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Իրավունքահենք կրթական նյութերի և մեթոդների ներդրման անհրաժեշտությունը ՀՀ 

կրթական համակարգում։ 

 

ՄԱԿ-ի կողմից ամրագրված` իրավունքահենք մոտեցումը կրթության ոլորտում 

սահմանում է կրթության իրավունքի իրացման համար անհրաժեշտ չորս չափանիշ, 

որոնցից մեկն է համապատասխանությունը (acceptability)։ Տվյալ չափանիշը ենթադրում է, որ 

կրթությունը՝ կրթական նյութերն ու մեթոդները համապատասխանում են մարդու 

իրավունքների սկզբունքներին, իսկ կրթական համակարգը ձևավորվում է մարդու 

իրավունքների հիմնարար սկզբունքների պահպանմամբ, որոնք են՝ խտրականության և 

բռնության բացառումը, մասնակցությունը, թափանցիկությունը, 

հաշվետվողականությունը։ Համապատասխանության չափանիշը ենթադրում է նաև, որ 

կրթությունը արձագանքում է սովորողների էթնիկ, կրոնական 

առանձնահատկություններին, ծնողների նախապատվություններին։  

Վերոնոշյալ չափանիշի պահպանումը բխում է Հայաստանի կողմից վավերացված 

միջազգային մի շարք իրավական գործիքներում տեղ գտած կարգավորումներից, ուստի և 

հանդիսանում է պետության պարտավորություն։  

2020 թ․-ին ՀՀ Կառավարությունը զեկույցներ պետք է ներկայացնի նման երեք ՝ 

առանցքային նշանակություն ունեցող գործիքների շրջանակներում։ Դրանք են՝ 

«Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիան, 

«Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի դաշնագիրը, 

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիան։ 

Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական փաստաթղթերի շրջանակներում 

Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորություններից է բխում  կրթության 

իրավունքահենքության ապահովումը, իրավունքահենք և խտրականության բացառմամբ 

կրթական նյութերի և մեթոդների ներդրումը։ Այս առումով կարևոր ենք համարում հատուկ 

շեշտել իրավունքահենք մոտեցմամբ կրթության կազմակերպման ուղեցույցը1՝ 

պատրաստված Կրթության իրավունքի ՄԱԿ-ի հանձակատարի կողմից։ Կարևոր ենք 

համարում, որպեսզի ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ը (այսուհետ՝ Լիազոր մարմին) դիտարկի տվյալ 

ուղեցուցը՝ որպես կրթության կազմակերպման և կրթական քաղաքականության 

ձևակերպման մեթոդական հիմք։ 

Համաձայն «Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի կրթությունը պետք է ուղղված լինի անձի լիարժեք 

զարգացմանը, մարդու իրավունքների և ազատությունների հանդեպ հարգանքի և 

հանդուրժողականության ձևավորմանը։ Միևնույն ժամանակ Տնտեսական, սոցիալական 

և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրի հոդված 13-ով ամրագրվում է, որ 

 
1 Տե՛ս, https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-
attachments/Manual%20on%20Rights-based%20Education_Tomasevski_0.pdf  

https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Manual%20on%20Rights-based%20Education_Tomasevski_0.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Manual%20on%20Rights-based%20Education_Tomasevski_0.pdf
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կրթությունը պետք է ուղղված լինի անհատի և նրա արժանապատվության գիտակցման 

լիակատար զարգացմանը և պետք է ամրապնդի հարգանքը մարդու իրավունքների ու 

հիմնական ազատությունների նկատմամբ: Իսկ Երեխայի իրավունքների մասին 

կոնվենցիայի 29-րդ հոդվածը պահանջում է, որպեսզի երեխայի կրթությունն ուղղված լինի 

մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների, ինչպես նաև Միավորված ազգերի 

կազմակերպության կանոնադրության մեջ ամրագրված սկզբունքների նկատմամբ 

հարգանքի դաստիարակմանը։  

Մինչդեռ, գործնականում, բազմաթիվ են կրթական նյութերի բովանդակության և 

դասավանդման մեթոդների հետ կապված խնդիրները՝  

• Դաշտում իրականացված մի շարք հետազոտությունների շրջանակներում 

պարբերաբար արձանագրվում է վերջիններիս անհամապատասխանելիությունը 

անհատի/երեխայի իրավունքների և արժանապատվության հանդեպ հարգանքի 

սկզբունքներին, խտրականության բացառման սկզբունքին, տարբեր խմբերի 

երեխաների միջև համերաշխության և հանդուրժողականության ձևավորման 

տեսլականին։   

• Առարկայական ցանկի և կրթական նյութերի բովանդակության, ինչպես նաև 

ուսումնամեթոդական նյութերի ձևավորման գործող չափորոշիչները չեն հիմնվում 

մարդու իրավունքների սկզբունքների պահպանման պահանջի վրա։ 

• Հայաստանում չի իրականացվում մարդու իրավունքների կրթության պատշաճ 

ապահովում։ 

Կարևոր է նշել, որ միջազգային առաջադեմ փորձի շրջանակներում իրավունքահենք 

կրթությունը դիտարկվում է իբրև որակյալ կրության ապահովման ինտեգրալ մաս։  

Իրավունքահենք մոտեցմամբ կրթության կազմակերպումը, ըստ ՄԱԿ-ի ուղեցույցի, 

ենթադրում է, որ համապատասխանության չափանիշը պետք է բավարարվի՝ հիմնվելով 

հետևյալ ցուցիչների վրա․ 

- Երեխայի, ուսանողի իրավունքների հանդեպ հարգանքը կրթական պրոցեսի 

շրջանակներում, այսինքն՝ երեխայակենտրոն, անձակենտրոն ուսուցում։ 

- Դասավանդողների իրավունքների հարգումը, նրանց վերապատրաստման և 

մասնագիտական կատարելագործման հնարավորությունների ապահավում։ 

- Ազգային փոքրամասնությունների լեզվով կրթական բովանդակության 

առկայություն ու դասավանդամում:  

- Կրթական նյութերի համապատասխանելիություն մարդու իրավունքների և 

արժանապատվության հանդեպ հարգանքի, խտրականության բացառման 

սկզբունքներին: 

- Դասավանդման մեթոդների գենդերազգայունություն, դասավանդման մեթոդների 

շրջանակներում խտրականության և բռնության բացառում: 

- Կրթական նյութերում մարդու իրավունքների ներառում, այդ թվում՝ առարկայական 

ցանկում մարդու իրավունքների առարկայի ներառում, մարդու իրավունքների 

կրթության ապահավում: 
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Մարդու իրավունքների կրթության ապահովման հարցում պետության համար ուղենիշ 

պետք է ծառայի նաև ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կրթության և վերապատրաստման 

հռչակագիրը (2011թ․), որը շեշտում է, որ մարդու իրավունքների կրթությունն ու 

վերապատրաստումը պետք է ինտեգրված լինեն կրթության բոլոր մակարդակներում՝ 

ներառյալ կրթության նախադպրոցական, միջնակարգ, միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն օղակներում։  

ՈՒՆԵՍԿO-յի սահմանմամբ` խոսքը գնում է 2002թ․-ին լույս տեսած «ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

կրթության ընդհանուր ռազմավարության բաղադրիչներ» (“Elements for an overall 

UNESCO strategy on human rights”) փաստաթղթի մասին, «մարդու իրավունքների կրթության 

ներառումը կրթական ծրագրերում որակյալ կրթության ապահովման առանցքային 

էլեմենտներից է»: 

Վերոնոշյալը հաշվի առնելով և ելնելով   

Հայաստանում կրթության իրավունքի լիարժեք իրացման,  

անձակենտրոն, ոչ խտրական, արժանապատիվ կրթական միջավայրի ապահովման,  

դասավանդողների պատշաճ մասնագիտական կարողությունների, այդ թվում՝ նրանց 

իրազեկվածության և գենդերազգայունության ապահովման, 

կրթական միջավայրում բռնության մշակույթի հաղթահարման,  

մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքի ամրապնդման, իրազեկ և պահանջատեր 

հասարակության ձևավորման, 

հասարակության տարբեր խմբերի միջև համերաշխության ձևավորման  

հրամայականներից, 

«Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ-ն անհրաժեշտ է համարում, 

որպեսզի Լիազոր մարմնի կողմից ձեռնարկվի հետևյալը՝  

- ներկայումս իրականացվող՝ կրթական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը 

համապատասխանեցվի Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային մարդու 

իրավունքների գործիքներից և միջազգային լավագույն փորձից բխող 

պահանջներին, 

- չափորոշիչների վերանայման և նոր չափորոշիչների ներդրման գործընթացը դարձվի 

առավել թափանցիկ, բաց հանրային քննարկման և առաջարկությունների համար, 

- ամրագրվեն խտրականության բացառման և գենդերազգայունության ցուցիչները իբրև 

կրթական նյութերի ձևավորման պարտադիր չափորոշիչներ, 

- ուսումնամեթոդական ձեռնարկներում ամրարգվեն և մեկնաբանվեն  

երեխայակենտրոնության/անձակենտրոնության, անձի իրավունքների և 

արժանապատվության հանդեպ հարգանքի, խտրականության բացառման, բռնության՝ 

ներառյալ հոգեբանական բռնության, ծաղրի/բուլինգի, մարմնական պատիժների 
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բացառման սկզբունքները իբրև դասավանդման և կրթական պրոցեսի 

կազմակերպման պարտադիր պահանջներ, 

- հանրակրթական մակարդակում առարկայական ցանկը համալրվի մարդու 

իրավունքների վերաբերյալ առանձին, համապարփակ առարկայով, մշակվեն 

համապատասխան կրթական նյութեր, 

- դասավանդողների վերապատրաստման ծրագրերում ներառվեն մարդու 

իրավունքների վերաբերյալ նյութեր, ապահովվի դասավանդողների 

իրազեկվածությունն ու գենդերազգայունությունը, 

- կրթության բոլոր մակարդակներում ապահովվի մարդու իրավունքների վերաբերյալ 

պատշաճ գիտելիքի տրամադրումը, 

- կրթության կազմակերպումը և կրթական քաղաքականությունը 

համապատասխանեցվի ՄԱԿ-ի իրավունքահենք մոտեցմամբ կրթության 

կազմակերպման ուղեցույցին և դրանում ներկայացված չափանիշներին։ 

 

Միևնույն ժամանակ հայտնում ենք մեր լիարժեք պատրաստակամությունը վերոնոշյալ 

գործընթացների շրջանակներում տրամադրել փորձագիտական աջակցություն, 

իրականացնել վերապատրաստման և իրազեկման աշխատանքներ, տրամադրել այլ 

անհրաժեշտ աջակցություն։ 

 

6.18.2020թ․։ 

Ա․ Սիմոնյան, «Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ գործադիր 

տնօրեն։ 

 


