
 
 

 

Մրցույթի հայտարարություն 

 

Ներառական կրթության ոլորտում քաղաքականության կրթաթոշակների նախաձեռնություն 

 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան (ԲՀՀ-Հայաստան) կազմակերպությունը հայտարարում է 

անհատական դրամաշնորհների մրցույթ` «Ազգային կրթություն» ծրագրի շրջանակներում:  

Մրցույթի նպատակն է` անկախ, անաչառ, բարձր մասնագիտական պատրաստվածության ապահովմամբ, 

իրականացնել ներառական կրթության ոլորտում թեմատիկ նպատակային ուսումնասիրություններ, որոնք 

կնպաստեն այդ ոլորտում ընթացող բարեփոխումների առավել թափանցիկ և արդյունավետ իրականացմանը: 

Հետազոտությունները կօգնեն այդ ոլորտի քաղաքականություն մշակողներին և իրականացնողներին առավել 

իրատեսական պատկեր ունենալ և օգտագործել ստացված տեղեկատվությունը` օբյեկտիվ կանխատեսումներ 

անելու ոլորտի բարեփոխումների ընթացքի և դրանց վրա դրական ազդեցություն ունենալու վերաբերյալ: 

 

Նախաբան 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան կազմակերպությունը, նպատակ հետապնդելով, 

օժանդակել երկրում ընթացող կրթության ոլորտի բարեփոխումներին, նպաստել որակյալ կրթության 

մատչելիությանն ու հասանելիությանը, հատկապես առավել խոցելի խավերի համար, 2013թ. մրցույթային 

կարգով իրականացրեց հետազոտություն: Այդ հետազոտությունն ուղղված էր ուսումնսիրել մեր երկրում, 

ներառական կրթության ոլորտում ընթացող բարեփոխումների գործընթացը1: Հետազոտությունը, գրանցելով 

բավականին լուրջ առաջընթաց ոլորտի զարգացման մեջ, միաժամանակ, վեր հանեց մի շարք խնդիրներ: 

Հետազոտության արդյունքում նաև պարզ դարձավ, որ կան մի շարք ենթաոլորտներ, որոնք կարիք ունեն 

առավել մանրամասն ուսումնասիրության: Այս ենթաոլորտների շուրջ քաղաքականության մակարդակով  

առավել մանրամասն ուսումնասիրության նպատակով` Հիմնադրամը հայտարարում է բաց մրցույթ 

հետաքրքրված մասնագետների համար: Ենթաոլորտներն և դրանց հետ կապված ուսումնասիրման ենթակա 

հարցերը ներկայացված են ստորև: 

 

Ներառական կրթության ոլորտի քաղաքականության հետազոտման առաջարկվող թեմաները 

 

Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստան կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ՝ 

հայաստանյան համատեքստում ստորև թեմաներով քաղաքականության հետազոտության հայտեր ստանալու 

նպատակով. 

 

 Ներառական դպրոցների (ՆԴ) մասնագիտական ուսուցչական ռեսուրսներն ու կարողությունները  

Ներակայացվող հայտերը պետք է հետազոտեն բազմամասնագիտական թիմերի և դրա անդամների դերերն ու 

պատասխանատվությունները կանոնակարգող քաղաքականության և օրենսդրության դրույթները, գոյություն 

ունեցող միջազգային և ազգային ստանդարտները՝ կապված բազմամասնագիտական թիմերի ձևավորման, 

դերերի և պատասխանատվությունների բաշխման հետ՝ ներառական կրթության (ՆԿ) արդյունավեր 

իրականացման համատեքստում, վերապատրաստումների, ինչպես նաև բազմամասնագիտական թիմի 

                                                 
1 ՀՀ Կառավարության կողմից, վաղ 2000ականներին, որպես հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումների բաղկացուցիչ 

մաս, ներառական կրթությունը հռչակվեց գերակա խնդիր: 2005 թվականի հունիսին Կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կոարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքը սահմանեց ներառական կրթության հայեցակարգը և այն 

ներառվեց 2008-2015թթ. կրթության զարգացման Ազգային Ծրագրում: 2012 թվականին ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարությունը հանդես եկավ մի նախաձեռնությամբ, համաձայն որի ներառակն և ոչ ներառական դպրոցների 

տարբերակումից անցում է կատարվում համընդհանուր ներառականության: Համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարի մինչև 2022 

թվականը ՀՀ բոլոր հանրակրթական դպրոցները պետք է դառնան ներառական և կրթական ծառայություններ մատուցեն 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքներ ունեցող երեխաներին: 

 



անդամներին ու առարկայական ուսուցիչներին ցուցաբերվող մասնագիտական օժանդակության առկա 

կառուցվածքն ու բովանդակությունը և դրա ազդեցությունը ներառական կրթության իրականացման վրա: 

Որպես քաղաքականության հետզոտության արդյուն ակնկալվում է, որ ազգային մակարդակում կհատկորոշվեն 

և կվերհանվեն օրենսդրական և գործնական բացերը, և կառաջարկվեն քաղաքականության այլընտրանքային 

լուծումներ՝ հիմնվելով ՆԿ գոյություն ունեցող միջազգային ստանդարտների վրա: 

 

 Ներառական կրթության ֆինանսավորումը  

Ներակայացվող հայտերը պետք է նախատեսեն Հայաստանում ներկայումս գոյություն ունեցող և ործող ՆԿ 

ֆինանսավորման բոլոր մեխանիզմների և մոդելների և դրանց արդյունավետության համակողմանի 

վերլուծություն՝ անդրադառնալով նաև այն հարցին, թե որքանով են դրանք օժանդակում և խթանում որակյալ 

ներառական կրթական ծառայությունների մատուցումը հայաստանյան ՆԴ-րում: Հետազոտությունը պետք է 

անդրադառնա նաև ՆԿ ֆինանսավորման առկա միջազգային մոդելներին և համակողմանիորեն վերլուծի 

դրանք հայաստանում կիարկման հնարավորություններն ու արդյունավետությունը: Որպես 

քաղաքականության հետզոտության արդյուն ակնկալվում է, որ հետազոտողները կառաջարկեն ՆԿ 

ֆինանսավորման այլընտրանքային լուծումներ՝ 2022 թվականին ակնկալվող համընդհանու ներառականության 

համատեղքստում:  

 

 Ներառական կրթության և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

նկադմամբ կանխակալ ընկալումներն ու կարծրատիպերը 

Ներակայացվող հայտերը պետք է նախատեսեն ներառական դպրոցների սոցիալ-մշակութային համատեքստին 

և սոցիալժհոգեբանական միջավայրին ուղղված պետաքան քաղաքականությունների պրակտիկաների 

համակողմանի վերլուծություն՝ կենտրոնանալով աշակերտների, ուսուցիչների և կրթության  առանձնահոտուկ 

պայմանների կարիք ունեցող ու չունեցող երեխաների ծնողների շրջանակում կարծրատիպերի և կանխակալ 

վերաբերմունքի դրսևորումների վրա, ինչպես նաև ուսումնասիրեն թե այդ քաղաքականություններն ու 

պրակտիկան որքանով են բխում և համապատասխանում առկա գոյություն ունեցող կարիքներին: 

Վերլուծությունը պետք է պատասխանի նաև այն հարցին, թե որքանով են ուսուցիչների 

վերապատրաստումները հասցեագրում կարծրատիպերի և կանխակալ վերաբերմունքի հաղթահարման 

խնդիրները առարկայական ուսուցիչների շրջանում: Քաղաքականության հետազոտության շրջանակում 

ակնկալվում է, որ հետազոտողները կուսումնասիրեն նաև, թե որքանով են ներդպրոցական 

քաղաքականությունները օժանդակում ծնողների և աշակերտների շրջանում ՆԿ նպատակի, խնդիրների և 

իրականացման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացումը: Որպես արդյունք ակնկալվում է, որ կառաջարկվեն 

քաղաքականության այլընտրանքային լուծումներ, որոնք կհանգեցնեն աշակերտների, ուսուցիչների և 

կրթության  առանձնահոտուկ պայմանների կարիք ունեցող ու չունեցող երեխաների ծնողների շրջանում 

ներառական կրթության վերաբերյալ բացասական ընկալումների հաղթահարմանը: 

 

 

Դիմորդները կարող են ներկայացնել հայտեր ինչպես մեկ թեմայի, այնպես ել մի քանի թեմաների 

համադրություն նախատեսող հետազոտությունների համար: 

 

Ով կարող է դիմել 

 

Այս ծրագիրը բաց է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, համալսարանների 

դասախոսական կազմի, հանրային քաղաքականության ոլորտի հետազոտողների, վերլուծաբանների և 

խորհրդատուների համար: Անհրաժեշտ է ունենալ նվազագույնը մագիստրոսական կրթություն հանրային 

կառավարման, քաղաքագիտության սոցիալական այլ գիտությունների, իրավագիտության, տնտեսագիտության, 

միջազգային հարաբերությունների կամ համանման բնագավառներում: Ցանկալի է փորձի առկայություն 

հանրային քաղաքականության ձևակերպման և վերլուծության, ինչպես նաև շահերի պաշտպանություն 

իրականացնելու ոլորտներում: Հետազոտական աշխատանքների համար անհրաժեշտ գրավոր հմտությունների 

առկայությունը ևս խիստ գերադասելի է: Պահանջվում է հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն: 

Հայտատուն պարտավոր է էական/անհրաժեշտ ժամանակ հատկացնել հետազոտության իրականացմանը: 

Հետազոտություն իրականացնելու ժամկետն է` առավելագույնը վեց ամիս և կարող են ներկայացվել ինչպես 

անհատների, այնպես էլ խմբերի կողմից:  

 



 

Դիմումների ընդունումը 

 

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտական առաջարկները դիմում հայտի ձևով (տես ստորև), 

ընդգրկելով հետևյալ բաժինները. խնդրի ձևակերպում և հետազոտության հիմնավորում, հետազոտական 

հարց/եր, քաղաքականության առաջարկվող այլընտրանք/ներ և դրանց նախնական հիմնավորում, 

հետազոտության մեթոդաբանություն, ինչպես նաև հետազոտության արդյունքների տարածման և հետագա 

կիրառման մանրամասն ռազմավարություն: Առաջարկը պետք է ունենա նաև մանրամասն բյուջե, որը կարող է 

ներառել այնպիսի ծախսեր, ինչպիսիք են դաշտային հետազոտություններ, հոնորարներ, տրանսպորտային և 

այլ անհրաժեշտ ծախսեր: Առաջարկի բյուջեն չպետք է գերազանցի 4000 ԱՄՆ դոլարը:  

Դիմումի փաթեթը պետք է ներառի նաև դիմողի ինքնակենսագրականը (CV), որ կպարունակի հրատարակված 

նյութերի ամբողջական ցանկը: Հետազոտության առաջարկը պետք է ներկայացվի անգլերեն: Փաստացի 

հետազոտությունը պետք է ներկայացվի հայերեն և ունենա անգլերեն համառոտագիր: 

 

Ակնկալիքները և աշխատանքի արդյունքը 

 

Ակնկալվում է, որ հետազոտողները որպես արդյունք կունենան հանրային քաղաքականությանն առնչվող 

վերլուծություններ, որոնք չպետք է գերազանցեն 10000 բառը և պետք է պարունակեն հստակ առաջարկներ 

ընտրված բնագավառում: Բացի հետազոտման հաշվետվությունից, որը ներառելու է քաղաքականության 

վերաբերյալ հստակ առաջարկներ և տարբերակներ, հետազոտողները կարող են ունենալ նաև այլ արդյունքներ. 

հրատարակված հոդվածներ և/կամ գրքեր, հաշվետվություններ, նորարարական կրթական ծրագրեր և այլն: 

Խրախուսվում է նրանց ներգրավվածությունը նաև այնպիսի լրացուցիչ գործընթացներում, ինչպիսիք են 

մասնակցությունը քննարկումների և կոնֆերանսների, հանրային քաղաքականության շուրջ բանավեճերի 

կազմակերպման և իրենց գաղափարների հանրային տարածման:  

 

Ժամանակահատված 

 

Հետազոտությունները պետք է սկսվեն 2014 թվականի հունվարի 1-ին և ունենան առավելագույնը 6 ամիս 

տևողություն: 

 

Դիմումների ներկայացումը  

Հետաքրքրված անձիք պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտության առաջարկների դիմում-հայտերը (դիմումի 

ձևը տես ստորև) և օժանդակ նյութերը հետևյալ էլ. հասցեին register@osi.am մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 

16-ը, ժամը 16.00: Հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Լիլիթ Նազարյանին` 

Ազային կրթություն ծրագրի պատասխանատու, հեռ. 53-38-62; 53-67-58, էլ. փոստ` nlilit@osi.am. 

 

Դիմումի փաթեթ 

 

 Ծրագրային առաջարկի լրացված ձև, որը կցվում է 

 CV, որը կպարունակի նախորդ հրապարակումները և տեղեկություններ համապատասխան փորձի 

մասին (պարտադիր է) 

 Նախորդ համապատասխան աշխատանքների օրինակ (կամընտիր է) 



 

 
 

 

«Քաղաքականության կրթաթոշակներ» նախաձեռնություն  

Հետազոտական առաջարկի դիմում-հայտ 

 

Դիմում-հայտի նպատակն է հեշտացնել հետազոտական առաջարկների ընդունման գործընթացը և մատնանշել 
բոլոր այն հիմնական հարցերը, որոնց հարկ է պատասխանել: Նշված բառային սահմանափակումները 
նախատեսվել են ոչ թե որպես խիստ սահմանափակումներ, այլ որպես հետազոտական առաջարկի մշակման 
գործընթացը հեշտացնող չափանիշներ, որոնք ակնկալվում է պահպանել: Առաջարկներում պարզության և 
հստակության պակասը, ինչպես նաև խիստ ծավալուն առաջարկների ներկայացումը չեն խրախուսվում: 
 
Նախագծի վերնագիր և համառոտ բնութագիր 

Առաջարկի համառոտ բնութագիր` ինչ եք ուզում ուսումնասիրել, ինչն է Ձեզ դրդել նման հետազոտության 

իրականացման, որքանով է Ձեր առաջարկած թեման արդիական և կապված ներկայումս ընթացող որևէ 

բարեփոխման հետ, ինչ հարցերի եք ձգտում պատասխանել, և որոնք են այն նախնական այլընտրանքները, 

որոնք դուք հիմնավորելու եք Ձեր հետազոտության շրջանակներում: (250-300 բառ) 

 

Պրոբլեմի նկարագրություն և հետազոտության հիմնավորում 

Համառոտ նկարագրեք Ձեր առաջարկած ոլորտում տիրող իրավիճակը, գոյություն ունեցող 

հետազոտությունները, քաղաքականությունները` մատնանշելով Ձեր նախագծի նախատեսվող հավելումն ու 

նորարությունը ոլորտում: (1000-1200 բառ) 

 

Հետազոտական հարց/հարցեր 

Ինչ հարցերի եք փորձում պատասխանել Ձեր հետազոտության շրջանակներում: (80-100 բառ) 

 

Քաղաքականության առաջարկվող այլընտրանք/ներ և նախնական հիմնավորում 

Ի պատասխան ձեր հետազոտական հարցերի, որն է Ձեր նախընտրած, առաջարկած քաղաքականությունը: 

Ինչու եք կարծում, որ այն ավելի արդյունավետ կլինի: (1000-1200 բառ) 

 

Մեթոդաբանություն 

Հստակ նկարագրեք Ձեր հետազոտության մեթոդաբանությունը: Մատնանշեք հնարավոր դժվարությունները և 

դրանք հաղթահարելու նախատեսվող ուղիները: (առավելագույնը 1000 բառ). 

 

Արդյունքներ 

Նկարագրեք Ձեր հետազոտական արդյունքները, օրինակ` քաղաքականության վերլուծության հոդվածներ, 

համառոտագրեր, ինֆոգրաֆիկաներ, քննարկումներ, աուդիո վիզուալ նյութեր և այլն (80-100 բառ) 

 

Հետազոտության արդյունքների տարածման և հետագա կիրառման ռազմավարություն (Advocacy Strategy)  

Բացի հետազոտության արդյունքների ներկայացումից ինչպես եք պատկերացնում Ձեր հետազոտության 

արդյունքների ազդեցություն կոնկրետ ոլորտում: Ինչ ռեսուրսներ և գործիքներ ունեք Ձեր հետազոտության 

արդյունքները տարածելու համար, ինչ խոչընդոտներ և ռիսկեր կարող են ծագել տարածման և 

ռազմավարության իրագործման գործընթացում, ինչ դրական ազդեցություն կարող է ունենալ Ձեր աշխատանքը 

շահառուների համար: Նկարագրեք քաղաքականություն մշակողների այն թիրախային խումբը, որոնց հետ դուք 

կապ եք հաստատելու կամ համագործակցելու եք: (500-700 բառ) 

 

Ժամանակացույց 

Նշեք նախագծի շրջանակներում պլանավորած գործողություններն` ըստ դրանց իրականացման ժամանակի: 

Հարկ է հաշվի առնել, որ նախագծի իրականացման առավելագույն ժամկետը վեց ամիս է:  

 

Բյուջե 

Աղյուսակով ներկայացրեք բյուջեի բոլոր ծախսերը: Բյուջեի ծախսերը չեն կարող գերազանցել 4000$ 


