողները, սակայն միջին մասնագիտական կրթօջախների սովորող
ները նախապատվությունը տվեցին միջնակարգ հանրակրթական 
դպրոցներին` հետագայում բարձրագույն կրթություն ստանալու 
ակնկալիքով: Հնարավոր է, որ նժարը շատ է թեքվել մի ուղղու
թյամբ, քանի որ այժմ գործատուները հավաստիացնում են, որ 
դժվար է գտնել տեխնիկական հմտություններով շրջանավարտներ: 
Այդուհանդերձ, քանի դեռ տարածաշրջանի մասնագիտական կրթօ
ջախներում բարեփոխումներ չեն կատարվել, որպեսզի ապահովեն 
համապատասխան հմտություններով շրջանավարտներ, չարժի 
խրախուսել սովորողների վերադարձը այդ հատված: 

Հմտությունների բացի լրացումը միայն ֆորմալ կրթության որակի 
ու համապատասխանության հարց չէ, այստեղ շատ քիչ է առաջ
ըն  թացը աշխատողների հետագա վերապատրաստումների 
ապա հովման հարցում: Աստիճանաբար ավելի ու ավելի շատ 
փաս տարկներ են երևան գալիս, որ չափահասների շարու նա
կա կան ուսուցումը և վերապատրաստումը խթանում են զբաղ վա 
ծությունն ու բարձրացնում արտադրողականությունը: Այս հատ
վածի զարգացումը տարածաշրջանի տնտեսական աճի օրա
կար գում կարևորագույն խնդիր է, մասնավորապես առավել 
զարգացած ԵԿԱ երկրներում և զգալի ժողովրդագրական անկում 
ունեցող երկրներում. անկում, որից բխում է, որ աշխատուժի 
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մասնակցությունն ու անհատական արտադրողականությունը պետք 
է բարձրանան, որպեսզի տնտեսական աճի ավելի բարձր ցու
ցանիշներ ապահովվեն: Այդուհանդերձ, այս երկրներից շատերը 
նոր են նախապատրաստվում չափահասների ուսուցման ոլորտի 
ընդ լայնմանը, որն անհրաժեշտ է ոչ միայն գլոբալ տնտեսության 
մեջ մրցակցելու, այլ նաև շուկայական տնտեսության անցնելու հե
տաձգված ազդեցությունները մեղմելու համար: Հաշվի առնելով 
գործատուների կողմից ավելի մեծ հմտություններ ունեցող աշխա
տուժի պահանջարկը` ԵԿԱ երկրներում այլևս անհնար է անտեսել 
չափահասների կրթության ու վերապատրաստման հարցը: 

Գործունեության առաջնահերթ ոլորտներ 
Ինչպես արդեն վերը նշվեց, ԵԿԱ տարածաշրջանում ճկուն ու 
կարիքներին արձագանքող կրթության համակարգերի ձևավորման 
համար կան երեք խոշոր խոչընդոտներ: Նախ` այս համակարգերը 
գործել են «մթության մեջ», քանի որ քա ղա քա կանության մշակումն 
ու որոշումների ընդունումը չի հիմնվել սովորելու և սովորողների ու 
շրջանավարտների աշխատանք գտնելու արդյունքների վերաբերյալ 
տվյալների համակարգային հավաքման և վերլուծության վրա: 
Երկրորդ` կենտրոնացված պլանավորման թողած ժառանգությունից 
ելնելով` դպրոցների կա ռա վա րումը մնացել է խիստ կենտրո նաց
ված, իսկ գործառնական մանրամասները շարունակել են մնալ 
կենտրոնական մակարդակում քա ղա քա կանություն մշակողների 
ուշադրու թյան կենտրոնում: Թեպետ բոլոր ՏՀԶԿ երկրները կրթու
թյան ոլորտում 1980ականներից (տե՛ս ՏՀԶԿ, 2004 թ.) ընդունել են 
առաջադիմությանն ուղղված կա ռա վա րումը, թեև տարբեր արա
գությամբ, սակայն ԵԿԱ երկրների գերակշիռ մա սը շարունակում է 
օգտագործել կառավարման այնպիսի գոր ծե լաոճ, որոնց հիմքում 
ծախսերի և ոչ թե արդյունքների վրա հիմնված ֆինանսավորման 
մեխանիզմներն են ու մանրամասն կանոնակարգերի կատարումը: 
Սա նշանակում է, որ տեղական մակարդակում կրթօջախների 
ղեկավարությունը և տնօրենները իրենց հաստատությունների համար 
կարևոր որոշումների ընդուն ման իրավասություն և ինքնուրույնություն 
չունեն, այդ թվում նաև` այն հարցերի շուրջ, թե քանի՞ և ի՞նչ 
մասնագիտական առարկաներ կարող են ընտրել սովորողները կամ 
քանի՞ ուսուցիչ աշխատանքի ընդունել: Արդյունքում` գործ ունենք ոչ 
ճկուն համակարգի հետ, որը չի արձագանքում աշխատաշուկայի 
կարիքներին կամ սովորողների թվի փոփոխություններին: 
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Երրորդ` ԵԿԱ տարածաշրջանի կրթության համակարգում ֆի նան
սական ռեսուրսները խիստ անար դյու նա վետ են օգտա գործ վում: Սա 
ոչ մի տեղ այնքան ակնհայտ չէ, որքան նախա բու հական հատվածում, 
որում սակավաթիվ երկրներ են վերջին քսան տարիների ընթացքում 
ուսուցիչների թիվը կրճատել` պայ մա նավորված սովորողների թվի 
նվազմամբ: Հետևաբար, աշա կերտ/ուսուցիչ հարաբերակցությունը 
կտրուկ անկում է ապրել (և մեկ աշակերտի հաշվով ծախսերն աճել 
են) ավելի շատ, քան աշխարհի որևէ այլ տարածաշրջանում (տե՛ս գծա
պատկեր 03): Այստեղից հետևում է, որ սուղ մի ջոց ներն ուղղվում են 
չափից ավելի շատ աշխատողներին խղճուկ աշխատավարձ վճարելուն 
ու կիսադատարկ շենքերը ջեռուցելուն: 

Օ3. ԵԿԱ տարածաշրջանի ուսուցիչ/աշակերտ 
հարաբերակցությունը հիմնական դպրոցում` աշխարհի այլ 
տարածաշրջանների համեմատությամբ, 1990-2008 թթ.

Աղբյուրը` Կրթության վիճակագրության EdStats տվյալների բազա` գումարած հեղինակի 
գծային միջարկումները` բացակայող տարիների համար:
Ծնթ. Փաստացի տվյալները նշված են կետերով: Աշակերտ/ուսուցիչ հարաբերակցության 
վերաբերյալ միջազգային տվյալների (թե՛ Համաշխարհային EdStats տվյալների բազայի, 
թե՛ այլ միջազգային կրթական տվյալների բազաների) խնդիրներից մեկն այն է, որ հստակ 
չէ, թե արդյոք որոշակի երկրների տվյալները ներկայացված են լրիվ հաստիքի հիման վրա: 
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Անաչառ լինելու համար հարկ է նշել, որ այս խոչընդոտները 
տարբեր կերպ են անդրադառնում ԵԿԱ երկրների վրա ու 
տարբերվում են ըստ կրթության մակարդակների: Այդուհանդերձ 
ԵԿԱ և ոչ մի երկիր չի խուսափել կենտրոնացված պլանավորման 
ժառանգությունից4: Այդ համակարգի ուշադրության կենտրոնում 
ծախսերի վերահսկումն է, այսինքն` ստուգելու, թե տեղերում 
կատարո՞ւմ են ծախսերին առնչվող բոլոր մանրամասն 
նորմատիվները: Կրթության նախարարները սակայն շարունակել 
են անտեղյակ մնալ, թե արդյոք սովորողները ձեռք բերո՞ւմ են 
հմտություններ ու կարողություններ: 

Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե այս խոչընդոտներն ինչպե՛ս 
են անդրադառնում կրթության տարբեր մակարդակների վրա, 
ապա դա առավել նվազ հայտնի է նախաբուհական կրթության 
մակարդակում, որը կլանում է ԵԿԱ տարածաշրջանի ընդհանուր 
կրթության ֆինանսավորման 2/3ը: Նույն երեք խոչընդոտներն 
անդրադառնում են նաև բարձրագույն կրթության վրա, սակայն մի 
փոքր այլ ձևով, քանի որ այս համակարգում արդեն վերջին քսան 
տարիների ընթացքում զգալի բարեփոխումներ են իրականացվել, 
որի ընթացքում շատ երկրներում այդ կրթօջախների թիվը 
կրկնապատկվել կամ եռապատկվել է (տե՛ս գլուխ 5): Քանի 
որ ԵԿԱ բազմաթիվ երկրներում ժամանակակից իմաստով 
չափահասների կրթության ոլորտը դեռ չի ձևավորվել, ուստի 
այս խոչընդոտները չեն կարող որակվել որպես այս հատվածի 
խնդիրներ: Այնուհանդերձ, այս աշխատությամբ ներկայացվող 
քա ղա քա կանության բարեփոխումների մասին առաջարկները 
վերաբերում են նաև չափահասների կրթությանն ու գաղափարներ 
և սկզբունքներ են առաջ քաշում այն մասին, թե այս ենթաոլորտը 
ինչպես կարող է զարգանալ և տնօրինվել տարածաշրջանում (տե՛ս 
գլուխ 6): 
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Արդյունքներին միտված կրթության համակարգերի 
կա ռա վա րում 
Վերը նշված երեք խոչընդոտները լուծելու համար ԵԿԱ տարա
ծա շրջանի երկրները պետք է այնպես կառավարեն իրենց 
կրթու թյան համակարգերը, որ միտված լինեն արդյունքներին: 
Նախևառաջ` նրանք պետք է ավելի շատ տեղեկություններ 
հավաքեն «առաջադիմության» մասին, այսինքն՝ այն մասին, թե 
ի՛նչ են սովորում կրթօջախներում, ի՛նչ աշխատանք են գտնում և 
ինչ քա՛ն աշխատավարձ են ստանում շրջանավարտները: Բացի 
այդ, ԵԿԱ երկրների համար կարող է օգտակար լինել ՏՀԶԿ 
երկրների և մի շարք զարգացող երկրների օրինակին հետևելը ու 
կրթության ոլորտի ծախսերին միտված կա ռա վա րումը առա ջա
դիմությանը միտված կառավարմամբ փոխարինելը: Այս փոփո
խությունը ենթադրում է առաջատար աշխատողներին ավելի մեծ 
ինքնուրույնության տրամադրում և հաշվետվողականության մեխա
նիզմների ներդրում, օրինակ` կատարողականի վրա հիմնված 
պայմանագրերի կնքում և բյուջետավորում, որոնք կարևորում են ոչ 
թե նորմերին հավատարիմ մնալը, այլ` կատարողականը: 

Կատարողականի մասին ավելի շատ տվյալների առկայության և 
առաջատար աշխատողներին որոշումներ կայացնելու առավել լայն 
իրավասություններ տրամադրելու դեպքում կստեղծվեն նախա
պայմաններ, որպեսզի տարածաշրջանում կրթության համա կարգն 
առավել ճկուն արձագանքի աշխատաշուկայի կարիքներին և 
առավել ար դյու նա վետ լինի: 

Ուշադրության կենտրոնացում ուսման և զբաղվածության 
արդյունքներին 

ԵԿԱ տարածաշրջանի երկրների համար ավելի օգտակար կլինի 
ուսանողների ուսումնառության և զբաղվածության արդյունքների 
ավելի շատ գնահատումը, որոնք այն տեղեկություններն են, որ 
նրանք կարող են օգտագործել ավելի լավ քա ղա քա կանություն 
մշակելու համար: Կրթության միջոցով տրամադրվելիք հիմնական 
հմտությունների և կարողությունների, ինչպես նաև դրանք գնա
հա տելու ստանդարտացված թեստերի մասով բավական մեծ 
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համաձայնություն կա5: Տարածաշրջանի բազմաթիվ երկրներ 
արդեն մասնակցում են միջազգային գնահատումներին, սա
կայն ազգային գնահատումներից ստացված օգտակար տեղե
կու թյունների հավաքումն ավելի դանդաղ է եղել, քան մյուս 
տարա ծաշրջաններում: Թեև տարածաշրջանում բոլոր դպրո
ցա կան համակարգերն ունեն գնահատման ազգային որոշակի 
համակարգ, սակայն դրանցից շատերը գտնվում են մշակման 
վաղ փուլերում (տե՛ս Օ4 գծապատկեր), և այժմ քիչ փաստեր կան, 
որ ԵԿԱ երկրներն այդ գնահատումներն օգտա գոր ծում են քա ղա
քա կանության համար: Ավելի շուտ, ազ գային գնահատումները 
շարունակում են դիտարկվել որ պես հավաս տա գրման մեխանիզմ, 
որը հաստատում է, որ սովո րո ղը ձեռք է բերել կրթակարգով 
նախապես սահմանված վարպե տություն, որը հնարավորություն 
է տալիս դիպլոմ ստանալու կամ փոխադրվելու բարձրագույն 
և մասնագիտական կրթության ավելի բարձր աս տիճան: 
Սովորողների գնահատումները հազվադեպ են դիտ վում որպես 
կրթության համակարգի ուժեղ և թույլ կողմերը բացա հայտելու 
հնարավորություն:

Երբ սովորողներն ավարտում են, ԵԿԱ տարածաշրջանում կրթու
թյան նախարարությունները կանոնավոր կերպով չեն հավաքում, 
վերլուծում և տարածում նրանց աշխատանքային արդյունքների 
մասին տեղեկությունները: Մինչդեռ նման տեղեկությունները հույժ 
կարևոր են քա ղա քա կանություն ձևավորողների և բուհերի համար, 
քանի որ դա օգնում է նրանց պարզելու, թե ուսումնառության 
որ ծրագրերն ու ոլորտներն են մեծ պահանջարկ վայելում 
գործատուների շրջանում: Ավելին, այս տվյալները կարող են 
օգնել սովորողներին համալսարանի և ուսումնառության ոլորտի 
ավելի ճիշտ ընտրություն կատարելու հարցում: ՏՀԶԿ անդամ 
որոշ պետություններ (այդ թվում` Հունգարիան, Իտալիան և 
Հոլանդիան), Ռումինիայի հետ միասին, այս ոլորտում ունեն 
մյուսների համար նախանձելի օրինակներ: 
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Օ4. ԵԿԱ տարածաշրջանում սովորողների ուսումնառության մասին 
տվյալների գնահատման և օգտագործման վիճակը, 2009 թ. 

Աղբյուրը` Հեղինակի գնահատումներ՝ հիմնված ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի` ՄԱԿ-ի մանկական 
հիմնադրամի (2007 թ., աղյուսակ 2.1) տվյալների վրա, երկրների մասնակցության աս-
տի ճանը PiSA, PiRLS (Ուսումնասիրություն միջազգային ընթերցանական գրա գիտու-
թյան առաջընթացի վերաբերյալ) և TiMSS (Մաթեմատիկայի և գիտության միջազ գային 
միտումների ուսումն ա սի րու թյուն) գնահատումներում 1995 թ. ի վեր և Համաշ խար հային 
բանկի տեղական փորձագետների տրամադրած տեղեկությունների վրա: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի 
տվյալները վերցված են «Գնահատման և քննության համակարգերի բարե փոխման ընթացքը, 
2006 թ.» 2.1 աղյուսակից, որոնք առնչվում են «Դպրոցական այլ քննությունների կամ 
գնահատումների ներ մուծ մանը (օրինակ՝ հիմնական դպրոց)» և «Օրինակելի տարբերակի 
վրա հիմնված ազգային գնահատման ներ մուծմանը»: Այս աղյու սակում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը 
երկրների առաջընթացը գնահատում է 0-4 միավորով, որ տեղ 0-ն նշանակում է «ծրագրված 
կամ սկսված է», իսկ 4-ը` «գործում է»: Բացի այդ, վերը նշված ցուցանիշներում կիրառվել 
են միջազգային գնահատումներում յուրաքանչյուր երկրի մասնակցության ցուցանիշների 
մասին Համաշխարհային բանկի աշխատակիցների հավաքած տվյալները: 
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Ինքնուրույնության և հաշվետվողականության 
մեխանիզմների ներդրում` արդյունքների հիման վրա 

Կենտրոնացված պլանավորումից մնացած ժառանգության հաղ
թա հարումը ներառում է մանրամասն նորմերից հեռացում և փո
խա րենը դերակատարների պատասխանատվություն կատա րո
ղա   կանի (կամ արդյունքների) համար: Կենտրոնական մա կար
դակով սա ենթադրում է, որ ԵԿԱ տարածաշրջանում քա ղա քա
կանություն ձևավորողները պետք է հրաժարվեն որոշակի պար
տա կանություններից և ստանձնեն այլ պարտականություններ, 
որպեսզի կրթության համակարգերը կարողանան նորացնել և 
բարելավել սովորողների ուսումնառության արդյունքները: Այս 
երկրներում կենտ րոնական կառավարությունների համար հնա
րա վորությունն այն է, որ նրանք հրաժարվեն դպրոցների և 
դասարանների կառա վա  րումից և փոխարենը ուշադրությունը 
կենտրոնացնեն նպատակ ներ, քա ղա քա կանություն և չափանիշների 
սահմանելու, պարտա կա նություններ նախատեսելու, ֆինանսական 
ռեսուրսները կենտ րո նացնելու, քա ղա քա կան համաձայնություն 
ապա հովելու, աղքատ և ան տեսված սովորողների վրա ուղղվա
ծության ու ծառայությունների մա տուցման և համակարգի որակի 
մոնիթորինգի ու գնահատման վրա: 

Կրթության համակարգերի ինքնուրույնության (ինքնավարության) 
ընդլայնումը նշանակում է լիազորությունները և պատասխա
նատվությունը հանձնել մարդկանց, որոնք առավել շատ կարող 
են նորացնել ու բարելավել կրթության որակը: Դրանք են տեղի 
կառավարիչներն ու կրթության մարմինները (տե՛ս Օսբորն և 
Գեբլեր, 1992 թ.): Դա նաև նշանակում է, որ այդ դերա կա տար
ները պատասխանատու են իրենց աշակերտների մեծ մասի ուսում
նա ռության արդյունքների բարելավման համար: Այդ շահա գրգիռ 
կողմերի խթանների և աշակերտների ուսումնառության մասով քա
ղա քա կանություն ձևավորողների կողմից ցանկալի արդյունքների 
համապատասխանեցումը պահանջում է, որ կրթու թյան նախարա
րությունները սահմանեն ընդհանուր առաջա դի մության նպատակ
ներ, նշեն, թե ով ում և ինչի համար է պատաս խանատու ու 
ապա հովեն, որ այդ պարտականությունները համա ձայնեցվեն, 
ընդունվեն և հասկացվեն: 
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Նախաբուհական մակարդակում քա ղա քա կանություն ձևավորող
նե րը կարող են ընդլայնել դպրոցական համակարգի ավելի 
ցածր օղակներում դերակատարների ինքնուրույնությունը՝ նրանց 
տալով դպրոցի գործառույթների և բյուջեի հետ կապ ված որոշում
ներ կայացնելու ավելի մեծ իրավասություն և թուլացնելով դա սա
րանների մեծությունը սահմանելու նորմերը: Ինքնուրույ նության 
ավելի բարձր աստիճանը հատկապես անհրաժեշտ է մաս նագի
տական   կրթության և վերապատրաստման դեպքում, որտեղ 
ծրագրերն ու ինստիտուտները պետք է հնարավորություն ունենան 
ընդլայնել կամ պայմանագրային հիմունքներով դասընթացներ 
առաջարկել՝ արձագանքելով սովորողների և գործատուների 
պահանջարկին, այլ ոչ թե հետևեն պետական կոշտ նորմերին:

Միաժամանակ, քա ղա քա կանություն ձևավորողները պետք է 
ներմուծեն հաշվետվողականության մի շարք մեխանիզմն եր, որ
պեսզի դպրոցները արդյունքների համար պատասխանա տվու
թյուն կրեն: Հնարավոր մեխանիզմները ներառում են դպրոցական 
խորհուրդների ստեղծում, որի միջոցով ծնողները և տեղական 
հանրությունը կներգրավվեն դպրոցի որոշումների կայացմանը՝ 
պահանջելով, որ դպրոցները պատրաստեն դպրոցի զարգացման 
ծրագրեր, որոնք նկարագրում են յուրաքանչյուր դպրոցի ուժեղ 
և թույլ կողմերը, ինչպես նաև բարելավման գործողությունների 
ծրագիր` պատրաստելով «դպրոցների գնահատման քարտեր», 
որոնք պարունակում են դպրոցի առաջադիմության մասին հիմն ա
կան ցուցանիշներ, ինչպես նաև պատժելով ցածր առաջադի մություն 
ունեցող դպրոցներին և պարգևատրելով բարձր առաջադիմություն 
ունեցող դպրոցներին: Այստեղ, սակայն, կարևոր է սահմանել, 
որ բարձր առաջադիմություն ունեցող դպրոցն այն է, որն ապա
հովում է ուսումնառության բարելավված արդյունքներ բոլոր սովո
րողների համար, այդ թվում նաև` ցածր եկամուտ ունեցող և 
փոքրամասնությունների ընտանիքների երեխաների համար: 

Սակայն ինքնուրույնության և հաշվետվողականության բարձ
րաց ման ուղղությամբ զգալի հաջողությունների դժվար կլինի 
հասնել դպրոցի համակարգում, եթե տարածաշրջանում քա
ղա քա կանություն մշակողները չլուծեն ուսուցանող անձնա
կազմի բարոյալքվածության հարցը, մի աշխատանք, որ կներա ռի 
անձնակազմի գերհագեցվածության խնդրի լուծում և աշխատա
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վարձի բարձրացում, մասնագիտական   զարգացում և ուսուցիչների 
աշխատանքային պայմանների բարելավում: 

Բարձրագույն և մասնագիտական կրթության մակարդակում 
ինքնուրույնության ավելի բարձր աստիճանը և ար դյու նա վետ 
հաշվետվողականությունը հա վա սարապես կարևոր են: Այս հա
վա սարման առաջին մասն արդեն իրականացվել է տարա
ծաշրջանի մի շարք երկրներում, հիմնականում ԵՄ անդամ նոր 
պետություններում և շատ քիչ` Հարավարևելյան Եվրոպայի 
երկրներում, Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ուկրաինայում, որոնք 
բարձրագույն և մասնագիտական կրթության հաստատություններին 
արդեն իսկ զգալի ինքնուրույնություն են տվել: Այդ երկրները, 
շարունակելով անհրաժեշտ բարելավումները կառավարման լիազո
րության պատվիրակման ուղղությամբ, միաժամանակ պետք 
է այժմ զբաղվեն ոլորտում ակադեմիական և ֆիսկալ թափան
ցիկությունը բարելավելու հիմնական (սակայն ոչ բացառիկ) 
մարտահրավերը լուծելով և ներմուծեն հաշվետվողականության 
ավելի խիստ մեխանիզմներ: Տարածաշրջանի այլ երկրներ, 
հատկապես Բելառուսը և ԱՊՀ ցածր եկամուտ ունեցող երկրների 
մեծ մասը, դեռևս պետք է փոխեն բարձրագույն կրթության 
համակարգերի կառավարման եղանակը: Այդ երկրների առջև 
միաժամանակ ծառացած են բուհերի ինքնուրույնությունը բարձ
րացնելու և կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորման 
մարտահրավերների հարցերը: Ինչ վերաբերում է համակարգի 
ծառայությունների ու որակի մոնիթորինգի և գնահատման 
անհրաժեշտությանը, տարածաշրջանի բոլոր երկրները հետ 
են մնում. այլ կերպ ասած՝ բոլորն էլ պետք է ավելի շատ ջանք 
գործադրեն «լույսերը վառելու» համար՝ խիստ բարելավելով 
սովորողների ուսումնառության և կրթության արդյունքների 
վերաբերյալ իրենց կողմից տվյալների հավաքումը: 

Թեև թափանցիկության և ազնվության հիմնարար խնդիրները 
շարունակում են համատարած լինել բուհական ոլորտում, կարևոր 
է, որ ԵԿԱ քա ղա քա կանություն մշակողները ձեռնպահ մնան այս 
խնդիրները լուծելու փորձից՝ նախքան լիազորությունը բուհերին 
փոխանցելը և ֆինանսավորման ճկուն համակարգ ներմուծելը: 
Բարձրագույն կրթության բարեփոխումներ չնախաձեռնած 
ԵԿԱ երկրների խումբը պետք է ներմուծի ինքնուրույնություն և 
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հաշվետվողականություն՝ որպես քա ղա քա կանությունը հա վա
սարապես ամրապնդող գործիքներ: Այս երկրների քա ղա քա
կանություն մշակողները չպետք է պարզապես ինքնուրույնություն 
տան ստատիկ, ավանդական բուհերին, այլ կարող են լիազորել, 
որպեսզի ավելի մեծ ինքնուրույնությունը զուգակցվի ավելի 
«գործնական տեսք ունեցող» և հաշվետու ղեկավարությամբ ու 
տնօրինությամբ: 

Հաշվի առնելով տարածաշրջանում համեմատաբար թույլ 
ինստիտուցիոնալ կարողությունները, այդ թվում՝ որակի ապա հով
ման նորաստեղծ կամ գոյություն չունեցող գոր ծա կա լու թյունները, 
քա ղա քա կանություն մշակողներից կարող է պահանջվել խիստ 
տարբեր, փոխլրացնող գործիքների կիրառում՝ արդյունքներին 
միտված հաշվետվողականությունն ամրապնդելու համար: Այդ 
գործիքները ներառում են դասակարգում, ծրագրման ուսումն ա սի
րու թյուններ և մասնավոր հատվածի աճը խթանող բարենպաստ 
միջավայրի ստեղծում: Որակի ապահովման գործակալությանն 
ապավինելը, որպեսզի այն արագ ստեղծի սրընթաց աճող ոլորտի 
արտաքին մոնիթորինգի համար անհրաժեշտ կարողությունները, 
ռիսկային է. նման գոր ծա կա լու թյունը պետք է լինի լուծման մի 
մասը, սակայն ոչ միակ միջոցը:

Բարելավել մի ջոց ների օգտագործման ար դյու
նա վետությունը՝ կատարողականի վրա հիմնված 
ֆինանսավորմամբ 

Կատարողականի հիման վրա դպրոցական համակարգի կա ռա
վա րումը նշանակում է անցում կատարել ոչ ճկուն հոդ ված ներից 
կազմված բյուջեից դեպի պատվիրակված բյուջեի ավելի լայն 
կիրառումը, որտեղ խթաններ են նախատեսված ընդգրկվածությունն 
ու հաճախումները (այսինքն՝ ֆինանսավորում ըստ սովորողների 
թվի, այս ուղին արդեն ստանձնել է ԵԿԱ երկրների մեծ մասը) 
պահպանելու համար: Ավելի ճկուն, ողջա խոհ ֆինանսավորումը՝ 
նպատակային հատկացումների տես քով (այսինքն՝ պայմանագրի կամ 
կատարողականի վրա հիմն ված) նույնպես կարող են ֆինանսավորում 
ապահովել հաս տատու թյունների համար՝ ուսումնառության 
համաձայնեցված արդյունք ներին հասնելու դիմաց: Այս կարգի 
ֆինանսավորումը կրթության տեղական կառավարիչներին տալիս է 
ոչ միայն այդքան անհրաժեշտ ճկունություն, որը չի տալիս ծախսերի 
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վրա հիմնված բյուջեն, այլ նաև դրա շնորհիվ նրանք կենտրոնացած են 
մնում սովորողների արդյունքների վրա:

Բացի կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորումից, նախա
բուհական մակարդակում ֆինանսական ար դյու նա վետության 
բարելավումը կպահանջի խթանների ստեղծում ավելի մեծ 
դասարանների համար՝ խրախուսելով դպրոցների օպտիմալացումը 
և լուծելով անձնակազմի գերհագեցվածության հարցը: Մաս
նագիտական կրթության մակարդակում մի քանի ԵԿԱ երկրներ 
(օրինակ՝ Լեհաստանը և Ռումինիան) արդեն ընդունել են ըստ 
աշակերտների թվի ֆինանսավորումը՝ ուշադրությունը ծախսերից 
կենտրոնացնելով արդյունքի վրա: Տարածաշրջանի երկրների 
մյուս մասը պետք է ներմուծի կատարողականի վրա հիմնված 
ֆինանսավորում՝ այս ոլորտում ծախսերի ար դյու նա վետությունը 
բարելավելու համար: 

Եթե ԵԿԱ երկրները       ցանկանում են միաժամանակ ավելացնել 
մասնակցության մակարդակը և բարձրացնել մասնագիտական 
կրթության որակը, կպահանջվեն ավելի շատ մասնավոր մի ջոց
ներ. բարձրագույն կրթության ծախսային ճնշումները տարա
ծաշրջանում պարզապես չափազանց մեծ են: Մասնավոր մի
ջոց ների կենտրոնացումը կօգնի ամրապնդելու արդյունքներին 
միտված գործունեությունը երկու հիմնական ճանապարհով՝ 1) 
բարձրացնելով մրցակցությունը, քանի որ ավելի խելամիտ և 
նորարարական մասնավոր հաստատություններ օգնում են նորա
մու ծություններ կատարել պետական հաստատություններում 
և 2) ավելացնելով սովորողների կապվածությունը կրթության 
գործըն թացի հետ: Երբ սովորողներն ու ծնողները ուսման վարձ 
են վճարում (անկախ այն հանգամանքից, թե դա պետական 
կամ մասնավոր հաստատություն է), նրանք ընդհանուր առմամբ 
ավելի պահանջկոտ են լինում որակի և մատուցված կրթության 
համապատասխանության առումով: Բարձրագույն կրթության 
հա մար չկա ֆինանսավորման ոչ մի կատարյալ մակարդակ և 
պետա կան   ու մասնավոր ֆինանսական աղբյուրների ոչ մի կա
տարյալ խառնուրդ: Տարբեր երկրներ տարբեր տեսակի համա
պատասխանեցումներ են կատարում: 
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Չափահասների ուսումնառության համակարգերի 
հիմքերի կառուցում 
Ի տարբերություն նախաբուհական և բուհական կրթության՝ 
չափահասների կրթության համակարգեր հիմնականում գոյու
թյուն չունեն ԵԿԱ բազմաթիվ երկրներում: Նման համակարգերի 
ստեղծումը կպահանջի անցում կատարել կառավարության սահ
մանած ծրագրերից դեպի աշխատող և գործազուրկ չափա հաս
ներին ուսուցում տրամադրող մասնավոր և պետական հաս
տատությունների լավ կարգավորվող շուկա: Սակայն տարա
ծաշրջա նում կառավարությունները կշարունակեն դերակատարում 
ունենալ գործազուրկների կրթության և ուսուցման հարցում` հա
ճախ պայմանագիր կնքելով մասնավոր հաստատությունների հետ` 
անհրաժեշտ ծառայությունների մատուցման համար: Ոլոր տում 
շուկայի ձախողումներին լուծում տվող քա ղա քա կանու թյու նը հատ
կապես կարևոր է չափահասների ար դյու նա  վետ կրթու թյան հա
մակարգերի հիմքը դնելու առումով: Ընդհա նուր առմամբ, հաջողված 
համակարգերը պահանջում են պետա կան գերա տեսչությունների և 
մասնավոր հատվածի միջև համա կարգ ման ու համագործակցության 
բարձր աստիճան, ինչպես նաև մեծ ուշադրություն նվիրել ուսուց
ման պահանջարկին (այսինքն` բիզնեսին և անհատներին) ուսուց
ման քա ղա քա կանու թյունը սահմանելիս: Երբ չափահասների ուսում
նառության ամուր համակարգ ստեղծվի, կառավարությունները կա
րող են «վերա հսկել» այն` ծրագրի որակի, տվյալների մոնի թորինգի, 
հաշվետ վո ղա կանության դիմաց ինքնուրույնության խթանման 
և ոլորտում պետական ֆինանսավորման ար դյու նա վետությունը 
բարձրացնելու միջոցով: 

Չափահասների ուսումնառության ընդլայնումը առաջնահերթություն 
է տարածաշրջանում ժողովրդագրական անկման առջև կանգնած 
զարգացած տնտեսությունների համար: Նրանց խնդիրն է 
ապահովել, որ համակարգման առկա մեխանիզմները լավ գործեն, 
և կանոնակարգումն ու ֆինանսավորումն օգտագործվեն մասնավոր 
հատվածին ուղղված չափահասների կրթության և ուսուցման 
շուկաների առաջացմանը նպաստելու համար: Տարածաշրջանում 
ժողովրդագրական անկման առջև կանգնած պակաս զարգացած 
տնտեսությունների (այսինքն` Հարավային և Արևելյան Եվրոպայի 
և միջին եկամուտ ունեցող ԱՊՀ երկրներից շատերը) հիմնական 
առաջնահերթությունը չափահասների ուսումնառության քա ղա
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քա կանության շրջանակի ներդրումն է և այդ ռազմավարությունն 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքների ստեղծումը 
(օրինակ` համակարգման մեխանիզմներ` գումարած կանո նա
կարգման նախնական քայլեր): Տարածաշրջանում ժողովրդա
գրա կան անկման առջև չկանգնած պակաս զարգացած տնտե
սու թյունների համար (այսինքն` ցածր եկամուտ ունեցող ԱՊՀ 
երկրներ և Ալբանիա) կարող է ավելի ար դյու նա վետ լինել ոլորտի 
քա ղա քա կանության շրջանակի և համակարգման մեխանիզմների 
ստեղծմանն ուղղված աշխատանքների սահմանափակումը: 
ՏՀԶԿի Չա փահասների կարողությունների միջազգային գնա հատ
ման ծրագրին (PIAAC) մասնակցող բազմաթիվ երկրների համար 
կարևոր առաջին քայլը կլիներ հասկանալ իրենց աշխատուժի առկա 
հմտությունները և կարողությունները:

Եզրահանգում
Ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի ԵԿԱ տարածաշրջանի կրթու
թյան համակարգերը անցում կատարեն ծախսերից դեպի 
սովորողների մեծամասնությանը որակյալ կրթություն տրամա
դրելուն: Գործընթացի սկսվելուն սպասելը կհանգեցնի միայն այն 
բանին, որ երկրները հետ կմնան համաշխարհային տնտեսության 
մեջ մրցակցության նպատակով իրենց տնտեսության համար 
անհրաժեշտ հմտություններ տրամադրելուց: Ընդհանուր առմամբ, 
կրթության բոլոր մակարդակներում սովորողների ուսումնառության 
արդյունքների գնահատման շատ ավելի բարձր աստիճան է 
անհրաժեշտ, եթե քա ղա քա կանություն մշակողները ցանկանում 
են հասկանալ իրենց համապատասխան համակարգերի ուժեղ և 
թույլ կողմերը ու մշակել դրանք բարելավելու ար դյու նա վետ քա
ղա քա կանություն: Եթե կենտրոնական կառավարությունների 
դերը այնպես վերաձևակերպվի, որ ուշադրության կենտրոնում 
լինեն ռազմավարական քա ղա քա կանությունը, համակարգի 
նպատակները և կարգավորումը, ապա կենտրոնական քա ղա
քա կանություն մշակողները կազատվեն խթանների կիրառումից, 
որպեսզի ցածր մակարդակի դերակատարներն իրականացնեն 
նպատակները և ապա չափեն արդյունքները:

Դպրոցներում այդ գործընթացը կներառի մեկ շնչի հաշվով 
ֆինանսավորման ավելի լայն կիրառում, ինքնուրույնության 



 Հմտություններ և ոչ միայն դիպլոմ  23

ավե լի բարձր աստիճան և ուսումնառության արդյունքների մա
սով հաշվետվողականության ավելի բարձր աստիճան: Բարձ
րա գույն կրթության մակարդակում անհրաժեշտ է որակի ապա
հովման ազգային մեխանիզմների ամրապնդում` կրթական հաս
տատությունների հաշվետվողականությունը բարձրացնելու հա մար` 
զուգահեռ տրամադրելով ուսումնառության և զբաղ վա ծության 
արդյունքների (օրինակ` ծրագրման ուսումն ա սի րու թյունների կամ 
համալսարանների դասակարգման արդյունք ներ) մասին ավելի 
շատ տեղեկություններ` սովորողների իրազեկված ընտրության 
հա մար: Բացի այդ, գոյություն ունեցող ֆինանսավորման խթան
ները պետք է ամրապնդել` կատարողականի վրա հիմնված բյուջե
տավորման ներդրմամբ և հնարավորության դեպքում ինստի
տուցիոնալ անկախության բարձրացմամբ: Չնայած չափա հաս
ների ուսումնառության համակարգերը խիստ կարևոր են տարա
ծաշրջանի համար, նրանց առաջնահերթությունը ԵԿԱ առանձին 
երկրներում կախված կլինի տնտեսական և ժողովրդա գրական 
պայմաններից և կրթության այլ, հավանաբար, ավելի հրատապ 
մարտահրավերներից: Տարածաշրջանի բոլոր երկրները կարող 
են ձեռնամուխ լինել չափահասների կրթության և ուսուցման 
համապատասխան ռազմավարության մշակմանը: 

Ծանոթագրություններ
1. Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ) տարածաշրջանի 

երկրներն են` Ադրբեջանը, Ալբանիան, Բելառուսը, Բոսնիա և 
Հերցեգովինան, Բուլղարիան, Էստոնիան, Թուրքիան, Թուրք
մենս տանը, Լատվիան, Լեհաստանը, Լիտվան, Խոր վաթիան, 
Կոսովոն, Հայաստանը, Հունգարիան, Ղազախստանը, Ղրղը
զստա նը, Մոլդովան, Մակեդոնիայի Նախկին Հարավ սլա
վիայի Հանրապետությունը, Մոնտենեգրոն, Չեխիան, Ռու մի
նիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Սերբիան, Սլովա կիան, 
Սլովենիան, Վրաստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստա նը և 
Ուկրաինան: 

2. Գնողունակության համարժեքության գործակցի (ԳՀԳ) հետ 
համապատասխանեցված: 

3. ՎԶԵԲՀամաշխարհային բանկ Գործարար միջավայրի և 
ձեռնարկությունների գործունեության հետազոտությունները 
(BEEPS) հաջորդական կերպով պատկերացում են տալիս 
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ԵԿԱ տարածաշրջանում ընկերությունների ընդլայնման վե
րա բերյալ հաղորդված սահմանափակումների մասին: Հե տա
զոտություններն անցկացվել են ԵԿԱ գրեթե բոլոր երկրներում 
1999, 2002, 2005 և 2008 թվականներին: Հետա զոտության 
ընտրանքները կազմվել են ընկերու թյունների ազգային 
ռեգիստրից (կամ համարժեք համակարգի) պատահական 
ընտրանքի եղանակով և ընդ գրկում են թե՛ արդյունաբերության 
և թե՛ սպասարկման ոլորտները:

4. Հարկ է նշել, որ Թուրքիան չունի սոցիալիստական   անցյալ, 
սակայն մեծ չափով գործում է «մթության մեջ» և ՏՀԶԿ այլ 
երկրների նման կատարողականին միտված կառավարման 
բարեփոխումներ չի իրականացրել: Տե՛ս Համաշխարհային 
բանկ, 2005թ.:

5. Թեև ուսումնառության գնահատականների կիրառումը հակա
սություններից զերծ չէ, փորձարկման մեթոդաբա նությունները 
բարելավվել են վերջին տարիներին` դառնալով ավելի լավ 
և ավելի օգտակար սովորողների ուսումնառությունը գնա
հատելու համար, քան նախկինում:
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