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«Երիտասարդական պրակտիկում» ձեռնարկը պատրաստվել է Երևանի պետական համալսարանի 

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

հետ համագործակցությամբ՝ «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ hմտություններ ապագայի համար» 

տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում (2018-2020թթ), որն իրականացվում է Եվրոպական 

միության ֆինանսավորմամբ հետևյալ երեք երկրներում՝ Հայաստան, Վրաստան և Ուկրաինա։ Ծրագիրը 

Հայաստանում իրականացվում է «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» հայաստանյան ներկայացուցչության 

կողմից՝ ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի հետ 

համագործակցաբար: 

Սեյվ դը չիլդրեն Հայաստանը պատասխանատվություն չի կրում ձեռնարկի բովանդակության համար։ 

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: 

Բովանդակության համար պատասխանատվություն են կրում հեղինակներ Արմենուհի Հովհաննիսյանն 

ու Նունե Գեղամյանը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: 

 

Ձեռնարկի մշակման աշխատանքային խումբ՝ 

Արմենուհի Հովհաննիսյան 

Նունե Գեղամյան 

 

Ձեռնարկի խմբագիր՝ 

Արսեն Սիմոնյան 
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Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն 

 

Սույն ձեռնարկը մշակվել է «Երիտասարդական աշխատանքի պրակտիկում» առարկայի 

դասավանդման մոդուլների հիման վրա և նպատակ ունի ընդհանուր գիտելիքներ ձևավորել 

երիտասարդական աշխատանքի վերաբերյալ, մեկնաբանել այն բնութագրիչներն ու տեսական 

հիմքերը, որոնք բացատրում են երիտասարդական աշխատանքի՝ որպես մասնագիտական 

գործունեության էությունն ու դերը հասարակության մեջ: Մոդուլները մշակվել են՝ նկատի առնելով 

բովանդակային նյութի հավանական համընկնումներն արդեն դասավանդվող առարկաների հետ: 

Փորձ է արվել  նաև հնարավորինս խուսափել այլ առարկաների ցանկում հաստատված թեմաների 

կրկնություններից՝ հաշվի առնելով մուլտիդիսցիպլինար ասպեկտներն ու կապը հարակից 

հասարակական գիտությունների հետ: Առարկայի դասավանդումը կազմակերպվել է 

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի, բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանողների լսարանում 1 կիսամյակ՝ 30 ժամ 

ծանրաբեռնվածությամբ: Ձեռնարկում առաջարկվող լուծումներից կարող են օգտվել նաև տվյալ 

ոլորտի փորձագետները, ուսանողները և ընդհանրապես յուրաքանչյուր ոք, ով կարծում է, որ այն 

կաջակցի երիտասարդների հետ աշխատանքում իրենց գործնական նպատակներին հասնելու 

համար։  

Այս Ձեռնարկը կարող է օգտագործվել այլ ուսումնական միջավայրում երիտասարդական 

աշխատանքի հիմունքներին ծանոթացնելու համար: Ձեռնարկն անդրադառնում է 

երիտասարդական աշխատանքի ընդհանուր բնութագրին և դրա հետ կապված մի շարք 

հասկացությունների սահմանմանը, մեկնաբանում է երիտասարդական աշխատանքի 

մասնագիտական գործունեությունը: Այդ հասկացությունները երիտասարդական աշխատանքի 

հասարակական գործունեության համար ծառայում են որպես տեսական հիմք: Դրանց հիմնական 

մասն առաջացել է հասարակական գիտությունների շրջանակներում և հաջողությամբ ծառայում է 

երիտասարդական աշխատողներին: 

Ձեռնարկը հնարավորություն կընձեռի ձևավորել գիտելիքներ երիտասարդական աշխատանքի 

վերաբերյալ: Այն հաղորդում է գիտելիքներ երիտասարդական աշխատանքի պատմական և ներկա 

զարգացման համաշխարհային գործընթացների մասին: Մեկնաբանում է երիտասարդական 

ոլորտը համակարգող առկա միջազգային և ազգային ընթացակարգերն ու փաստաթղթերը, 

նկարագրում է երիտասարդական աշխատանքի տեսակները, երիտասարդական աշխատանքի 

հիմնական մեթոդները: Ձեռնարկը անդրադառնում է երիտասարդական աշխատանքի 

հիմունքներին, աշխատանքի էթիկական հիմնադրույթներին, երիտասարդության տարիքին բնորոշ 

զարգացման այն առանձնահատկություններին, որոնք նկարագրում են անձնային աճի 

ապահովման, մասնագիտական կողմնորոշման, զբաղվածության ապահովման 

մարտահրավերները: Այն ուղղված է նաև տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտություններ ձևավորելուն: 
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ԳԼՈՒԽ 1: ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈւՆ. ԾԱԳՈւՄԸ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՈւՄԸ  
 

Երիտասարդների աշխատանքի պատմություն 1 

Այսօր մի շարք երկրներում երիտասարդական աշխատանքի սահմանումները և 

առաքելությունները լայն քննարկումների շրջանակում են հայտնվել: Եվրոպական 

մակարդակում երիտասարդական աշխատանքի քաղաքականությունը հանդես է գալիս նոր 

դերակատարությամբ և դիտարկվում է ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակում: Իսկ ինչպիսի՞ փորձ 

և օգտակար հետևություն է բերում իր հետ երիտասարդական աշխատանքի պատմությունը: 

Երիտասարդական աշխատանքի տարրերը պատմության մեջ հայտնվել են IX դարում: 

Երիտասարդական աշխատանքը հաճախ շեշտը դնում է երիտասարդների ներգրավման և 

մասնակցության վրա երիտասարդական աշխատանքների, սեփական ծառայությունների 

մատուցման գործընթացում ներգրավված լինելու միջոցով: Զարգացման գլխավոր շարժառիթը 

երիտասարդների մասնավոր ակնկալիքների և հանրային սպասումների միջև միջնորդություն 

հարուցելու անհրաժեշտությունն էր: 

Պատմականորեն երիտասարդական աշխատանքի զարգացման հիմքերն առաջացել են Մեծ 

Բրիտանիայում, որտեղ նոր առաջ եկող երիտասարդ աշխատողները, հիմնականում միջին 

դասարաններից, իրենց աշխատանքը կատարում էին որպես քրիստոնեական հավատքի 

դրսևորման ձև: Թեև  Երիտասարդ տղամարդկանց քրիստոնեական ասոցիացիայի (YMCA-

Young Men's Christian Association) ձևավորման հետ մեկտեղ ստեղծվեցին 

կազմակերպություններ, որոնք կոչված էին լուծելու այս խնդիրները, հիմնական շեշտը միշտ 

դրված է եղել երիտասարդության վրա։ Երիտասարդական աշխատանքի մասին սկսում է 

մոտեցում ձևավորվել Արդյունաբերական հեղափոխությունից հետո՝ 19-րդ դարում, երբ առաջին 

անգամ երիտասարդը թողեց իրենց ընտանեկան բիզնեսները և մեկնեց մեծ քաղաքներ.  առկա էր 

երիտասարդների՝ որպես միջին խավի աշխատուժի գնի վերաբերյալ մտահոգություն։ 

Արդյունաբերական հեղափոխությունից սկսած, ի պատասխան տեղաբնակների ջանքերի, 

քաղաքային վայրերում անհրաժեշտաբար ստեղծվեց երիտասարդական մշակույթ։ 

Կառավարական «Երիտասարդական ծառայություն» պարբերական հանդեսը, որը ստեղծվել է 

1958 թվականին լեդի Ալբեմարլի կողմից, հրատարակվել է 1960 թվականին։ Այն համոզիչ 

փաստարկներ է բերել, որ տեղական խորհուրդները պետք է տրամադրեն հատուկ 

ծառայություններ։ Ալբեմարլի զեկույցից հետո ընկած ժամանակաշրջանը, որը հաճախ 

անվանում են ոսկե դար, երիտասարդական աշխատանքի ծաղկման շրջան էր։ 

 

 

 

                                                           
1 Smith, M. (2001) Definition, tradition and change in youth work-https://www.printfriendly.com/p/g/ydYRYa  

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/history-of-youth-work  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B5%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%B2&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/YMCA
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/19-%D6%80%D5%A4_%D5%A4%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B5%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_(%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6)&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D5%AC%D5%A2%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AC&action=edit&redlink=1
http://www.infed.org/archives/developing_youth_work/dyw3.htm
https://www.printfriendly.com/p/g/ydYRYa
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/history-of-youth-work
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Երիտասարդական աշխատանքը փոփոխությունների ժամանակահատվածում 

Երիտասարդական աշխատանքը միշտ էլ դեր է խաղացել ավելի լայն սոցիալական և 

մանկավարժական ռազմավարություններում, որն էլ իրականում առիթ է ստեղծել 

երիտասարդական աշխատանքը չարաշահել և օգտագործել որպես «զենք» բոլոր թիրախների 

համար: Երիտասարդական աշխատանքի այս պրակտիկան և հակասական դիրքորոշումը 

հանգեցնում է երիտասարդական աշխատանքի ինքնության և նրա կարևոր հատկանիշների 

մասին լայն քննարկումների: Հատկապես այսպես կոչված պասիվ բարօրության պետությունից 

ակտիվ սոցիալական բարեկեցության պետության վերափոխումը վերահաստատեց 

երիտասարդական աշխատանքի ելակետային և մանկավարժական դերն ու հանգեցրեց 

երիտասարդական աշխատանքի պրակտիկայի, քաղաքականության և հետազոտությունների 

պատմական գիտակցության վերարժևորմանը հատկապես Մեծ Բրիտանիայում և 

Գերմանիայում:   

Երիտասարդական աշխատանքն այժմ հայտնի է 

որպես սոցիալական և մանկավարժական միջամտություն 

երրորդ սոցիալականացման միջավայր ՝ ընտանիքից 

(որպես անձի զարգացման և ձևավորման համար կարևոր 

և առաջնային միջավայր) և մյուս սոցիալական 

ինստիտուտներից հետո (մանկապարտեզ, դպրոց, 

համլասարան, ռադիո, հեռուստացույց, լրագրեր, 

տեխնիկական միջոցներ, պարբերականներ, 

գրականություն և այլն ): Այն ունի իր արմատները. մի 

կողմից՝ որպես զարգացման դպրոց, իսկ մյուս կողմից` աղքատության հաղթահարման ձև: 

Դպրոցը ստեղծեց հարթակ երիտասարդների համար 

միասնական լինելու համար՝ նշելով ինքնավարությունը, 

ստեղծելով սեփական երիտասարդական մշակույթը և 

հասարակության նկատմամբ սեփական, երիտասարդական 

հեռանկարը փառաբանելով: Այդ իմաստով դպրոցը 19-րդ 

դարի վերջում տարբեր երիտասարդական շարժումների 

օրրանն էր, իսկ գերմանացի Վանդերվելը (Wandervögel)՝ 

որպես հայտնի ներկայացուցիչ: Վանդերվելը ձևավորվել է 

որոշ քոլեջի2 ուսանողների կողմից, ովքեր դիմադրեցին 

ժամանակի մեծ սոցիալական փոփոխություններին 

(ինդուստրացիա, պրոլետարիզացիա, քաղաքաշինություն և 

                                                           
2 ՔՈԼԵՋ- միջնակարգ և բարձրագույն ուս. հաստատությունների միջև միջանկյալ տեղ գրավող ուսումնական հաստատություն՝ 

նախատեսված 16 տարեկանից բարձր ուսանողների համար: 

[< коллеж < ֆր. college < լատ. collegium, բառացի ընկերաւթյուն]-Միջնակարգ ուսումնական հաստատություն Անգլիայում, Ֆրանսիայում, 

Բելգիայում, ԱՄՆ-ում և մի շարք այլ երկրներում: -Աշոտ Հայրապետյան «Օտար Բառերի Բառարան», Հեղինակային հրատարակություն, 

Երևան, 2011 
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այլ): Վանդերվելը 1896-ից սկսած գերմանական երիտասարդական խմբերի համաժողովրդական 

շարժման կողմից ընդունված անունն է: Անունը կարող է թարգմանվել որպես ճամփորդություն, 

զբոսանք կամ թափառող թռչուն: Նրանք չէին ուզում սովորել և հետևել իրենց հայրերի 

օրինակին: Այն շուտով դարձավ արշավախմբի երիտասարդական կազմակերպություն, որը 

շեշտում էր ազատությունը, ինքնասպասարկումը և արկածախնդրության ոգին ու ընտրեց 

ազգայնական մոտեցում `շեշտելով Գերմանիայի Տոտոնիկ (Germany's Teutonic) արմատները: 

Սքաոթինգը բերեց համազգեստներ, դրոշներ, ավելի շատ կազմակերպություններ, ավելի մեծ 

թվով ճամբարներ և հստակ գաղափարախոսություն: Մեծ Բրիտանիայում այս 

գաղափարախոսությունը առաջ բերեց սպա Ռոբերտ Բադեն-Պոուվելը. նպատակ ուներ 

երիտասարդների մոտ ամրապնդել քաղաքացիության 

զգացումը, սոցիալական համախմբումը և 

անկախության զարգացումը:  Նրա մեթոդը չուներ 

հատուկ մշակված մեթոդաբանություն. իրականացվում 

էր ինֆորմալ միջավայրերում, հիմնվում էր 

կենսափորձի վրա, կոչվում էր «կողմնորոշում՝ առանց 

թելադրանքի»: Նրանք երգում էին, ճամփորդում, 

ճամբարներ կազմակերպում,  փորձի, մշակույթի 

փոխանակման միջոցառումներ էին կազմակերպում և այսպիսով ստեղծեցին հստակ 

երիտասարդական մշակույթ:  

Առանձին թիրախ էին համարվում այն երիտասարդները, որոնք զբաղվածությունից ու 

կրթությունից դուրս էին, ովքեր իրենց ժամանակն անցկացնում էին փողոցներում՝ թափառելով և 

հաճախ մանր հանցագործություններ կատարելով: Երիտասարդների աշխատուժի 

շահագործման և անգործության լուծմանն ուղղված հիմնախնդրին 19-րդ դարում արձագանքել է 

Իտալական եկեղեցին (Հայր Դոն Բոսկո)՝ զբաղվելով երիտասարդների շահերի 

պաշտպանությամբ և համայնքում նրանց ներառմամբ: Այս հարցում բավականին 

նշանակություն ունեցան բուրժուազիայի ներկայացուցիչները կամ եկեղեցի հաճախող կաթոլիկ 

հավատացյալները, ովքեր հոգում էին այդ երիտասարդների աշխատանքային կրթությունը և 

գումար տրամադրում նրանց կրթելու համար: Ըստ էության ստեղծվեցին երիտասարդության 

խնամքի և զբաղվածության ապահովման կենտրոններ: Այս երիտասարդական խնամքի 

հաստատություններում երեխաներն ու երիտասարդները կարող էին խաղալ և շփվել միմյանց 

հետ: Այդ իմաստով երիտասարդական աշխատանքը նույնպես ծագել է սոցիալական 

աշխատանքի արդյունքում: Այս դպրոցը սկսեց զարգացնել երիտասարդական աշխատանքը՝ 

բաժանելով այն սոցիալական աշխատանքից: Այս փորձի հիման վրա Բելգիայում քահանա 

Քրիդջնը թիրախավորեց կաթոլիկ աշխատող երիտասարդությանը՝ արձագանքելով նրանց 

կարիքներին և պահանջներին: Նա նպատակ ուներ և կազմակերպեց երիտասարդների 

կրթական պրակտիկան, ազատ քննարկումների և բանավեճերի հարթակ՝ նրանց ձայնը լսելի 

դարձնելու, հասարակական կոլեկտիվ նորմերը փոխելու նպատակով: 
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Այս երկու հիմնական դպրոցները կայացան, զարգացում ապրեցին ու տարածում գտան 

հիմնականում այն պատճառով, որ ապահովում էին երիտասարդների հիմնական սոցիալական 

պահանջմունքները, այն է՝ հանգստի և ժամանցի կազմակերպման հնարավորություն, խաղային 

ոչ ֆորմալ միջավայր, քննարկումներ և ամենակարևորը՝ այն հետաքրքիր, գրավիչ ու 

հասկանալի էր երիտասարդների համար: Այսպիսով, երիտասարդական աշխատանքը 

երիտասարդների համար ստեղծում է այնպիսի նախադրյալներ և աջակցության այնպիսի ձև, 

որպեսզի նրանք կարողանան կայանալ որպես հասարակության լիարժեք անդամ: 

Պատմությունը սովորեցնում է մեզ, որ մենք չենք կարող խուսափել սոցիալական 

պրակտիկային բնորոշ մարտահրավերներից և ռիսկերից: Երիտասարդական աշխատանքը 

պարտադիր է՝ երիտասարդներին աջակցելու հաճախ նաև անցումային շրջանում, բայց միևնույն 

ժամանակ երիտասարդական աշխատանքը երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս 

կազմակերպել և իրականացնել ֆորումներ իշխանության հետ փոխհարաբերությունների շուրջ 

բանակցելու, ծանոթանալու և միմյանց հասկանալու, միմյանց հետաքրքրությունները պարզելու 

համար: Երիտասարդական աշխատանքը ոչ միայն տարանցիկ գոտի է՝ երիտասարդների և  

հասարակության ակնկալիքների միջև երկխոսություն և հարմարվողականություն ձևավորելու, 

այլև նրանց մասնավոր իրավունքները պաշտպանելու համար: 

Երիտասարդական աշխատողի մասնագիտական գործունեությունն օգնում է երիտասարդ 

անհատներին, խմբերին և համայնքներին՝ լուծելու իրենց սոցիալական հիմնախնդիրները՝ այդ 

նպատակով օգտագործելով առկա միջոցներն ու հնարավորությունները կամ ստեղծելով նորերը։ 

Երիտասարդական աշխատողը հնարավորություններ է ստեղծում ազդել երիտասարդի կյանքի 

որակի բարելավման վրա՝ ձևավորելով նրան որպես ինքնաբավ անհատ, բացահայտելով և 

զարգացնելով նրա ներուժը [ուժեղ կողմերը]: Մասնագիտական գործընթացի գրագետ 

պլանավորումը և գործիքակազմը (սոցիալական դեպքի պլանավորում և վարում(case study)), 

մեթոդներն օգնում են մասնագետին՝ կանխարգելելու կամ հասնելու երիտասարդի սոցիալական 

հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծմանը, միևնույն ժամանակ սոցիալական ամենատարբեր 

հիմնախնդիրների հաղթահարման կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը, 

հասարակության մեջ իր դերը և աշխատաշուկայում իր տեղը գտնելուն: Երիտասարդի 

տարիքային, միջավայրային, աշխատաշուկայում մրցունակության և այլ գործոններով 

պայմանավորված խոցելիության համատեքստում սոցիալական աշխատողի գործունեությունը 

ուղղված է ուժեղացնելու և քաջալերելու երիտասարդին՝ ստեղծելով նոր հնարավորություններ 

իր ձայնը լսելի դարձնելու համար, հասարակության մեջ իր տեղը և դերը  արժևորելու, ինչպես 

նաև քաղաքական, հասարակական գործընթացներում երիտասարդների մասնակցությունը 

կարևորելու առումներով:  

21-րդ դարում արդեն եվրոպական շատ երկրներում երիտասարդական աշխատանքը 

զարգացել է որպես մասնագիտություն և դասավանդվում է պետական բուհերում որպես 

առանձին մասնագիտություն: Առանձնահատուկ ուշագրավ են Ավստրիայի, Էստոնիայի, 

Գերմանիայի, Իռլանդիայի, Նորվեգիայի, Ռումինիայի, Ֆինլանդիայի, Միացյալ 
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Թագավորության, Իռլանդիայի Հանրապետության ֆորմալ կրթական համակարգում 

երիտասարդական աշխատանքի՝ որպես մասնագիտության կայացման փորձը և զարգացումը: 

Մասնավորապես՝ ֆիննական, բելգիական և գերմանական փորձը3, որտեղ երիտասարդական 

աշխատանքը դասակարգվում է որպես «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության մի մաս, 

արտացոլվում են երեք հիմնական կողմնորոշիչներ, որոնք անհրաժեշտ նախապայմաններ 

ստեղծեցին ՀՀ-ում, մասնավորապես Երևանի պետական համալսարանում, երիտասարդների 

հետ աշխատանքը որպես «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության մաս դիտարկելու 

համար: Մասնավորապես՝ 

1. Երիտասարդների սոցիալական հիմնախնդիրների բացահայտում և 

միջամտություն(լուծում) 

2. Երիտասարդների կյանքի դժվարին իրավիճակի [վաղ] կանխարգելում կամ 

հաղթահարում  

3. Երիտասարդների հզորացում 

Այս երեք կոմնորոշիչները երիտասարդության ուղղված են արձագանքելու ոչ միայն 

երիտասարդների նոր պահանջներին և կարիքներին, այլև զարգացնելու գործունեության 

հաշվետվողականությունը և արդյունավետությունը: Այս գործընթացը ճանաչված է և վերջերս 

ընդունված Եվրամիության երիտասարդական բանաձևում ու Եվրոպայի խորհրդի օրակարգում, 

որն էլ հաստատել է երիտասարդական աշխատանքի հետևյալ հիմնական ոլորտները՝ 

1. Հատուկ երիտասարդական աշխատանք 

2. Հետաքրքրվածության վրա հիմնված ուսուցում 

3. Երիտասարդների տեղեկացվածության բարձրացում 

4. Երիտասարդական խորհրդատվություն 

5. Երիտասարդական ուսումնասիրություններ 

6. Ուսուցում երիտասարդական աշխատանքի ոլորտում 

7. Ուսուցանող և զարգացնող ժամանց 

8. Աշխատանքային կրթություն 

9. Միջազգային երիտասարդական աշխատանք 

10. Երիտասարդների մասնակցություն 

  

                                                           
3“Research on Youth Work Studies in Europe”, National Association of the youth work practicioners of Serbia (NAPOR, Serbia)   



9 
 

ԳԼՈՒԽ 2: ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ   

Ինչպես Խորհրդային Միության կազմում ընդգրկված շատ երկրների պարագայում, 

Հայաստանի դեպքում էլ բացակայում է երիտասարդական աշխատանքի և պետության կողմից 

երիտասարդների հետ տարվող ինստիտուցիոնալիզացված աշխատանքի պատմությունը։ 

Իրականում երիտասարդական աշխատանքի պատմությունը որպես այդպիսին սկսվում է 1990-

ականներին, երբ Հայաստանն արդեն ժողովրդավարական ինքնակառավարվող և ինքնուրույն 

որոշումներ ընդունող երկիր էր։ Իսկ մինչ այդ ԽՍՀՄ քաղաքականությունն ունեցել է 

կոմերիտական կազմակերպություններ, որոնք պարունակել են երիտասարդական 

աշխատանքի տարրեր: Հիշվող օրինակներից են  Լենինի անվան համամիութենական 

պիոներական կազմակերպության անդամ, Խորհրդային Միությունում և այլ սոցիալիստական 

ճամբարը, սկաուտական շարժման նման մանկական կոմունիստական 

կազմակերպությունները, որոնց անդամներ էին բազմաթիվ պատանիներ և երիտասարդներ: 

Հայաստանի կազմակերպված երիտասարդական շարժումը սկզբնավորվեց 1988թ., երբ 

սկիզբ առած շարժմանն ամենաակտիվ մասնակցություն ունեցավ ազգային գաղափարներով 

տոգորված երիտասարդությունը: Ի հայտ եկան ուսանողական մի շարք առաջնորդներ: Առավել 

ակտիվներն ընդգրկվում էին գործող կուսակցությունների երիտասարդական կառույցներում և 

համագործակցում միմյանց հետ` կազմելով վերքաղաքական խմբավորումներ: Արդեն անկախ 

պետականության պայմաններում ուսանողությունը ցույցտվեց իր ակտիվ ու կազմակերպված 

լինելը: 1992թ. աշնանը ձևավորված հուժկու ուսանողական սոցիալական շարժումը հասավ իր 

պահանջների բավարարմանն իշխանություններից (կրթաթոշակների բարձրացում, 

ուսանողական տրանսպորտային զեղչեր և այլն): Շարժումը ղեկավարում էր հոկտեմբերի 30-ին 

կազմավորված Հայ ուսանողների խորհուրդը (ՀՈՒԽ), որի անդամները հետագայում ծնունդ 

տվեցին զանազան երիտասարդական-ուսանողական կազմակերպությունների: 

Երիտասարդական շարժման կազմակերպման փուլն, ըստ էության, ավարտվեց 1997թ.՝ 

Հայաստանի երիտասարդության ազգային խորհրդի (ՀԵԱԽ) հիմնադրմամբ և դեկտեմբերին ՀՀ 

արդարադատության նախարարությունում գրանցմամբ: 1998թ. արտահերթ նախագահական 

ընտրություններում արդեն գրեթե բոլոր թեկնածուների նախընտրական շտաբներում կարևոր 

դերակատարում ունեին երիտասարդության կազմակերպված ներկայացուցիչները: 1999թ. 

խորհրդարանական ընտրություններում ևս, նախորդ ընտրությունների համեմատ, 

երիտասարդության ներկայացուցիչները կուսակցական նախընտրական ցուցակներում 

զբաղեցնում էին ավելի բարձր դիրքեր: 2000թ. երիտասարդական դաշտում սկսվում է որոշակի 

լճացման փուլ: Երիտասարդական քաղաքականության իրականացման կառույցներն արդեն 

ստեղծվել և գործում էին։ Սակայն նոր երիտասարդության համար ընդհանրական խնդիրներ 

գրեթե չէին առաջանում. երիտասարդական կազմակերպությունները և ուսանողական 
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ինքնակառավարման մարմիններն ավելի շատ զբաղված էին սեփական կառույցների 

ամրապնդմամբ4: 

Վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում աշխարհի տարբեր երկրներում 

հասարակական և համայնքային կյանքի բարելավման հարցերում կարևոր գործոն է 

երիտասարդական աշխատանքը: Երիտասարդական աշխատանքի զարգացման վերաբերյալ 

պետական ծրագրի առկայությունը կմիավորի երիտասարդներին՝ աջակցելու պետության և 

առանձին կազմակերպությունների ջանքերին, կխթանի երիտասարդների ակտիվ 

մասնակցությունը համայնքային հարցերում, նրանց անհատական զարգացումը, կնպաստի 

երիտասարդական աշխատանքի ճանաչելիությանը: Երիտասարդական աշխատանքը 

երիտասարդների անձնային զարգացման, սոցիալական ներառման և ակտիվ քաղաքացիության 

ձևավորման գործիք է: Այն ներառում Է երիտասարդների հետ, երիտասարդների համար և 

երիտասարդների կողմից իրականացվող սոցիալական, մշակութային, կրթական, 

քաղաքացիական  և քաղաքական բնույթի միջոցառումներ: Սրանք հիմնականում կրթական 

համակարգից դուրս իրականացվող միջոցառումներ են, որոնք կրում են հաճախ ոչ ֆորմալ 

բնույթ:  

 ՀՀ  կառավարության  2015 թ. դեկտեմբերի 24-ի նիստի N 56  արձանագրային  որոշման 

համաձայն՝ երիտասարդական աշխատանքը երիտասարդների, երիտասարդական խմբերի հետ 

տարվող աշխատանքն է կամ աշխատանք, որն ուղղված է երիտասարդության 

հիմնախնդիրների լուծմանը, իսկ երիտասարդական աշխատող՝ այն անձը, որն իրականացնում 

է երիտասարդական աշխատանք՝ նպաստելու երիտասարդների անհատական, սոցիալական և 

կրթական աճին, զարգացնելու նրանց ներուժը և օգնելու երիտասարդներին լիարժեք 

հաստատվելու հասարակության մեջ: Երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի 

կանոնակարգի նպատակն է  խթանել Հայաստանում երիտասարդական աշխատանքի 

ինստիտուցիոնալ զարգացումը այս ոլորտում առկա գիտելիքների և կուտակված 

հմտությունների հիման վրա՝ հաշվի առնելով միջազգային փորձը, և կայացնել 

երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտը5: 

Կանոնակարգի խնդիրներն են՝ երիտասարդական աշխատանքի ճանաչելիության 

ապահովումը բոլոր մակարդակներում, երիտասարդական աշխատողի հմտությունների և 

կարողությունների կատարելագործման շարունակական ապահովումը և երիտասարդական 

աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ապահովումը:  

2014 թվականին Հայաստանում հաստատվեց Երիտասարդական պետական 

քաղաքականության հայեցակարգը, որտեղ որպես երիտասարդական քաղաքականության 

                                                           
4 Կազմակերպված երիտասարդության դերը հասարակական նոր հարաբերությունների ձեվավորման գործընթացում, Ատոմ Մխիթարյան, 

Գիտակրթական հիմնադրամ, Դար 21 
5 Երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի կանոնակարգ, հավելված հհ  կառավարության  2015 թ. Դեկտեմբերի 24-ի նիստի N 56  

արձանագրային  որոշման 
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սուբյեկտ սահմանվեց երիտասարդական աշխատողը։ Երիտասարդական 

ուսումնասիրությունների ինստիտուտը հանրային քննարկումների միջոցով դուրս բերեց այն 

հիմնական կետերը, որոնք հավելյալ ուսումնասիրման կարիք ունեն։ Անհրաժեշտություն կար 

գտնելու երիտասարդական աշխատանքից և երիտասարդական աշխատողից ակնկալիքները, 

մշակելու Երիտասարդական աշխատանքի կանոնակարգ, ինչի համար միջազգային փորձին 

զուգահեռ պետք էր հասկանալ հայկական իրականության մեջ առկա նախադրյալները, որոնք 

կարող էին նպաստել ինստիտուտի կայացմանը։ Երիտասարդների հիմնախնդիրների, նրանց 

վերաբերող կարիքների արձագանքման համար առանցքային նշանակություն և կարևորություն 

ունի երիտասարդական պետական քաղաքականության առկայությունը: 

Երիտասարդական պետական քաղաքականության նպատակը երիտասարդ մարդու 

ազգային դիմագծի, ժողովրդավարական, քաղաքացիական գիտակցության ձևավորման, 

երիտասարդ մարդու սոցիալական կայացման, նրա ստեղծագործ ներուժն ի շահ 

հասարակության առավել լիարժեք օգտագործելու սոցիալական, տնտեսական, 

իրավական, քաղաքական, կրթական, հոգևոր, մշակութային, կազմակերպական, 

մասնակցային պայմաններ և երաշխիքներ ստեղծելն է։ Այն ուղղված է երիտասարդների 

անհատական, սոցիալական և կրթական աճին նպաստելուն, նրանց ներուժը 

զարգացնելուն և երիտասարդներին հասարակության մեջ լիարժեք հաստատվելուն 

օգնելուն6: 

 

Երիտասարդական պետական քաղաքականությունը մշակվում և իրականացվում է 

պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից՝ պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, երիտասարդական հասարակական 

կազմակերպությունների, երիտասարդական աշխատողների, երիտասարդների և այլ` 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասնակցությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության 2018-2022 թվականների ռազմավարություն, 

նախագիծ 
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ԳԼՈՒԽ 3: ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ, 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Հոգեբանական գրականության մեջ (Էլկոնին, Ռոբինս, Պիաժե, Էրիքսոն և այլք) 

դեռահասության փուլի ավարտը նշվում է որպես «ուշ դեռահասություն»՝ ներառելով անձի 

զարգացման 16-18 տարեկան ժամանակահատվածը:  

Չնայած այն հանգամանքին, որ հետազոտողների, զարգացման հոգեբանների 

տեսակետները երիտասարդ տարիքային խմբերի մասին նշանակալիորեն տարբերվում են 

իրարից, տարիքային հոգեբանության ոլորտի մի շարք հետազոտողներ առանձնացրել են 

երիտասարդության երկու ժամանակաշրջան՝ պարմանիների և պատանիների տարիքը: ԽՍՀՄ-

ում 1965-թվին պարմանիի տարիքը սկսվում էր 13 տարեկանից մինչև 16-ը, իսկ 

պատանեկությունը՝ 17-ից մինչև 21-ը: Դ.Բիրրին ենթադրում էր, որ պատանեկությունը ձգվում է 

12-ից մինչև 17 տարեկանը, Դ.Բրոմլին՝ 11-ից մինչև 21-ը, Դ.Վեքսլերը՝ 16-ից մինչև 20-ը, 

Վ.Բունակը՝ 17-ից մինչև 25-ը, իսկ Վ.Գինսբուրգը՝ 16- ից մինչև 24 տարեկանը: 

Երիտասարդության տարիքային կրտսեր խմբի մեջ, որոնց կոչում են պարմանիներ, մտնում են 

15-ից մինչև 17 տարեկան երիտասարդները: Միջին տարիքային խումբը՝ «բուն 

երիտասարդությունը» (18-24 տ.), այսպես կոչվող անցումային տարիքն է պատանեկությունից 

«երիտասարդ մեծահասակների» վիճակին: 

Դեռահասությունից անցումը դեպի երիտասարդություն նույնպես ընթանում  է այդ 

տարիքին բնորոշ  սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններով: Դեռահասը 

հասունանում է ինչպես ֆիզիկապես, այպես էլ հոգեպես, և ի լրումն նոր զգացողությունների և 

ցանկությունների, որոնք դրսևորվում են այդ հասունացման արդյունքում, նրա մոտ զարգանում 

են իրերի վերաբերյալ նոր հայացքներ և նոր մոտեցում կյանքի նկատմամբ: Դեռահասի 

հոգեկանի զարգացման այս շրջանում կարևորվում են հետաքրքրությունները այլոց մտքերի 

նկատմամբ, հատկապես, թե ինչ են մտածում ուրիշները իրենց մասին: Դեռահասները այս 

փուլում «կառուցում են» ընտանիքի, կրոնի, հասարակության՝  իրենց կողմից ընդունված 

«իդեալը», որի համեմատության  մեջ հստակ տարբերվում են և զիջում են կատարելությունից 

հեռու, սակայն իրապես գոյություն ունեցող ընտանիքները, կրոնները և հասարակությունները:  

Դեռահասը արդեն ընդունակ է մշակել կամ փոխառնել տեսություններ և աշխարհայացքներ, 

որոնց մեջ առկա հակասությունները փորձում է վերափոխել և այդպիսով ստեղծել ներդաշնակ 

ամբողջություն: «Իդեալիստական» այս պատկերացումներն իրականության վերածելու 

ճանապարհը ուղեկցվում է առանձնակի ընդգծված անհամբերությամբ և 

նախաձեռնողականությամբ: Ինչպես պնդում է դասական հոգեվերլուծությունը, այս տարիքում 

դարձյալ բորբոքվում է ծնողների նկատմամբ «սերը և խանդը»:  Այս ճգնաժամի հաջող լուծումը 

կախված է այն հանգամանքից, թե կգտնի արդյոք նա իր սիրո առարկան սեփական սերնդում:7 

                                                           
7 Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Под ред. Эльконина Б.Д.; 4-е изд. Москва: 

Издательский центр "Академия", 2007. — 194 с. — ("Классическая учебная книга") 
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 Ի տարբերություն նախորդ փուլերի, երբ ծնողները քիչ թե շատ ուղղակի ազդեցություն էին 

ունենում երեխայի տարիքային ճգնաժամերի լուծման հարցում, նրանց ազդեցությունը այժմ 

շատ ավելի երկրորդային է դառնում: Եթե շնորհիվ ծնողների՝ դեռահասը արդեն ձեռք է բերել 

վստահություն, ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և ինքնավստահություն, ապա 

ինքնանույնականացման՝ սեփական անհատականության ճանաչման նրա 

հնարավորությունները զգալիորեն մեծանում են: Հակառակը արդարացի է այն դեռահասի 

համար, ով դժվարանում է վստահել, ամաչկոտ է, անվստահ, լի է մեղքի զգացողությամբ և 

սեփական թերարժեքության գիտակցությամբ: Ուստի նախապատրաստումը դեռահասության 

տարիքի համակողմանի հոգեսոցիալական նույնականացմանը, ըստ էության, սկսվում է 

ծննդյան պահից8։ 

 Եթե տրավմատիկ մանկության, սոցիալ-կենցաղային ծանր իրավիճակով պայմանավորված 

դեռահասը չի կարողանում հաջող հաղթահարել նույնականացման խնդիրը և պատկերացնել 

սեփական «Ես»-ը, ապա նա սկսում է դրսևորել դերերի  խառնաշփոթի ախտանիշներ և 

անվստահություն  այն հարցում՝ ո՞վ է ինքը և ո՞ր միջավայրին է պատկանում:  Որոշ դեպքերում 

երիտասարդները ձգտում են «նեգատիվ նույնականացման», այսինքն՝ սեփական «Ես»-ը 

նույնականացնում են այնպիսի կերպարի(ների) հետ, որը հակադիր է նրան, ինչը կցանկանային 

տեսնել ծնողներն ու ընկերները: 

Իհարկե, նրանք, ովքեր ուշ դեռահասության տարիքում սեփական անձի վերաբերյալ 

հստակ  պատկերացնումներ դեռևս չունեն, չի նշանակում, որ ամբողջ կյանքում 

դատապարտված են անորոշության, իսկ նրանք, ովքեր ճանաչում են սեփական «Ես»-ը   ուշ 

դեռահասության տարիքում, իրենց կյանքում այլևս չեն բախվելու այնպիսի  իրավիճակների, 

որոնք  կհակադրվեն կամ նույնիսկ կսպառնան սեփական անձի  մասին իրենց իսկ կողմից 

ստեղծված պատկերացումներին9։ 

Երիտասարդությունը՝ վաղ հասունությունը, պատանեկության վիճակից լիարժեք 

հասունության անցման պահն է: Փաստացի բոլոր նյութական, հոգեբանական կառուցվածքները, 

որոնք անհրաժեշտ են ակտիվ սոցիալական իրականության մեջ ընդգրկվելու համար, 

ձևավորված են: Երիտասարդի հիմնական խնդիրը այն սոցիալական հմտությունների 

ձեռքբերումն է, որոնք անհրաժեշտ են ինքնակառավարումը պահպանելու համար՝ կյանքի 

սոցիալական «հերթականությունը» անցնելիս (մասնագիտություն, սոցիալական ստատուս, 

ընտանեկան կյանք, երեխաներ): 

Սոցիալ-հոգեբանական տեսանկյունից վաղ հասունությունը ընդունված է անվանել 

«երիտասարդություն» (18-25): Հարկ է հիշել՝ երիտասարդ են համարվում Հայաստանի 

Հանրապետության 16-30 տարեկան (ներառյալ) քաղաքացին, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետությունում բնակվող և բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող 

16-30 տարեկան (ներառյալ) օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող, ինչպես 

                                                           
8https://med-books.info/vozrastnaya-psihologiya_783/periodizatsiya-vozrastnogo-razvitiya-39243.html 
9 http://static.iea.ras.ru/books/Kon_psihologiya_yunosti.pdf 

https://med-books.info/vozrastnaya-psihologiya_783/periodizatsiya-vozrastnogo-razvitiya-39243.html
http://static.iea.ras.ru/books/Kon_psihologiya_yunosti.pdf
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նաև Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք՝ 

օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում10: Այս ժամանակահատվածը 

բնութագրվում է կենսաբանական զարգացման գլխավոր փուլի ավարտով՝ աճի դանդաղեցմամբ: 

Երիտասարդությունը ինքնաիրացման համար ամենաօպտիմալ ժամանակն է. ակտիվորեն 

փնտրվում են նպատակների իրականացման նոր հնարավորություններ։ Երիտասարդությունը 

ամենարժեքավոր տարիքն է, որն իր սովորույթներով, արժեհամակարգով, ճաշակով 

ազդեցություն է ունենում ամբողջ հասարակության արժեքների, սովորությունների վրա։ 

Երիտասարդության ընթացքում տեսական մտածողությունը, վերացական ունակությունը, 

ընդհանրացումները զգալիորեն զարգանում են: Գիտակցական կարողություններում զգալի 

փոփոխություններ են տեղի ունենում. խոսքը այն մասին չէ, թե որքան և ինչ խնդիր է լուծում 

երիտասարդը, այլ այն մասին, թե ինչպես է դա անում (նախկինում հայտնի խնդիրների հանդեպ 

ոչ ստանդարտ մոտեցում, առավել մասնավոր խնդիրների ընդգրկման կարողություն ավելի 

ընդհանրականի մեջ և այլն): 

Սոցիոլոգ Վ.Լիսովսկին բնութագրել է երիտասարդությունը որպես սերունդ, որն անցնում 

է սոցիալիզացման փուլը և յուրացնում է կրթական, մասնագիտական, մշակութային և այլ 

սոցիալական գործառույթներ: 

«Երիտասարդություն» հասկացության սահմանմանն անրադարձել է նաև սոցիոլոգ և 

փիլիսոփա Ջ. Կոհնը՝ սահմանելով այն որպես առանձին սոցիալ-ժողովրդագրական խումբ, որն 

առանձնանում է հետևյալ չափանիշներներով՝ 

 տարիքային բնութագիրը, 

 սոցիալական կարգավիճակը 

 սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

Երիտասարդությունը անձի պրոֆեսիոնալ դառնալու ժամանակահատվածն է: Շատ կարևոր 

է ընտրության ինքնուրույնությունը և անձնական մասնագիտական պլանի գիտակցված 

կազմումը: Շատ երիտասարդների համար երիտասարդությունը ուսանողության ժամանակն է, 

երբ ստիպված են դիմակայել լրջագույն ծանրաբեռնվածության` ֆիզիկական, բարոյական, 

մտավոր և կամային: Այս փուլում հաճախ խնդիրներ են առաջանում ինքնաըմբռնման 

զարգացման հետ կապված: 

Իսկ երիտասարդության ժամանակահատվածի վերջում հաճախ առաջանում է 

ճգնաժամային վիճակ՝ կապված երիտասարդության փուլի ավարտի հետ, ինչը նշանակում է, որ 

արդեն հասուն տարիքում անձը չի արդարացրել ինքն իր ակնկալիքները և գիտակցում է, որ 

շատ ժամանակ է ծախսվել հանուն ոչնչի: Այս ճգնաժամը վկայում է այն մասին, որ մարդը 

անցնում է իմաստության մի նոր փուլ: 

Էլկոնին, Պիաժեն, Էրիքսոնը մատնացույց են անում այս փուլին հատուկ չափորոշիչը, որը 

տատանվում է մտերմության «դրական» և միայնակության «բացասական» բևեռների միջև:  

                                                           
10 ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգ 
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Մտերմություն ասելով՝ Էրիքսոնը միայն ֆիզիկական մտերմությունը չէ, որ հասկանում է: 

Այս հասկացությամբ նա ենթադրում է մարդու այն ընդունակությունը, որը նրան 

հնարավորություն է տալիս հոգալ ուրիշի մասին և վստահել նրան իր ողջ էությամբ՝ առանց 

վախենալու սեփական Ես-իկորստից: Մտերմության հարցում, ինչպես նույնականացման 

դեպքում էր, համապատասխան փուլի հաջողությունը կամ ձախողումը կախված է ոչ թե 

անմիջապես ծնողների միջամտությունից, այլ նրանից, թե մարդը ինչ հաջողությամբ է անցել 

նախորդ փուլերը: Այստեղ ևս վճռորոշը դառնում են սոցիալական պայմանները, որոնք կարող 

են դժվարացնել կամ հեշտացնել նպատակի ձեռքբերումը: Այս ընկալումը պարտադիր չէ կապել 

հակառակ սեռի նկատմամբ հակվածության հետ. այն վերաբերում է նաև ամենապարզ 

ընկերական հարաբերություններին: Սակայն եթե ո՛չ ամուսնական, ո՛չ ընկերության մեջ մարդը 

մտերմության չի հասնում, ապա, Էրիքսոնի կարծիքով, նրան բախտ է վիճակված միայնակ լինել. 

մի վիճակ, երբ չկա մեկը, ում մասին կարելի է հոգ տանել, կիսել նրա հետ խինդն ու 

տխրությունը: 

Այս փուլի վտանգն այն է, որ անձի կողմից և՛ մտերիմ, և՛  աջակցային, և՛ թշնամական 

վերաբերմունքը, որպես կանոն, ուղղված  է միևնույն մարդկանց նկատմամբ: Մյուսների 

նկատմամբ վերաբերմունքը անտարբեր է: Միայն այն դեպքում, երբ մարդը սովորում է սիրային 

գգվանքը տարբերել մրցակցային գոտեմարտից, նա յուրացնում է էթիկական զգացմունքը՝ 

հասուն մարդու տարբերակիչ առանձնահատկությունը: Այն չի կարելի համարել զուտ սեռական 

խնդիր, այն իրականում ընկերոջ ընտրության, համագործակցության և մրցակցության 

ընդունակությունների միասնություն է: Այս ճգնաժամի բարենպաստ լուծման արդյունքը սերն է:  

Նրանք, ովքեր մարդկության հետ ընդհանրության զգացողություն չեն ձևավորվել, 

կենտրոնանում են իրենց վրա, և նրանց միակ հոգսը դառնում է իրենց նեղ անձնական 

կարիքները բավարարելը, իրենց սեփական հարմարավետությունը: Այդպիսի մարդիկ դառնում 

են ինքնաբավ և ուրիշների ցավին անտարբեր:  

Վերարտադրողականությունը, որն այս փուլի կենտրոնական առանցքն է, 

հետաքրքրվածություն է կյանքով և նոր սերնդի դաստիարակությամբ: 

Վերարտադրողականությունը ներառում է իր մեջ արդյունավետությունը և 

ստեղծագործությունը, սակայն այդ հասկացությունները չեն կարող դրան փոխարինել: 

Վերարտադրողականությունը ինչպես հոգեսեռական, այնպես էլ հոգեսոցիալական զարգացման 

ամենակարևոր փուլն է:  

Այս փուլում չկայանալու պատճառներն են ծայրահեղ եսասիրությունը, ձեռներեց անձի 

լարված ինքնադրսևորումը՝ ի հաշիվ կյանքի այլ կողմերի, հավատի, վստահության, ցանկալի 

լինելու զգացողության, հույսի և հանրային հոգատարության պակասը: Տարիքային այս 

ճգնաժամի բարեհաջող հաղթահարման արդյունքը հոգատարությունն է: 
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ԳԼՈՒԽ 4: ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ   

Երիտասարդների սոցիալական հիմնախնդիրները դրսևորվում են կյանքի և 

կեսագործունեության այդ փուլին բնորոշ հետևյալ բնագավառներում. 

1. Մասնագիտական կողմնորոշում և մասնագիտական գործունեություն 

Երիտասարդության տարիքի զարգացման սոցիալական իրադրության կարևոր կողմերից 

մեկը մասնագիտության ընտրությունն է և ընտրած մասնագիտության տիրապետումը։ 

Երիտասարդը առավելագույնս աշխատունակ է, դիմացկուն ֆիզիկական և հոգեբանական 

ծանրաբեռնվածության նկատմամբ, առավել ընդունակ ինտելեկտուալ գործունեության բարդ 

ձևերի յուրացմանը։ Երիտասարդության տարիքում դյուրին են ձեռք բերվում ընտրված 

մասնագիտության համար անհրաժեշտ գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները, 

զարգանում են պահանջվող անձնային և ֆունկցոնալ որակները։  

Երիտասարդի մասնագիտության «ճիշտ» կամ հիմնավորված ընտրության վրա ազդում են մի 

քանի գործոններ՝ 

 Գործոն 1. Երիտասարդի անհատական առանձնահատկությունները, հակումները: Ինչպիսի՞ 

համակարգերի հետ է ցանկանում-կարողանում գործ ունենալ երիտասարդը: Այս 

մասնագիտական կողմնորոշման բանաձևը՝ ցանկանալ-կարողանալ-ի՞նչ կա, ժամանակակից 

աշխարհում բավականին հասանելի է, չնայած որոշ երկրներում այնուամենայնիվ 

հասանելության հետ կապված խնդիրներ կան նոր մասնագիտությունների գծով, այդ 

հասարակություններում կրթության կազմակերպման, աշխատաշուկայում առաջարկի-

պահանջարկի ձևավորման և այլնի հետ: Մասնագիտական կողմնորոշման հիմնական 

ենթահամակարգերն են՝ մարդ-բնություն, մարդ-տեխնիկա, մարդ-մարդ, մարդ-նիշային 

համակարգեր, մարդ-գեղարվեստական կերպար: Այս ենթահամակարգերից որևէ մեկի 

ընտրության պարագան, կարելի է ասել, կողմնորոշում է հետագա որոշակի մասնագիտության 

գծով կրթության համակարգում ներառվելը: 

 Գործոն 2. Տվյալ հասարակության և/կամ գլոբալ աշխատաշուկայի 

առանձնահատկությունները: Դիտակվում են այս կամ այն հասարակությունում՝ ո՞ր 

մասնագիտություններն են առավել պահանջված տվյալ ժամանակահատվածում և 

աշխատաշուկայում ընդգրկվելու ինչպիսի՞ հնարավորություններ են առկա: Այնպիսի 

հասարակություններում, որտեղ գործազրկության մակարդակը բարձր է, վերը թվարկված 

գործոնների ազդեցությունները նվազում է, քանի որ երիտասարդները ձգտում են 

անկախության և հաճախ ընտրում այնպիսի մասնագիտություն, որն առավել հասանելի է, իսկ 

աշխատաշուկա ներառվելը՝ արագ և հասանելի: 

 Գործոն 3. Ընտրվող մասնագիտության և ուսումնական հաստատության մասին 

տեղեկացվածությունը: Որքանո՞վ է ընտրված մասնագիտությունը «տեսանելի» կրթական 

համակարգում, և արդյո՞ք հասանելիության խնդիր չի առաջանում: 
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 Գործոն 4. Մասնագիտության ընտրության վերաբերյալ ընտանիքի, շրջապատի, 

հասակակիցների կարծիքը: Մշակույթային ենթատեքստով պայմանավորված որոշ 

հասարակություններում այս գործոնը բավականին ազդեցիկ է, ինչը դեռահասի, ապա նաև 

երիտասարդի մոտ կարող է առաջացնել ներանձնային, միջանձնային կոնֆլիկտներ, ավելի 

ուշ՝ կյանքի վերաիմաստավորման և մասնագիտության ընտրության նոր շրջափուլի մեջ 

մտնելու հավանականություն: 

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հաճախ մասնագիտության «սխալ» ընտրությունը 

պայմանավորված է հետևյալ կողմնորոշումներով. 

 Մասնագիտության ընտրության պահին որևէ ուղղությամբ տարվածությունը (նկարչություն, 

երգարվեստ, սպորտային հակումներ և այլն): 

 Հասակակիցների ընդհանուր որոշմամբ, ընկերակցությամբ՝ նույն կուրս, նույնբուհ, 

ուսումնարան և այլն: 

 Ծնողների, ընկերների և/կամ նշանակալի այլն անձանց անբեկում կարծիքը: 

 Արդեն ընտրած մասնագիտության նկատմամբ նվիրվածությունը: 

 Մասնագիտությունը մարմնավորող անձը, բայց ոչ մասնագիտությունը: 

 Ենթադրվող, հաճախ ոչ իրական անձնային և մասնագիտական որակները, սակայն 

միևնույն ժամանակ սեփական անձի ֆիզիկական, հոգեբանական առանձնահատկությունների 

հաշվի չառնելը:11  

Հաջող մասնագիտական ինքնորոշման և բարձր վարպետության(պրոֆեսիոնալիզմի) միջոցով 

անձը ձեռք է բերում մասնագիտական  կոմպետենտության զգացում, ինչը շատ կարևոր է այս 

տարիքում անձնային զարգացման համար։ Հատկապես բարենպաստ է զարգացումն ընթանում 

այն դեպքում, երբ ընտրված մասնագիտությունը համապատասխանում է մարդու կոչմանը, 

դառնում է աշխարհի հետ էական կապ։ 

2. Ընտանիք և սեր 

Երիտասարդությունը հաճախ անվանում են նաև սիրո տարիք։ Նրան բնորոշ է 

հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական, սոցիալական և այլ գործոնների օպտիմալ համադրությունը, 

որոնք նպաստում են «կյանքի ընկերոջ» ընտրությանը և ընտանիքի ստեղծմանը։ Այս փուլում 

մարդկանց մեծամասնությունը կայացնում է առաջին ամուսնությունը. սա սովորաբար 

սեռական ուժեղ ակտիվության տարիքն է, ժամանակահատված, երբ կնոջ օրգանիզմն առավել 

հարմարված է առաջին երեխայի ծնունդին։ Երիտասարդության տարիքում առավել դյուրին է 

ծանոթանալ և ճանաչել, հարմարվել համատեղ կյանքի պայմաններին։12 Ընտանիքի ստեղծումը 

չափազանց կարևոր է անձնային հետագա զարգացման համար։ Երիտասարդը ձեռք է բերում 

նոր հասարակական կարգավիճակ՝ կապված սերնդի շարունակության և ապագա սերնդի 

                                                           
11 Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/Ս.Վ. Հովհաննիսյան.-Եր.:ԵՊՀ հրատ.,2014.-332 էջ: 
12  Է.Գ. Էյդեմիլլեր, Վ. Յուստիցկիս, Ընտանիքի հոգեբանություն և հոգեթերապիա, էջ 39 
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դաստիարակության պատասխանատվության  հետ, մտնում է իր կյանքի նոր փուլ։ 

Միաժամանակ նա բավարարում է իր գլխավոր պահանջմունքներից մեկը այլ մարդկանց հետ 

հարաբերությունների ոլորտում։ Այն, թե ինչպես է կառուցվում ընտանեկան կյանքը, մեծապես 

կախված է մարդու ընդհանուր զարգացվածությունից՝ ինքնաիրականացման տարբեր 

մակարդակներում ունեցած ձեռքբերումներից, սոցիալական փորձառությունից և այլն։  

Հատկապես կարևոր նշանակություն ունի երեխաների ծնունդը։ Երեխայի ծնունդից հետո 

կինն ու տղամարդը միաժամանակ հանդես են գալիս որպես մայր և հայր։ Նրանց ստեղծած 

ընտանիքը ստանում է նոր որակ, ձեռք բերում սոցիալական ինստիտուտի կարգավիճակ։ 

Փոխվում է ընտանեկան կյանքի ամբողջ կառուցվածքը, ամուսինները ստանում են նոր 

պարտականություններ, պատասխանատվության նոր ասպեկտներ միմյանց ու իրենց երեխայի 

նկատմամբ։13 

Չնայած այս տարիքում ընտանեկան կյանքի ստեղծման բարենպաստ գործոններին՝ «կյանքի 

ընկերոջ» ընտրությունը ոչ միշտ է հաջող իրականացվում։ Երիտասարդության տարիքում 

բաժանությունների քանակը չափազանց բարձր է։ 

Ընտանիք ստեղծելու, մասնագիտական աշխատանք ունենալու ձգտման հետ մեկտեղ 

կարևոր նշանակություն է ստանում երիտասարդ ընտանիքի բնակարանային ապահովման 

հիմնախնդիրը։ Այս հիմնախնդրի լուծման ուղիները տարբեր սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

աստիճանում գտնվող երկրներում տարբեր են։ Լուծման ուղիները ենթադրում են նաև 

մշակութային համատեքստը, ինչպես նաև ավանդական, ազգային սովորույթների 

ազդեցությունը։  

3. Սոցիալական շփումներ, ընկերություն 

Երիտասարդության տարիքում կյանքի կարևոր կողմ են նաև ընկերական 

հարաբերությունների հաստատումն ու զարգացումը։ Այս տարքիում սոցիալական շփումներին, 

ընկերությանը տրվում է առանձնակի նշանակություն և ժամանակ։ Ընկերությունը կարելի է 

սահմանել որպես կայուն, անհատական-ընտրողական միջանձնային հարաբերությունների 

տեսակ, որը բնութագրվում է նրա մասնակիցների փոխադարձ կապվածությամբ14։ 

Ըստ Կոնի՝ ընկերության համար սնուցող միջավայր են համատեղ գործունեության 

ընթացքում հաստատված մտերմիկ հարաբերությունները։ Ընդհանուր սոցիալական 

դիրքորոշումները, արժեհամակարգը, սոցիալական դիրքը ստեղծում են ներդաշնակ միջավայր 

գրեթե նույն տարիքի անձանց համատեղ կեսագործունեության, ապագայի տեսլականի 

ձևավորման, փոխօգնության, ժամանցի և այլ պահանջմունքների բավարարման համար։ 

Ընկերության սահմանումը՝ որպես աշխարհի հետ էական հարաբերությունների տեսակ, թույլ է 

                                                           
13  Добрынина В.И. Воспитание личности - управляемый процесс // Социальное управление и молодежь. - Вып. 3. -М., 1969, с. 28-32 
14 Добрынина В.И. Воспитание личности - управляемый процесс // Социальное управление и молодежь. - Вып. 3. -М., 1969, с. 28-32․ 
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տալիս խոսել նրա դրսևորման սպոնտանության, բնականության մասին։ Ընկերությունը, ինչպես 

նաև սերը, նրա սուբյեկտների ներդաշնակության արդյունք է15։  

Սոցիալական շփումների հիմնական խոչընդոտներն են՝ 

 Երիտասարդի կոնֆլիկտայնությունը. Այն կարող է պայմանավորված լինել ինչպես անձի 

բնավորության տիպով, խառնվածքի առանձնահատկություններով, այնպես էլ 

սթրեսակայունության ցածր մակարդակով։  

 Հիմնական պատճառներից է նաև երիտասարդի շփման հմտությունների պակասը, 

բռնությունների նկատմամբ հակվածությամբ։ 

 Անձի հեդոնիստական ուղղվածությունը, երբ երիտասարդը (օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

հանգամանքներով պայմանավորված) ընդունակ չէ բովանդակային հարաբերությունների։ 

Կյանքի ոճը բնորոշվում է որպես «մակաբուծային», հաճախ դրսևորվում են այնպիսի 

վարքային խնդիրներ, ինչպիսիք են ալկոհոլային, թմրամիջոցներից կախվածությունը, մանր 

զանցանքների որոշ տեսակներ։ Այս պայմաններում բացակայում է պատասխանատվության 

զգացումը սեփական սոցիալական իրավիճակի հանդեպ՝ ընտանեկան 

հարաբերություններում, աշխատանքային հարաբերություններում, ինչպես նաև ընկերների 

և սոցիալական ցանցի անդամների հետ շփումներում։16 

Տե՛ս լրացուցիչ 

 «Անկախության սերունդ», Հետազոտություն երիտասարդների շրջանում։ Հայաստան 2016.- Եր.: 

Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, 2016, 232 էջ 

 ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները: Սոցիոլոգիական հետազոտության 

արդյունքների վերլուծություն / Եր.: Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն, 

2013, 80 էջ: 

 Հայստանում աշխատաշուկայի երիտասարդակենտրոն և գենդերազգայուն հետազոտություն։ «ԵՄ-ն 

հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար», Սեյվ դը չիլդրեն Հայաստան։ Երևան 

2018,213 էջ։ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Фромм Э. Искусство любить. М., 1990 
16Кон И.С. Дружба. М., 1987. 
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ԳԼՈՒԽ 5: ՍԱԿԱՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ 

ՈՐՊԵՍ ԽՈՑԵԼԻ ԽՈՒՄԲ 

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության և «սոցիալական աշխատող» մասնագետի 

խնդիրն է ապահովել կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց, խոցելի խմբերի 

ներկայացուցիչների համար հասարակական կյանքին մասնակցությունն ու հավասար 

հնարավորությունների ստեղծումը17: Այսպես, համաձայն ՀՀ երիտասարդական պետական 

քաղաքականության հայեցակարգի18՝ երիտասարդական աշխատողն այն անձն է, ով 

իրականացնում է աշխատանք` նպաստելու երիտասարդների անհատական, սոցիալական և 

կրթական աճին, զարգացնելու նրանց ներուժը և օգնելու երիտասարդներին լիարժեք 

հաստատվելու հասարակության մեջ:  Ըստ էության՝ երիտասարդական աշխատանքի օբյեկտը 

երիտասարդն է, իսկ մասնավոր գործունեության թիրախը՝ առավել խոցելի՝ սակավ 

հնարավորություններով երիտասարդները, նրանց միջավայրն ու անձի զարգացման համար 

անբարենպաստ կամ անհավասար պայմանները: Եվրամիությունը ակտիվ միջոցառումներ է 

ձեռնարկում հասարակության խոցելի անձանց օգնելու համար, որոնց թվում՝ երիտասարդների, 

ովքեր չունեն իրենց հասակակիցների հետ հավասար հնարավորություններ19:Այս խմբին են 

պատկանում ինչպես հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդները, այնպես էլ սոցիալապես 

խոցելի խմբերին պատկանող կամ աշխարհագրական խոչընդոտներ ունեցող (օրինակ` 

հեռավոր, գյուղական, սահմանամերձ բնակավայրերում բնակվող) անձինք և այլ:  ՀՀ 

օրենսդրական դաշտում «սոցիալապես խոցելի խմբեր» որպես հասկացություն սահմանված չէ: 

Սակայն ցանկացած սոցիալական ուղղվածություն ունեցող օրենք՝ ելնելով կարգավորվող 

տիրույթի առանձնահատկություններից, որոշարկում է բնակչության այն սոցիալական խմբերը, 

որոնց նկատմամբ պետությունն ու հասարակությունը պետք է ունենան հատուկ մոտեցում, այդ 

թվում նաև երաշխիքների [նյութական և ոչ նյութական] տրամադրման միջոցով: Իսկ 

«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում օգտագործվում է «կյանքի դժվարին 

իրավիճակ» հասկացությունը, համաձայն որի, ըստ էության, խոցելի է համարվում այն անձը, 

որն ինքնուրույն չի կարող հաղթահարել՝ «հաշմանդամության, հիվանդության, տարիքի հետ 

կապված ինքնասպասարկման ունակությունների կորստի, առանց ծնողական խնամքի մնալու, 

աղքատության, գործազրկության, ընտանիքում կոնֆլիկտների, դաժան վերաբերմունքի, 

բռնության, մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկվելու, անօգնականության, 

միայնակության, սոցիալական մեկուսացման, վնասակար սովորույթների, դժբախտ 

պատահարի կամ արտակարգ իրավիճակներում հայտնվելու, ազատազրկման վայրերում 

գտնվելու կամ այդ վայրերից վերադառնալու հանգամանքներից որևէ մեկով կամ դրանց 

համակցմամբ, մարդու կենսագործունեությանը խանգարող օբյեկտիվ իրավիճակ»-ը: 

«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքը  կիրառում է «աշխատաշուկայում անմրցունակ անձ» 

                                                           
17 ՀՀ սոցիալական աջակցության մասին օրենք: Հոդված 10. Վերականգնողական օգնությունը և դրա տրամադրումը 
18 ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգ 
19 https://ec.europa.eu/youth/news/20150130-youth-inclusion-diversity-strategy_en  

https://ec.europa.eu/youth/news/20150130-youth-inclusion-diversity-strategy_en
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հասկացությունը՝ սահմանելով այդպիսի անձանց որոշարկման չափանիշները (ընդհանուր 

առմամբ 12 չափանիշ), որոնցից են, օրինակ՝ մինչև երեք տարեկան երեխա ունենալը, 

ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադառնալը, հաշմանդամությունը, 

փախստական լինելու հանգամանքը, նախակենսաթոշակային տարիքը, երկարատև 

գործազուրկի կարգավիճակում գտնվելը, առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործելը, 

դատվածություն ունենալը, որևէ մասնագիտություն չունենալը, թրաֆիքինգի զոհ հանդիսանալը, 

բնակության վայրը (սահմանամերձ, լեռնային, բարձրլեռնային) և այլն:  Սակավ 

հնարավորություներով երիտասարդների խմբին են պատկանում ինչպես ֆիզիկական 

սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող երիտասարդները (հաշմանդամները), այնպես էլ 

սոցիալապես խոցելի խմբերին պատկանող կամ տեղաշարժվելու սահմանափակ 

հնարավորություններ ունեցող (օրինակ` հեռավոր բնակավայրերում բնակվող) անձինք և այլն20: 

Սակավ հնարավորություններ ունեցող կամ խոցելի խմբին կարելի է դասել նաև 

կրթությունից դուրս մնացած կամ չունեցող, չզբաղված կամ չվերապատրաստված 

երիտասարդներին (NEET- Not in Education, Employment, or Training (հայերեն համարժեքը՝ 

չսովորող և չաշխատող): Այս երիտասարդների թվում կարող են հանդես գալ կա՛մ 

գործազուրկները, կա՛մ տնտեսապես ոչ ակտիվ մարդիկ ու կրթությունից և ուսման պրոցեսից 

դուրս գտնվողները: Բոլոր այս երիտասարդները կարող են հայտնվել սոցիալական բացառման 

ռիսկի տակ, որովհետև կարող են ունենալ աղքատության մակարդակից ցածր եկամուտներ, 

հմտությունների պակաս՝ անձնական տնտեսական վիճակը բարելավելու համար21։ 

NEET տերմինն առաջին անգամ օգտագործվել է 1999 թվականին Social Exclusion Unit-ի (SEU) 

հրատարակած զեկույցում22։ Նախկինում Մեծ Բրիտանիայում այդ երևույթը կոչվել է «զրոյական 

կարգավիճակ» (Status Zero)։ NEET տերմինն ունի դասակարգման հստակեցված չափանիշներ. 

այն հավաքագրվում է Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից: 

NEET երիտասարդները (բառացի՝ ոչ սովորում են, ոչ  զբաղված են և/կամ 

վերապատրաստված [կրթությունից, զբաղվածությունից ու վերապատրաստումից դուրս 

գտնվողներ] անգլ.՝ Not in Education, Employment or Training): Տերմինն առաջին անգամ 

օգտագործվել է 20-րդ դարի վերջին Մեծ Բրիտանիայում: Հետագայում այն սկսեց ակտիվորեն 

կիրառվել է նաև այլ երկրներում, օրինակ՝ Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում, Թայվանդում 

և Միացյալ Նահանգներիում՝ որպես սոցիոլոգիական եզրութաբանություն և 

հրապարակախոսություն։  

Վերջին տարիներին Հայաստանում երիտասարդների կարիքների բացահայտմանն ուղղված  

հետազոտություններում անդրադարձ է կատարվում և խոսվում է այս՝ չսովորող և չաշխատող 

երիտասարդների սոցիալական հիմնախնդիրների, որոնց թվում՝ տարիքային և գենդրային 
                                                           
20 ՀՀ սպորտի եվ երիտասարդության հարցերի նախարարություն երիտասարդական միջոցառումների 

իրականացման կենտրոն: Առցանց դրամաշնորհային համակարգ: Օգտվողի ուղեցույց, Երևան, 2013 
21 Bynner, John; Parsons, Samantha-"Social Exclusion and the Transition from School to Work: The Case of Young People Not in Education, 

Employment, or Training (NEET)".Journal of Vocational Behavior 60 (12): 289–309. April 2002. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879101918688  
22 Attewell, Paul; Newman, Katherine S. Growing Gaps: Educational Inequality Around the World.Oxford University Press, 2010. С. 181. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879101918688
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հիմքով աշխատաշուկայում ներառվելու դժվարությունների մասին:  ՀՀ ազգային 

վիճակագրական ծառայությունը չսովորող և չաշխատող երիտասարդության (NEET) ցուցանիշ 

սահմանում է՝ ընտրանքում 18-30 տարեկան այն երիտասարդների մասնաբաժինը, ովքեր չունեն 

զբաղվածություն և համարվում են չսովորող և չաշխատող23: 

Միացյալ Թագավորությունում դասակարգումը բաղկացած է 16-ից 24 տարեկան անձանց 

հետ [16-17 տարեկանները  պարտադիր դպրոցական տարիքն է], որտեղ 16-18 տարեկան 

չսովորող և չաշխատող ենթախումբը հաճախ առանձնակի ուշադրության կենտրոնում է: 

Ճապոնիայում դասակարգման մեջ ընգրկված են 15-ից 34 տարեկան այն անձիք, ովքեր չունեն 

զբաղվածություն, տնային աշխատանքով (housework) չեն զբաղվում, ընդգրկված չեն դպրոցում 

կամ պրակտիկ ուսուցման մեջ և աշխատանք չեն փնտրում: Հայաստանում չսովորող և 

չաշխատող երիտասարդների դասակարգման մեջ են ընդգրկվում ընտրանքում 18-30 տարեկան 

այն երիտասարդների ենթախումբը, ովքեր չունեն զբաղվածություն և համարվում են չսովորող և 

չաշխատող24։ 

NEET ֆենոմենի հայտնվելու հիմքում ընկած է միանգամից մի քանի պատճառ: Նրանց մեջ 

առանձնանում են՝ 

 Մակրո-մակարդակի (երկրի հասարակության առանձնահատկություններ, կրթական 

համակարգ, աշխատանքի ընդհանուր պայմաններ),  

 Մեզո-մակարդակի (հատկապես առանձին դպրոցի, ֆիրմայի)  

 Միկրո-մակարդակի (առանձին մարդուց վերցված խնդիրներ) պատճառները: 

Եվրոպայում գերադասում են շետը դնել երկու հիմնական պատճառների վրա, որոնք NEET 

սերնդի ամբողջության հայտնման պատճառն են. 

 Երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, որը NEET սերնդի ներկայացուցիչների գերակշիռ 

մասը սերում են անապահով ընտանիքներից, որոնք ունեն կրթության ցածր մակարդակ: 

Սակայն հարկ է հաշվի առնել, որ մեծ է նաև տնտեսապես ոչ ակտիվ խմբում բարենպաստ 

տնտեսական վիճակ ունեցողների տեսակարար կշիռը, օրինակ՝ տնային տնտեսուհիները: 

 Սոցիալական ապահովվածության համակարգի զարգացում, կյանքի բարձր մակարդակը 

սոցիալական լավ պայմաննների հետ միասին հանգեցնում են մի իրավիճակի, երբ 

երիտասարդությունը կորցնում է աշխատելու մոտիվացիան: 

NEET երիտասարդները սովորաբար բաժանվում են երկու մեծ խմբի25՝  

 նրանք, որոնք մոտ ապագայում կվերադառնան աշխատանքի,  

 և նրանք, որոնք չեն էլ նախատեսում աշխատանք փնտրել մոտ ապագայում։  

Ռեյկո Կոսուգին, որը Ճապոնիայի առողջապահության, աշխատանքի ու բարօրության 

նախարարության առաջատար մասնագետներից մեկն է, առանձնացնում է չորս տիպ. 

                                                           
23 ՀՀ ԱՎԾ դասակարգում 
24 ՀՀ ԱՎԾ դասակարգում - https://www.armstat.am/file/article/gender_2016_6.pdf  
25 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf  

https://www.armstat.am/file/article/gender_2016_6.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf
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 Հակասոցիալական NEET՝ իրեն հարմարավետ է զգում միայն այն ժամանակ, երբ չի 

աշխատում, 

 Ինքնամփոփ NEET (հիկիկոմորի)՝ ի վիճակի չէ որևէ կերպ համագործակցել 

հասարակության մեջ, 

 Պասիվ NEET՝ ի վիճակի չէ իր համար աշխատանք գտնել ինքնավստահության ու 

մոտիվացիայի պակասի պատճառով, 

 Հիասթափված NEET՝ ունեցել է խիստ բացասական փորձ աշխատանքում, այդ 

պատճառով էլ նախընտրում է հրաժարվել հետագայում աշխատանք փնտրելուց։ 

NEET-ը կարող է թույլ տալ երիտասարդության զբաղվածության հարցին նայել այլ 

տեսանկյունից, սակայն ներկա փուլում, ըստ Սառա Էլդերի, ավելի լավ է հրաժարվել NEET 

հայեցակարգից և օգտագործել այլ կատեգորիաներ երիտասարդության շրջանում գոյություն 

ունեցող գործազրկությունը գնահատելու հանար։ Առաջին հերթին, որպեսզի ուշադրությունը 

կենտրոնացվի կրթության խնդրի վրա, կարելի է օգտագործել այլ կատեգորիա՝ NLFET (բառացի՝ 

ոչ աշխատաշուկայում, ոչ էլ կրթության կամ ուսուցման մեջ, անգլ.՝ Neither in the Labour Force 

nor in Education or Training), որը հաշվի է առնում միայն 15-19 տարեկաններին։ Ռիսկի խմբում 

գտնվող, այսինքն՝ կիսաօրինական բիզնեսի ոլորտում կամ ծայրահեղ վատ պայմաններում 

աշխատող երիտասարդության հարցերի ուսումնասիրման նպատակով կարելի է մշակել 

առանձին վարկանիշ և մասնավորապես՝ այսպես կոչված «գործազրկության ոչ ֆորմալ 

մակարդակ»։ Դա, ըստ Սառա Էլդերի, թույլ կտա ավելի մանրամասն ու արդյունավետ կերպող 

ուսումնասիրել երիտասարդության զբաղվածության խնդիրները։ Իսկ NEET հայեցակարգը, 

ընդհակառակը, փորձում է ընդհանրացնել խնդիրը, ինչն ուսումնասիրողներին թույլ չի տալիս 

հասնել երևույթի սկզբնապատճառներին։ 

Ըստ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության՝ ԱՄԿ (անգլ.՝ International Labour 

Organization, ILO) NLFET- ը հանդես է գալիս «ոչ աշխատուժի, ոչ էլ կրթության կամ ուսուցման 

մեջ», սակայն այն բացառում է գործազուրկ երիտասարդներին (որոնք աշխատուժի մի մասն են): 
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ԳԼՈՒԽ 6: ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ 

  Մասնակցությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից կարևորագույնն է: Այն 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի26 առանցքային սկզբունքներից մեկն է: 

ՄԱԿ-ը վաղուց գիտակցել է, որ երիտասարդները զարգացման էական մարդկային ռեսուրս են և 

սոցիալական փոփոխությունների, տնտեսական աճի և տեխնոլոգիական նորարարությունների 

հիմնական գործակալները27: Երիտասարդների մասնակցությունը որոշումների կայացմանը 

ՄԱԿ-ի երիտասարդության օրակարգի առանցքային առաջնահերթությունն է:  

Մասնակցությունը նաև Երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգի 

հիմնական 9 սկզբունքներից առաջինն է: Վերջինս սահմանում են որպես հասարակական 

կյանքի բոլոր ոլորտներում որոշումների կայացմանը երիտասարդների, երիտասարդական 

ակտիվ խմբերի, ինչպես նաև երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների 

անմիջական և միջնորդավորված ներգրավվածության ապահովում28:  

Երիտասարդության մասնակցությունն ինքնանպատակ չէ, այլ երիտասարդների կյանքում 

դրական փոփոխությունների հասնելու և ավելի լավ հասարակություն կառուցելու միջոց: 

Ակտիվ մասնակցության միջոցով երիտասարդները կարևոր դերակատարում են ունենում իրենց 

անձի զարգացման, իրենց համայնքային կյանքի ակտիվացման և բարելավման, բնակչության 

առաջընթացի հարցում: Երիտասարդների ակտիվ ներգրավվածությունը նշանակալիորեն 

ազդում է  մարդու իրավունքների իրազեկման ու քաղաքացիական գիտակցության բարձացման 

գործընթացների վրա՝ առավել լայն հասարակական շերտերի մեջ դրական փոփոխությունների 

հասնելու նպատակով: Վերջին տարիներին աճում են բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնք 

խթանում և ամրապնդում են երիտասարդության ներգրավվածությունը շատ տարբեր 

մակարդակներում `միջազգային, տարածաշրջանային, ազգային և տեղական: Նոր գործիքներ 

ստեղծվել են նաև այս ոլորտում աշխատողների համար: Նման գործիքներից մեկը Վերանայված 

եվրոպական երիտասարդական խարտիան է` տեղական և տարածաշրջանային կյանքում 

երիտասարդների մասնակցության մասին (այսուհետ` Խարտիա), որն ընդունվել է 2003 

թվականի մայիսին ԵԽ տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի կողմից29:  

Արդյունավետ մասնակցելու համար երիտասարդներին պետք է տրվեն համապատասխան 

գործիքներ, ինչպես օրինակ` տեղեկատվություն(իրազեկում), կրթություն և նրանց 

քաղաքացիական իրավունքների մատչելիություն: Այս համատեքստում շեշտադրվում է 

երիտասարդին համարժեք միջոցներ, մատչելի տարածք, լայն հնարավորություններ և 

անհրաժեշտ աջակցություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը30: Սա հիմնված է այն սկզբունքի 

վրա, որ 1. երիտասարդության նշանակալի մասնակցությունը կարող է տեղի ունենալ միայն այն 

դեպքում, երբ ստեղծվել են հստակ պայմաններ, 2. մասնակցային աշխատանքներում 

                                                           
26 http://www.un.am/res/Human%20Rights/Armenian%20Documents/UDHR_arm.pdf  
27 https://social.un.org/youthyear/docs/youth-participation.pdf  
28 ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգ - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=96116  
29The name of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe was changed on 14 October 2003 to the Congress of Local and Regional 

Authorities of the Council of Europe.  
30 HAVE YOUR SAY! Manual- https://rm.coe.int/16807023e0  

http://www.un.am/res/Human%20Rights/Armenian%20Documents/UDHR_arm.pdf
https://social.un.org/youthyear/docs/youth-participation.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=96116
https://rm.coe.int/16807023e0
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ներգրավված են բոլոր դերակատարները, 3. գործընթացում ներգրավված բոլոր մասնակից 

կողմերը ապահովել են բոլորի դերակատարների ներգրավված լինելու պայմանը: Այս 5 

հիմնաբառեր` իրավունք, միջոցներ, տարածք, հնարավորություն ու աջակցություն, 

ներկայացնում են տեղական մակարդակում երիտասարդության ներգրավվածության վրա 

ազդող հիմնական գործոնները: Նրանցից յուրաքանչյուրը կենտրոնանում է տարբեր 

աջակցության միջոցառումների վրա, բայց դրանք սերտորեն փոխկապակցված են, և դրանք 

բոլորը պետք է գործադրվեն, որպեսզի երիտասարդները կարողանան լիարժեք մասնակցել 

իրենց վերաբերող գործընթացներին և իրենց հետաքրքրող իրադարձություններին,  ինչպես նաև 

ազդել քաղաքական որոշումների վրա: 

«Մասնակցությունն ու ակտիվ քաղաքացիությունը կապված է իրավունքներ, միջոցներ, տարածք և 

հնարավորություններ տիրապետելու հետ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ աջակցություն՝ որոշումներ 

կայացնելու և որոշումների կայացման վրա ազդելու, գործընթացներում ներգրավվելու նպատակով, 

որոնք կնպաստեն ավելի լավ հասարակության կայացմանը31» 

Ժամանակակից տեսաբաններն ու գործնականում մասնակցային գործընթացներում 

ներգրավված օրակտիկները առանձնացնում են երիտասարդների մասնակցության մի քանի 

մոդելներ, որոնք նկարագրում են երիտասարդների մասնակցության աստիճանները: Մոդելների 

առանցքում որոշումների կայացման գործընթացում երիտասարդների ակտիվ և անմիջական 

ներգրավվածության հիմնադրույթն է: Մոտեցումը հետևյալն է՝ երիտասարդների վերաբերյալ 

բոլոր որոշումները պետք է կայացվեն երիտասարդների անմիջական մասնակցությամբ: 

Նմանատիպ մասնակցության և երկխոսության համար առկա են բազմազան 

հնարավորություններ, որոնցից են հանրային և ֆորումային քննարկումները, կլոր սեղանները, 

երիտասարդական և համայնքային խորհուրդները, համայնքային բյուջեի մասնակցային 

գործընթացները, շարունակական պարբերական հանդիպումները և այլն: Գնալով ավելի է 

կարևորվում առցանց մասնակցությունը, որը այլ տրամաբանություն և ձևաչափ ունի: Այդ մասին 

է վկայում նաև Մարդկային զարգացման ազգային ինդեքսի վերաբերյալ ՄԱԶԾ 2019թ.-ի 

զեկույցը32։  

Ամենօրյա կյանքի բազմազան ոլորտներում երիտասարդների մասնակցությունը տարբեր 

որակ կարող է ունենալ՝ կախված որոշումների կայացման մեջ նրանց ունեցած ազդեցության 

չափից: Անգլիացի գիտնական Ռոջեր Հարթը մշակել է մասնակցության ութաստիճան մոդել 

(մշակված Շ. Արնշտայնի մասնակցության մոդելի հիման վրա), որը ներկայացնում է, թե 

որոշումների ընդունման մեջ ինչպես են փոխգործում որոշում ընդունողներն ու 

երիտասարդները: Մոդելի նկարագրության հիմքում դրված են երկու գործոն` ով է 

նախաձեռնության/գաղափարի հեղինակը, և ովքեր են ներգրավված վերջնական որոշումների 

ընդունման մեջ: Ընդհանուր առմամբ «մասնակցություն» եզրույթը՝ որպես գործողություն 

ենթադրող հասկացություն, գործուն է դառնում այն պահից, երբ լույս աշխարհ է գալիս երեխան: 

Այդ պահից նա իր ձայնով կամ շարժումներով անգիտակցորեն սկսում է փոխազդել և ներգործել 

իր շուրջը զարգացող իրողությունների վրա: Հատկանշական է այն փաստը, որ նույնիսկ 

                                                           
31 Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life- https://rm.coe.int/168071b4d6  
32 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf 

https://rm.coe.int/168071b4d6
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
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ամենավաղ տարիքում փոքրիկները հասկանում են, որ իրենք ունեն իրավիճակների վրա 

ազդելու կարողություն:  

Կենսունակ ժողովրդավարության հիմնական նախապայմաններից մեկն այն է, որ 

քաղաքացիներն իրավունք ունենան իրենց համայնքի ներկայացուցչական մարմինների 

որոշումների վրա, որոնք վերաբերում են իրենց կյանքին, կենցաղին և համայնքին: Վերջինս 

ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրությամբ: Նմանապես նորմատիվ իրավական ակտերի մասին ՀՀ 

օրենքը սահմանում է իրավական ակտերի մշակման գործընթացում շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցությունը: Մասնակցության վերաբերյալ դրույթներ կան նաև ոլորտային 

օրենսդրություններում, օրինակ` Կառավարության գործունեության, տեղական 

ինքնակառավարման, կրթության ոլորտներում ։ 

ՄԱԿ–ի կոնվենցիայով33 ամրագրվում է երեխաների՝ հասարական կյանքին մասնակցելու 

իրավունքը: 

 Համաձայն Ազգային ժողովի կողմից 1996 թ.–ի 29 մայիսին ընդունած հոդված 18 և 19-ի՝ 

1. Յուրաքանչյուր երեխա ունի իր ժողովրդի պատմությանը, ավանդույթներին, հոգևոր 
արժեքներին և համաշխարհային մշակույթին հաղորդակցվելու իրավունք: 

2. Յուրաքանչյուր երեխա ունի գեղարվեստական, գիտական և տեխնիկական 
ստեղծագործության ազատության, մշակութային կյանքին մասնակցելու, իր 
ունակություններն ու հետաքրքրությունները դրսևորելու իրավունք: 

3. Յուրաքանչյուր երեխա ունի հանգստի և ժամանցի, իր տարիքին համապատասխան 
խաղերին և միջոցառումներին ազատորեն մասնակցելու իրավունք: 

Անդրադառնալով երեխաների մասնակցության թեմային՝ Ռոջեր Հարթը մասնակցության 

աստիճանի սխեման ցույց է տալիս տարբեր ծրագրերում երիտասարդների մասնակցության 

մակարդակների տիպաբանությամբ: Մոդելը նկարագրում է երիտասարդների մասնակցութային 

8 աստիճանակարգերը: Աստիճանակարգի առաջին 3 նախակարգերը նկարագրում են ոչ 

մասնակցային մակարդակները, մյուս 5-ը՝ մասնակցային մակարդակները: 

1. Մանիպուլացիան ընկած է նախակարգի ամենաառաջին սանդուղքի վրա: Այստեղ 

նախաձեռնությունն ամբողջությամբ մեծահասակների կամ առավել հեղինակավոր ուժի կողմից 

է: Երիտասարդները պարզապես ներկա են գտնվում և հետևում հրահանգների: 

Երիտասարդները չգիտեն՝ ինչու են մասնակցում այդ միջոցառումներին ու գալիս են տարբեր 

դրդապատճառներից ելնելով: Երբեմն նրանք չգիտակցված կերպով են ներառվում քաղաքական 

կամ այլ թեմատիկ միջոցառումներին: Այսպիսով, երբ երիտասարդները չեն ընկալում 

հասարակության մեջ առկա որևէ հիմնախնդրի հաղթահարման հետ կապված իրենց 

գործողությունների բնույթն ու ազդեցության աստիճանը, սա համարվում է մանիպուլյացիա մեկ 

այլ ուժի կողմից: 

2. Մանիպուլյացիայից մեկ աստիճան վերև գտնվում է Դեկորացիան (կամ իմիտացիա). այն, 

կարելի է ասել, համարվում է նախորդ աստիճանի տրամաբանական շարունակություն: Այս 

դեպքում տարբերությունը կայանում է նրանում, որ մեծահասակները չեն ձևացնում, որ  

երեխաների մասնակցությունը միջոցառման մեջ կրում է անուղղակի և պասսիվ բնույթ. 

                                                           
33 https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2012/01/qax2-5_1.pdf 

https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2012/01/qax2-5_1.pdf
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նախաձեռնությունն ամբողջությամբ մեծահասակներինն է: Եվ ինչպես բառն է հուշում, 

մեծահասակները երիտասարդներին օգտագործում են որպես դեկորացիա՝ զարդարանք՝ 

մեծահասակների գործունեությանը հավելյալ կշիռ և դրական տպավորություն հաղորդելու 

համար: 

3. Հաջորդ՝ 3-րդ մակարդակում տեղ գտած Տոկենիզմ հասկացությունը  արտացոլում է ինչ-որ 

բան անելու այն գործելակերպը, երբ մարդը փորձում է հավատացնել մյուսներին, թե ինքը 

անկեղծ է գործում, սակայն դա այդպես չէ: Սա իմիտացիայի մի ձև է, քանի որ այս դեպքում 

նույնպես նախաձեռնությունն ամբողջությամբ մեծահասակներինն է: Երիտասարդներին 

հրավիրում են «մասնակցելու» մեծահասակների աշխատանքին, իսկ մասնակիցները կայացնում 

են մեծահասակների կողմից թելադրված կամ ոչ մեկին չհետաքրքրող, որևէ ազդեցություն 

չգործող որոշումներ: Այս արտացոլվում է այն դեպքերում, երբ երեխաներին տրվում է իրենց 

կարծիքն արտահայտելու իրավունք, սակայն արդյունքում մեծահասակների կողմից հստակ չեն 

մատուցվում հաղորդակցման ձևի կամ կարծիքներն արտահայտելու հնարավորության 

կիրառման տարբերակները:  

Հաջորդ  երեքը (տեղեկացում, խորհրդակցում, համատեղ որոշումների կայացում) ավելի 

մասնակցային են և կարող են բնութագրվել որպես ցածր աստիճանի մասնակցային 

գործընթացներ. վերջին երկուսը (ինքնուրույնություն և համագործակցություն) կարելի է 

բնութագրել որպես մասնակցության առավել բարձր աստիճաններ: 

4. Որոշել և իրազեկել աստիճանակարգում նախաձեռնությունը դեռևս ամբողջությամբ 

մեծահասակներինն է: Մեծահասակները սահմանում են նպատակներն ու խնդիրները, խնդրի 

լուծման իրենց տարբերակները և որոշումները: Երիտասարդները տեղեկացվում են 

նախաձեռնության նպատակի և բոլոր գործընթացների մասին, մասնակցում են որպես 

կատարողներ։ Այստեղ երիտասարդները հասկանում են ծրագրի նպատակները,  գիտեն, թե 

ովքեր են կայացրել իրենց վերաբերող որոշումները և ինչու, իրենց կարևորված են զգում, ունեն 

նշանակալից (ոչ դեկորատիվ) դեր, պատրաստ են կամավոր կերպով ներառվել ծրագրերի 

իրականացման գործընթացներում այն բանի հետո, երբ հստակ պատկերացրել են իրենց դերը: 

5. Հաջորդ՝ 5-րդ աստիճանակարգը, մեկ մակարդակ բարձր է նախորդից: Խորհրդակցել և 

իրազեկել աստիճանակարգում նկարագրում է երիտասարդներին՝ որպես մեծահասակների 

խորհրդատուներ: Այստեղ ծրագրերը նախագծվել և իրականացվում են մեծահասակների 

կողմից, բայց երեխաները ամբողջությամբ պատկերացնում և հասկանում են գործընթացը, իրենց 

ներկայացված կարծիքը կարևորվում և հաշվի է առնվում: Այն կարող է ընդունվել կամ 

չընդունվել: 

6. Սանդուղքի 6-րդ աստիճանը իսկական մասնակցության մասին է, քանի որ, չնայած  այս 

մակարդակում ծրագրերը նախաձեռնում են մեծահասակները, սակայն երիտասարդները 

մսանկից են դառնում որոշումների կայացմանը: Համատեղ որոշումների կայացում 

մակարդակում երիտասարդները նախաձեռնող են և կիսում են որոշումները մեծահասակների 

հետ. երիտասարդներն ու մեծահասակները նախաձեռնության իրականացման ընթացքում 

ձայնի հավասարազոր իրավունք ունեն: 
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7. Երիտասարդները նախաձեռնում են և կառավարում: Այս մակարդակում երիտասարդները 

ինքնուրույն են, նախաձեռնությունն ամբողջությամբ երիտասարդներինն է: Երիտասարդներն 

իրենք են մշակում նախաձեռնությունը, հայթայթում միջոցները և իրականացնում այն: 

8. 8-րդ աստիճանը նկարագրում է մասնակցության բարձագույն դրսևորման մակարդակը՝ 

համագործակցությունը, երբ նախաձեռնությունն ամբողջությամբ երիտասարդներինն է.իրենք են 

նախաձեռնում կամ նախագծում որևէ ծրագիր, կիսում են իրենց որոշումները մեծահասակների 

հետ: Այստեղ հարաբերությունները համագործակցային են: Երիտասարդները 

համագործակցում են մեծահասակների հետ՝ օգտագործելով նրանց գիտելիքներն ու 

փորձառությունը հօգուտ նախաձեռնության: 

Շատ երիտասարդներ իրենց զարգացման տարբեր փուլերում կարող են նախընտրել 

ծրագրերում իրենց ներգրավվածության կամ պատասխանատվություն կրելու տարբեր 

աստիճաններ: Կարևոր է, որ ծրագրերը այնպես նախագծվեն, որ  առավելագույնս ապահովվի 

ցանկացած երիտասարդի մասնակցությունը տվյալ ծրագրի շրջանակներում: 

Երիտասարդները, որպես հանրապետության բնակչության մոտ 1/4-րդը կազմող կարևոր 

և ակտիվ հատված, հիմնարար նշանակություն ունեն ժողովրդավարական քաղաքական 

համակարգի, քաղաքացիական հասարակության ձևավորման և նորացման հարցում: 

Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ստեղծման ու զարգացման գործընթացում 

նեղ իմաստով հիմնարար բաղադրիչներից մեկը քաղաքացու ձևավորման ու դրանում 

քաղաքացիական ակտիվիզմի ու քաղաքացիական նախաձեռնությունների դերակատարության 

բարձացումն է: 

Հայաստանում վերջին տարիներին ի հայտ է եկել մի երևույթ, որը ստացել է 

քաղաքացիական ակտիվիզմ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ անվանումը, որոնց 

իրականացման առանցքում տեսանելի մասնակցություն ունեն երիտասարդները: 

Քաղաքացիական ակտիվիզմ ասելով՝ նկատի ունենք հասարակական, քաղաքական 

փոփոխություններին ուղղված քաղաքացիական կազմակերպված կոլեկտիվ գործողությունը: 

Քաղաքացիական նախաձեռնություն ասելով՝  պետք է նկատի ունենալ կոլեկտիվ կամ 

արտահայտման ոչ բռնի ձև, որի միջոցով քաղաքացիների որոշակի խմբի կամ խմբերի կարծիքը 

ներկայացվում է պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

և պահանջվում է դրա լուծում: Ինչպես Ջիմ Քորբեթն է նշում, քաղաքացիական 

նախաձեռնություն նշանակում է իրացնել արդարությունը, այլ ոչ թե պարզապես պայքարել 

անարդարության դեմ (Corbett 1999)34, որի  տակ նա հիմնականում հասկանում է իրավունքի ու 

արդարության դիրքից հանրային շահերի իրացմանն ուղղված կամարտահայտում: Լայն 

առումով այն ընդգրկում է իրավունքների պաշտպանության, բնապահպանական, սոցիալական, 

հանրային տարածքների պահպանմանն և հասարակական կարևորության մի շարք այլ 

հիմնախնդիրներին ուղղված քաղաքացիական նախաձեռնություններ, որոնք, չնայած առաջին 

                                                           
34 Corbett, J., & Kendall, A. (1999). Evaluating service learning in the communication discipline. Journalism & Mass Communication Educator, 53 (4), 

72–76. 
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հայացքից նվիրված են տարբեր հիմնահարցերի, սակայն միևնույն ժամանակ ձևավորել են մի 

ընդհանուր դաշտ, որը Հայաստանի հասարակական կյանքի ֆոնին առանձնանում է իր 

ընդգծված յուրահատկությամբ: Այդ յուրահատկությունն առաջին հերթին պայմանավորված է 

հիմնախնդիրների հանդեպ ցուցաբերվող տեսանկյուններով, դիրքորոշումներով, շահերի 

ընկալման ու փոխհարաբերությունների կառուցման նոր ձևերով, ինչը ձևակերպվում է որպես 

քաղաքացիական: Այս նախաձեռնությունները կազմակերպում են հիմնականում երիտասարդ 

տարիքի, քաղաքացիական հստակ կեցվածք ունեցող մարդիկ, ովքեր դուրս են  գալիս 

կառավարության կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ խոշոր բիզնեսի այս 

կամ այն անօրինական ու անարդար գործարքի դեմ և օրենքի անունից պահանջում դադարեցնել 

այն ու ապահովել քաղաքացիական հասարակության գոյության կարևորագույն նշանները35՝ 

 Հասարակությունում արտադրության միջոցների ազատ տնօրինողների առկայությունը,  

 Զարգացող ժողովրդավարությունը,  

 Քաղաքացիների իրավական պաշտպանվածությունը,   

 Քաղաքացիական մշակույթի որոշակի մակարդակը, 

 Բնակչության կրթության բարձր մակարդակը,  

 Մարդու իրավունքների և ազատությունների առավել ամբողջական ապահովումը, 

 Ինքնակառավարումը,  

 Հասարակության կառուցվածքի և տարբեր մարդկանց միջև մրցակցության 

առկայությունը,  

 Հասարակական կարծիքի ազատ ձևավորումը և բազմակարծությունը,  

 Պետության ուժեղ սոցիալական քաղաքականությունը,  

 Բազմաշերտ տնտեսությունը,  

 Հասարակության մեջ միջին խավի գերակշիռ մաս կազմելը 

Քաղաքացիական նախաձեռնությունները հնարավորություն են տալիս ընդլայնել 

իշխանության հետ փոխհարաբերվելու քաղաքացիական հասարակության 

հնարավորությունները.  քաղաքացիական նախաձեռնության մասնակիցները ավելի հաջող են 

մտնում իշխանության հետ երկխոսության մեջ, երբ նրանք մնում են քաղաքացիական 

երկխոսության հարթության վրա: Քաղաքացիական նախաձեռնությունները պահանջում են 

զիջել ոչ թե ողջ իշխանությունը, այլ զիջման գնալ առանձին վերցրած մի որևէ խնդրի մեջ: Սա 

թույլ է տալիս երբեմն ներքաշել իշխանությանը քաղաքացիական նախաձեռնության ձևավորած 

իրական դաշտ և հասնել խնդրի լուծմանը:  

Քաղաքացիական երիտասարդական նախաձեռնությունները հնարավորություն են ընձեռում 

ձևավորել հանրային միջավայր: Այսինքն՝ մի միջավայր, որտեղ կարող է տեղի ունենալ 

երկխոսություն, որտեղ կարող են հավաքվել մի քանի մարդ և կազմակերպել ռացիոնալ կերպով 

փաստարկված խոսքի փոխանակում: Սա այն միջավայրն է, որտեղ ձևավորվում է 

                                                           
35The Cultural Evolution of Civilizations: Effland, R. 2009.  

http://www.mc.maricopa.edu/dept/d10/asb/anthro2003/glues/model_complex.html
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քաղաքացիականությունը և քաղաքացին՝ մարդը, ով ունի կարծիք և այդ կարծիքը հանրայնորեն 

ներկայացնելու կամք: 

Քաղաքացիական երիտասարդական նախաձեռնությունները առավել ճկուն կերպով են 

հարմարվում առցանց գործող ժամանակակից տեխնոլոգիաներին և օգտագործում դրանց 

ռեսուրսները կազմակերպչական և տեղակատվական նպատակներով: Այն նաև հարմար 

վերլուծական հարթակ է ընթացիկ հարցերի քննարկման առումով: Առցանց գործող 

ժամանակակից տեխնոլոգիանների նախընտրություն տալը ունի մի քանի հիմնական 

պատճառներ: Նախ, այն հավասարություն է ստեղծում մասնակիցների միջև մի շարք 

հարցերում.  

 կազմակերպելու 

 քննադատելու 

 կարծիք հայտնելու և ձայնը լսելի դարձնելու 

 իրազեկելու և իրազեկվելու 

 գործընթացներին հետևելու 

Առցանց սոցիալական տիրույթը նպաստավոր է հանրային միջավայրեր ձևավորելու համար, 

քանի որ բնույթով բաց է ու ցանցային36: Այստեղ նպաստավոր պայմաններ կան հանրային 

միջավայրերը ցանցային եղանակով կազմակերպելու և դրանք իրական տարածքներ 

տեղափոխելու համար: Քաղաքացիական շարժումների համար շատ կարևոր է իրական և 

առցանց տարածքների զուգակցումը և մի տարածքից մյուսը անընդհատ  տեղափոխումը, 

շարժունակության ապահովումը: Կազմակերպչական տեսանկյունից դա երիտասարդին կարող 

է դարձնել շատ ճկուն: Դրանց գործադրումը կարող է նպաստել խոսքի փոխանակման 

հանրային միջավայրերի ձևավորմանը և գործընթացներում ներգրավել մարդկանց, ովքեր 

տարբեր պատճառներով ֆիզիկապես չեն կարող հայտնվել իրական միջավայրում/տիրույթում: 

Այսինքն՝ սոցիալական ցանցերը կարող են ծառայել քաղաքացու ձևավորման գործընթացին, և 

քաղաքացիական շարժումը կարող է նաև իրականացվել նոր տեխնոլոգիաների կողմից 

ստեղծված առցանց տիրութներում/տարածքներում: Այս առումով անհրաժեշտ է առցանց 

տարածքում նույնպես պահպանել այն հիմնական պայմանները, որոնք խոսքի փոխանակումը 

վերածում են ռացիոնալ փաստարկման հիման վրա իրականացվող երկխոսության: Դրանք 

հետևյալներն են37. 

1. քննարկման մասնակիցներից ոչ ոք չպետք է հեռացվի երկխոսությունից, 

2. երկխոսության  բոլոր մասնակիցները իրենց խոսքը ներկայացնելու և ճշմարիտ ու արդար 

ճանաչվելու հավակնության հավասար իրավունքներ ունեն,  

                                                           
36 Youth Online Political Participation: The Role of Facebook Use, Interactivity, Quality Information and Political Interest -

https://www.researchgate.net/publication/313289214_Youth_Online_Political_Participation_The_Role_of_Facebook_Use_Interactivity_Quality_Info

rmation_and_Political_Interest  
37 E-participation guidelines: supporting diversity:http://projects.centralbaltic.eu/images/files/result_pdf/IIeP_result2.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/313289214_Youth_Online_Political_Participation_The_Role_of_Facebook_Use_Interactivity_Quality_Information_and_Political_Interest
https://www.researchgate.net/publication/313289214_Youth_Online_Political_Participation_The_Role_of_Facebook_Use_Interactivity_Quality_Information_and_Political_Interest
http://projects.centralbaltic.eu/images/files/result_pdf/IIeP_result2.pdf
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3. մասնակիցներից յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինի ընդունելու մյուսի արդար 

լինելու հավակնությունը  

4. մասնակիցների միջև իշխանության տիրապետման տարբերությունները պետք է 

չեզոքացվեն այնպիսի եղանակով, որ տարբերությունը չազդի կոնսենսուսի կայացման 

վրա, 

2. մասնակիցները պետք է թափանցիկ կերպով հայտարարեն իրենց նպատակները և 

ձեռնպահ մնան ստրատեգիական բնույթի գործողություններից: Կարևոր է նաև, որ չլինեն 

ժամանակային սահմանափակումներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

ԳԼՈՒԽ 7: ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ. ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ, ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

 

Երիտասարդական աշխատանքն ուղղված է ստեղծելու այնպիսի միջավայր, որտեղ 

երիտասարդները կարող են ներգրավվել ոչ ֆորմալ կրթական գործունեության մեջ։ 

Երիտասարդական աշխատանքն ունի իրականացման տարբեր մեթոդներ38՝  

 խնդրի վրա կենտրոնացած աշխատանք  

 անհատական աշխատանք 

 խմբային աշխատանք (ուս. հաստատություններ, երիտասարդական կենտրոններ, բակ և 

այլն) և այլ 

Կանադայի և ԱՄՆ-ի ամբողջ տարածքում երիտասարդական աշխատանքը գործընթաց է, որ 

ձգտում է երիտասարդներին ներգրավել համակարգված ծրագրերում՝ օրինակ 

բնապահպանական, ժամանցային, կրթական, սոցիալական և այլն։ Երիտասարդական 

ծրագրերն ուղղված են երիտասարդների կամավոր մասնակցության խթանմանը, նրանց 

անձնական և սոցիալական զարգացմանը օժանդակելուն և ընդլայնելուն: Վերջինս լրացնում է 

նրանց ֆորմալ, ակադեմիական կամ մասնագիտական կրթությունը՝ վերապատրաստումների, 

դասընթացների միջոցով, ուղղված է նրանց ռեսուրսների բացահայտմանը և ուժեղ կողմերի 

ամրապնդմանը, ինքնաճանաչմանը և շարունակական զարգացմանը: Այս գործընթացները 

հիմնականում իրականացվում են երիտասարդական կազմակերպությունների և ոչ ֆորմալ 

նախաձեռնողական խմբերի կողմից: Բացի այդ, երիտասարդական աշխատանքի սահմանման 

մեջ կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում այն պատկերացումը, որ երիտասարդների հետ 

աշխատանքը պետք է ուղղված լինի հասարակության հետ երիտասարդների 

փոխհարաբերություններին և հասարակության մեջ սոցիալական փոփոխություններին ու 

փոխակերպմանը, հավասար հնարավորությունների ստեղծմանը, երիտասարդների կյանքում 

ազատ մասնակցությանը և երիտասարդության հնարավորությունների ու իրավունքների 

ընդլայնմանը: 

Պատմականորեն ամրապնդվել է, որ երիտասարդական աշխատանքը կենտրոնացված է 

հինգ սկզբունքների վրա։ Դրանք են39՝ 

1. երիտասարդների ներառում և  ներուժի համախմբում 

2. երիտասարդների [կամավոր] մասնակցություն  

3. երիտասարդների և մեծահասակների համերաշխություն 

4. մտերիմ և ոչ ֆորմալ միջավայրի ստեղծում 

5. անշահախնդիր և օբյեկտիվ վերաբերմունք 

                                                           
38 https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf  
39 https://www.yacvic.org.au/assets/Uploads/The-Code-of-Ethical-Practice.pdf 

https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
https://www.yacvic.org.au/assets/Uploads/The-Code-of-Ethical-Practice.pdf
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Երիտասարդական աշխատանքը հիմնված է ոչ ֆորմալ կրթական մոտեցումների վրա, որոնք 

ֆորմալ կրթության հետ միասին դիտվում են որպես փոխլրացնող և փոխադարձաբար 

ամրապնդող ասպեկտ՝ շարունակական (ցկյանս) կրթության գործընթացի համար:  

Ֆորմալ կրթությունը վերաբերում է համակարգված, ինստիտուցիոնալ և ակադեմիական 

կրթությանը` տարրական դպրոցից մինչև համալսարան, և ներառում է մասնագիտացված 

ծրագրեր` տեխնիկական և մասնագիտական ուսուցման նպատակով:  

Սահմանում: Ֆորմալ կրթությունը կրթության այն տեսակն է, որն իրականացվում է 

կազմակերպված ակադեմիական կրթական համակարգում պետության կողմից հաստատված 

հատուկ ծրագրերի միջոցով և ներառում է հանրակրթական, նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն, հետբուհական 

մասնագիտական, ինչպես նաև մասնագետների վերաորակավորման և որակավորման 

բարձրացմանն ուղղված կրթությունը40: 

Ոչ ֆորմալ կրթությունը վերաբերում է անհատական և հանրային կրթական ծրագրին, որը 

նախատեսում է բարելավել որոշակի հմտություններ և կարողություններ՝ ակադեմիական 

կրթությունից դուրս:  

Սահմանում: Որպես կրթության յուրահատուկ ձև` ոչ ֆորմալ կրթությունը թույլ է տալիս 

սոցիալական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներին ձեռք բերել և զարգացնել շարունակ 

փոփոխվող միջավայրի պահանջներին (պայմաններին) համապատասխան հմտություններ, 

կարողություններ և գիտելիքներ: 

Ոչ ֆորմալ կրթության հիմնական նպատակը` զարգացնել անձի քաղաքական, 

քաղաքացիական, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային մասնակցությունը հանրային 

կյանքում, նրա կարողությունները, հմտությունները, արժեքային համակարգը և գիտելիքները, 

որոնք ձեռք են բերվում ֆորմալ կրթության համակարգից դուրս կամ դրան համընթաց41: 

Ինֆորմալ կրթությունը ձեռք է բերվում ողջ կյանքի ընթացքում. շրջապատի 

կրթադաստիարակչական ներգործություններից, ռեսուրսներից և առօրյա փորձից 

յուրաքանչյուր անհատ քաղում է գիտելիք, հմտություններ և արժեքներ:  

Սահմանում: կենսափորձով ձեռք բերված կրթություն (ինֆորմալ)`բնական կրթական 

գործընթաց, որից անհատը ողջ կյանքի ընթացքում առօրյա շփումների միջոցով ձեռք է բերում 

բազմաբնույթ արժեքներ, ունակություններ, հմտություններ և գիտելիքներ: Այս գործընթացի 

տարրեր կարող են դիտվել, օրինակ` ընտանիքի անդամների, ընկերների, միջավայրի հետ 

հաղորդակցությունը, զանգվածային լրատվության միջոցները, գրականությունը, համացանցը և 

տեղեկատվական այլ աղբյուրներ: 

Ոչ ֆորմալ կրթության դերն է՝ կազմակերպել և նպաստել երևույթի ցուցադրումը այն 

ենթադրությամբ կամ ակնկալիքով, որ դա կարող է հանգեցնել երկարատև և համընդգրկուն 

ուսուցման: Սա հաճախ նաև պահանջում է նախապատրաստական և վերլուծական 

                                                           
40 ՀՀ Ոչ ֆորմալ կրթության հայեցակարգ 
41 ՀՀ Ոչ ֆորմալ կրթության հայեցակարգ 
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վարժություններ: Ոչ ֆորմալ կրթության գործընթացը բաղկացած է 4 հիմնական փուլերից` 1. 

փորձառություն, 2. հետադարձ կապ, 3. վերլուծություն և արդյունքների քննարկում, 4. 

ընդհանրացում և կիրառում:  

 Ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացները կարող են օգնել զարգացնելու սովորելու 

ցանկությունը (շարունակական կրթություն), ամրապնդելու ձեռք բերված գիտելիքը, 

զարգացնելու հմտություններ և կարողություններ, ազդելու դիրքորոշումների 

փոփոխությունների վրա: 

Ոչ ֆորմալ կրթության ընթացքում կիրառվող խաղերն 

ու վարժություններն ապահովում են վստահելի 

միջավայր այս ամենն իրականացնելու համար, քանի 

որ թույլ են տալիս նոր վարքագիծ ձևավորել, փորձեր 

կատարել և սխալվել` առանց սխալների համար 

հետևանքները կրելու և գնահատվելու: Ոչ ֆորմալ 

կրթական համակարգում գնահատումը 

արդյունավետության աստիճանի որոշման 

գործընթաց է, որը չի ենթադրում ուսուցանման 

արդյունքում մասնակիցների կողմից ձեռք բերված 

գիտելիքների և հմտությունների աստիճանի որոշում քննության, թեստավորման միջոցով, այլ 

առավելապես հիմնված է մասնակցի ինքնագնահատման և մասնակիցների կողմից 

ուսուցանման գործընթացի արդյունավետության գնահատման վրա:  

Ոչ ֆորմալ կրթությունը ուղղված է ուսուցանվողին ձեռք բերելու գիտելիքներ, կիրառելի և 

ցանկալի հմտություններ, վերափոխելու և ձևավորելու նոր վերաբերմունք և այս երեքը կիրառելու 

ունակություն: Ունակությունները սահմանվում են որպես գիտելիքի, հմտությունների և 

վերաբերմունքի համակցություն, որտեղ `  

 գիտելիքը բաղկացած է փաստերի և թվերի, հասկացությունների, գաղափարների և 

տեսությունների ամբողջությունից, որոնք արդեն իսկ հաստատված են և օգնում են 

հասկանալու առարկաներն ու երևույթները, 

 հմտությունները սահմանվում են որպես արդյունքների հասնելու համար առկա 

գործընթացների իրականացման կարողություն, 

 վերաբերմունքը/մոտեցումը նկարագրում է գործելու կամ գաղափարներին, անձանց կամ 

իրավիճակներին արձագանքելու դիրքորոշումը և մտքերը:  

Ոչ ֆորմալ կրթությունը ձևավորում է42՝ 

1. Փոփոխություն: Ոչ ֆորմալ կրթության վարժությունները նախագծում են մի ուղղություն, 

որը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր ոք կարող է ընտրել փոխելու ինքն իրեն կամ իր 

հարաբերություններն այլոց հետ: 

                                                           
42 https://rm.coe.int/2012-compendium-non-formal-education/168077c10b 

https://rm.coe.int/2012-compendium-non-formal-education/168077c10b
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2. Ներառականություն: Ոչ ֆորմալ կրթության վարժությունները խրախուսում են պակաս 

ակտիվ անդամի մասնակցությունը: 

3. Պատասխանատվություն: Քանի որ մասնակիցներն աջակցում են միմյանց իրենց 

սեփական փորձով և հմտություններով, յուրաքանչյուր խումբ առաջադրանքներն 

իրականացնում է իր սեփական հնարավորությունների շրջանակում և ուրույն ձևով: 

4.  Ինքնավստահություն: Ոչ ֆորմալ կրթության վարժություններն ապահովում են 

առաջնորդից եկող կախվածության նվազեցումը: Ուսուցանվողները պետք է ընդունեն 

որոշակի պատասխանատվություն գործունեության իրենց մասն ինքնուրույն կատարելու 

համար: 

 

Ոչ ֆորմալ կրթությունը իրենից ներկայացնում է որոշակի փուլերից բաղկացած գործընթաց, 

որը, ըստ Դեվիդ Կոլբի և նրա գործընկերներ Հանիի և Մամֆորդի, ցիկլիկ բնույթ ունի: 

Վերջիններիս կողմից մշակված 4 փուլանոց էմպիրիկ՝ փորձարարական կրթության մոդելը 

(Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Cycle Model) հնարավորություն է տալիս 

ուսումնասիրել մեծահասակների ուսուցման գործընթացը: Իրենց հետազոտությունների 

արդյունքում Դ. Կոլբին և նրա գործընկերները պարզել են, որ մարդիկ սովորում են 

փորձառության, դիտարկման և ռեֆլեքսիայի, վերացական հայեցակարգման, ակտիվ 

փորձարկումներ կատարելու միջոցով`նախապատվությունը տալով վերոնշյալ մեթոդներից 

որևէ մեկին: 

 Անձնական փորձ: Որոշակի փորձի առկայությունը 

անհրաժեշտ է այն ոլորտում, որտեղ անձը ցանկանում է 

նոր գիտելիքներ ձեռք բերել կամ զարգացնել 

հմտությունները: Բացի դրանից՝ այդ փորձի հիման վրա 

անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչ արդյունքների կարելի 

է հասնել: 

 Փորձի իմաստավորում: Անձը վերլուծում է իր փորձի 

հիմնական բաղադրիչները: 

 Տեսական հայեցակարգեր: Այս փուլում հարկավոր է ընդհանրացնել փորձի արդյունքում 

ձեռք բերված տեղեկատվությունը` ստեղծելով որոշակի մոդել, որը հնարավորություն կտա 

նկարագրել այդ փորձը: 

 Պրակտիկ կիրառում: Ըստ էության այս փուլում փորձարկվում և ստուգվում է մշակված 

հայեցակարգի պիտանելիությունը հետագա աշխատանքների համար: 

Համապատասխանաբար այս փուլից հետո ձեռք է բերվում նոր «անձնական փորձ», և 

շրջանը նորից կրկնվում է: 
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ԳԼՈՒԽ 8: ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Երիտասարդությունը ցանկացած պետության սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և 

մշակութային ոլորտներում զարգացումն ու աճն ապահովող ակտիվ և կարևորագույն 

դերակատարն է։ 

Երիտասարդության ներուժի օգտագործումն ու կարողությունների զարգացումը 

ենթադրում է համընդգրկուն, առաջադիմակաև ուղղվածություն ապահովող աշխատանքի 

պլանավորում և կազմակերպում: Այս տեսակ գործընթացը նախագծելու, անհրաժեշտ 

ծառայություններ ու աջակցություն տրամադրելու համար կարևոր է անհրաժեշտ և պահանջվող 

մասնագիտական որակների ապահովումը: Հմուտ, կրթված երիտասարդական աշխատողների 

առկայությունը անփոխարինելի է երիտասարդների կարիքների գնահատման, երիտասարդների 

հետ ամենօրյա աշխատանք կատարելու և վերջիններիս հասարակական կյանքում ներգրավելու 

և նրանում հնարավորինս ազատ գործառնելու համար։ 

Այսօր ՀՀ -ում երիտասարդական աշխատանքի ու երիտասարդական քաղաքականության 

դաշտում դժվար է համաձայնության գալ երիտասարդական աշխատանքի և երիտասարդական 

աշխատողի մեկ ընդհանուր, բացարձակ և հաջողված սահմանում ընտրելու հարցում. 

շրջանառվում են երիտասարդական աշխատանքի բազմաթիվ ու տարբերվող սահմանումներ:  

ՀՀ-ում երիտասարդական աշխատանքին անդրադարձ կա երկու իրավական ակտում` ՀՀ 

երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգ և Երիտասարդական 

աշխատողի մասնագիտության նկարագիր։ ՀՀ երիտասարդական պետական 

քաղաքականության հայեցակարգը տալիս է երիտասարդական աշխատողի հետևյալ 

սահմանումը43՝ 

Երիտասարդական աշխատող՝ անձ, որն իրականացնում է երիտասարդական աշխատանք 

(երիտասարդների, երիտասարդական խմբերի հետ տարվող աշխատանք կամ աշխատանք, 

որն ուղղված է երիտասարդության հիմնախնդիրների լուծմանը)` նպաստելու 

երիտասարդների անհատական, սոցիալական և կրթական աճին, զարգացնելու նրանց 

ներուժը և օգնելու երիտասարդներին լիարժեք հաստատվելու հասարակության մեջ: 

Երիտասարդական աշխատողը իրազեկ է երիտասարդության իրական կյանքին, նրա 

տեղական պայմաններին, կարող է գնահատել իրավիճակը և երիտասարդ մարդկանց 

կարիքները, ընտրել և կիրառել աշխատանքի համապատասխան մեթոդներ, իրականացնել 

կատարվող աշխատանքի ազդեցության վերլուծություն: Աշխատում է երիտասարդների և 

երիտասարդական խմբերի հետ, մշակում, իրականացնում և գնահատում է 

երիտասարդական ծրագրեր և նախագծեր, համագործակցում է տարբեր ոլորտների 

շահագրգիռ անձանց, խմբերի և կազմակերպությունների հետ44: 

 

                                                           
43 Տեˊս նաև Եվրոպական միության, Եվրոպայի խորհրդի սահմանումները 

https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf 

https://www.coe.int/en/web/youth/youth-work 
44 ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգ 

https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/youth/youth-work
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Վերջին տարիներին փորձ է արվում որևէ ընդհանուր գծեր գտնել ու համատեղ ջանքերով 

մեծացնել երիտասարդական աշխատանքի ճանաչելիությունը հասարակական կյանքում, 

դրանով ապահովել դրա կայունությունը և հավելյալ աջակցություն գտնել պետության կողմից: 

Երիտասարդական աշխատանքի արժեքավոր և ուժեղ կողմերից մեկն այն է, որ այն ունի 

հստակ սկզբունքներ և մոտեցումներ, որոնք բացառիկ կարևորության և  ժամանակակից 

ընկալման հենքն են կազմում:  

Երիտասարդական աշխատանքի հիմնական նպատակը երիտասարդներին զարգանալու 

համար հնարավորություն և համապատասխան միջավայր ստեղծելն է: Այն ուղղված է նրանց 

զբաղվածությունը խթանելուն և այդ նպատակով անձնական, սոցիալական և կրթական 

զարգացում ապահովելուն: Երիտասարդական աշխատանքը երիտասարդների ձայնը, 

ազդեցությունը հասարակության մեջ ճանաչելի դարձնելու ու իրենց ներուժը լիարժեքորեն 

օգտագործելու հնարավորությունների ստեղծման երաշխավորն է: 

Երիտասարդական աշխատողի էթիկական կոդեքսում ներկայացված էթիկական սկզբունքներից 

զատ ներկայացվում են նաև երիտասարդական աշխատողի մասնագիտական գործառույթները: 

Մասնավորապես45՝ 

1. Երիտասարդների կարիքների և ակնկալիքների հետ աշխատանք 

2. Երիտասարդների կրթական հնարավորությունների ընձեռնում 

3. Երիտասարդների սոցիալական միջավայրում ինտեգրման և մասնակցության խթանում 

4. Երիտասարդների շփման կարողությունների զարգացում (այդ թվում նաև 

ենթամշակութային և միջմշակութային հաղորդակցության) 

5. Երիտասարդական աշխատանքի որակի բարելավմանն ուղղված ակտիվ մասնակցություն 

6. Երիտասարդների թիմում աշխատելու կարողությունների զարգացում, թիմային 

մտածելակերպ 

7. Երիտասարդների առաջնորդության քաջալերում, երիտասարդներին ուղղված 

քաղաքականության մեջ ընդգրկվածության խթանում  

8. Երիտասարդների հզորացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում, իրականացում, գնահատում: 

 

Երիտասարդական աշխատանքի հիմնադրույթներն  են46. 

1. երիտասարդների հզորացում 

2. երիտասարդների մասնակցություն 

3. սոցիալական արդարության ապահովում երիտասարդների համար 

4. երիտասարդների անվտանգություն 

5. հարգանք երիտասարդների արժանապատվության և արժեքների նկատմամբ 

6. երիտասարդների դերի կարևորում 

                                                           
45 “Youth Work Ethics”, Jonathan Roberts, British Library Cataloguing in Publication Data, Great Britain, 2009 
46 https://www.yacvic.org.au/assets/Uploads/The-Code-of-Ethical-Practice.pdf  

https://www.yacvic.org.au/assets/Uploads/The-Code-of-Ethical-Practice.pdf
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7. երիտասարդների `իրենց կյանքում կարևոր անձանց հետ կապի ամրապնդում, ինչպես 

օրինակ՝ ընտանիքը և համայնքը 

8. երիտասարդների համար բարեկեցության ապահովում 

9. երիտասարդների դրական փոփոխություն և առողջ զարգացում 

Երիտասարդական աշխատանքի զարգացող և նոր կազմավորվող շատ տեսակներ կան47 : 

Ինչպես օրինակ՝  

1. երիտասարդության հզորացում,  

2. խնդրի վրա կենտրոնացված երիտասարդական աշխատանք, 

3. հավատի վրա հիմնված երիտասարդական աշխատանք,  

4. անհատական երիտասարդական աշխատանք48,  

5. դպրոցում երիտասարդական աշխատանք, 

6. առցանց երիտասարդական աշխատանք, 

7. երիտասարդական աշխատանք անօթևան, թափառաշրջիկ երիտասարդների հետ և 

այլն49:  

Շատ են նաև երիտասարդների աշխատանքի ձևերը: Օրինակ՝ երիտասարդական ակումբները, 

եկեղեցական խմբերը, սպորտային ակումբները, երաժշտական ակումբները և այլ:  

Այս բոլոր տեսակները և ձևերը իրենց տեսական նկարագրությամբ և գործնական 

մոտեցումներով մոտ են համայնքային, անհատական, խմբային սոցիալական աշխատանքի, 

դպրոցում սոցիալական աշխատանքի բնութագրիչներին:  

Երիտասարդները  հաճախ փնտրում են հնարավորություններ՝ իրենց ազատ ժամանցը 

խելամտորեն կազմակերպելու: Յուրաքանչյուր երիտասարդ իր համար փնտրում է այպիսի 

տարածք կամ միջավայր, որտեղ իրեն լիարժեքորեն ընդունում , հասկանում և կարևորում են: 

Յուրաքանչյուր խումբ կամ ակումբ, յուրաքանչյուր հաստատություն կամ կազմակերպություն, 

որը ներգրավված է երիտասարդների հետ աշխատանքում, կարևոր է ունենա ծառայություների 

ազդեցության ճշգրիտ մոտեցում, տեսլական հստակ նպատակներ: Այս գլխում նկարագրում 

ենք Բաց երիտասարդական աշխատանքը՝ որպես նոր տեսակ երիտասարդական 

աշխատանքում և որպես առանձին մոտեցում՝ սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական 

գործունեության մեջ: 

Բաց երիտասարդական աշխատանքում (ՀՀ-ում 16-18 տարեկան դեռահասություն, 16-30 

տարեկան երիտասարդ) գերակա առաջնահերթությունը երեխաների և երիտասարդների 

պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային կոնվեցիաներին համապատասխանությունն է: Ըստ 

ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոնվենցիայի՝ յուրաքանչյուր երեխա առողջ ֆիզիկական, 

հոգևոր, բարոյական, հուզական, սոցիալական և արժանապատիվ զարգացման, հանգստի և 

                                                           
47 Developing youth work: Chapter 3 – Definition, tradition and change in youth work: https://www.printfriendly.com/p/g/ydYRYa  
48 Jeffs, T. and Smith, M. K. ‘Individualization and youth work’, Youth and Policy 76 pp. 39-65. Available in the informal education 

archives: http://www.infed.org/archives/e-texts/individualization_and_youth_work.htm 
49 Detached, street-based and project work with young people: http://infed.org/mobi/detached-street-based-and-project-work-with-young-

people/#terms  

https://www.printfriendly.com/p/g/ydYRYa
http://www.infed.org/archives/e-texts/individualization_and_youth_work.htm
http://infed.org/mobi/detached-street-based-and-project-work-with-young-people/#terms
http://infed.org/mobi/detached-street-based-and-project-work-with-young-people/#terms
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ժամանցի, իր տարիքին համապատասխան խաղերին և միջոցառումներին ազատորեն 

մասնակցելու իրավունք ունի: 

Որպես երեխաների և երիտասարդների հետ աշխատանք և սոցիալական ապահովության 

ծառայություններ մատուցող հատված՝ երեխաների և երիտասարդների հետ բաց աշխատանքը 

պահանջում է դպրոցից դուրս՝ արտադպրոցական միջավայր, որտեղ մանկավարժական, 

մշակութային և սոցիալական գործունեությունն ու կրթությունը իրականացվում են նրանց 

ժամանցի և միջոցառումների ապահովման շրջանակներում, թիրախավորում է այն 

երեխաներին և երիտասարդներին, ովքեր ցանկանում են ստեղծագործական և ինքնուրույն 

կազմակերպել իրենց ազատ ժամանցը: Բաց երեխաների և երիտասարդական աշխատանքը՝ 

որպես ոչ ֆորմալ կրթական կազմակերպման ձև, ապահովում է գիտելիքի և տեղեկատվության 

բացառիկ փոխանցումը՝ նպաստելով առանցքային [անձնական, սոցիալական] հմտությունների 

ձեռքբերմանն ու զարգացմանը50։ Մասնագիտական բաց երիտասարդական աշխատանքն իր 

սահմանման մեջ կարևորում է երիտասարդական աշխատողի մասնագիտական 

պատրաստվածությունը, կրթությունը և էթիկական կոդեքսի տիրապետումը: 

Բաց երտասարդական աշխատանքի նպատակն է օգնել երիտասարդներին՝ ազատորեն 

զարգանալու, ապրելու ինքնորոշված կյանքով, ինտեգրվելու հասարակության մեջ, ունենալու 

պատասխանատվության զգացում և ակտիվորեն մասնակցելու հասարակության զարգացման 

գործընթացներին՝ ապահովելով պաշտպանության հիմքերը: Միասին մշակված ընդհանուր 

սկզբունքները և կանոնակարգերը կազմում են այս աշխատանքի կարևորագույն հատվածը: 

Բաց երիտասարդական աշխատանքը հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին 

ապահովել իրենց ակտիվ մասնակցությունը ժողովրդավարական հասարակության մեջ, 

արձագանքել իրենց անձնական զարգացման կարիքներին: Բաց երիտասարդական 

աշխատանքը տեղի է ունենում երիտասարդական ակումբներում, երիտասարդական 

ծրագրերում, երիտասարդական կենտրոններում, երիտասարդական տներում, ինչպես նաև 

փողոցում (երիտասարդ մասնագետի ներգրավմամբ երիտասարդական աշխատանք): 

ԳԼՈՒԽ 9: ԵՐՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԷԹԻԿԱՆ 

Երիտասարդական աշխատանքի զարգացումը սկսվում է 19-րդ դարի վերջից և 

քսաներորդ դարի սկզբից, երբ բրիտանացի պաշտոնյաների կամավորական խմբերը 

ձևավորեցին բազմաթիվ երիտասարդական կազմակերպություններ, այդ թվում ժամանակակից 

երիտասարդական ակումբներում, երիտասարդական ծրագրերում և ոչ ֆորմալ կրթության 

ոլորտում: 21-րդ դարի սկզբին երիտասարդական աշխատանքը մնում է կամավորական 

ջանքերի խառնուրդ և վճարովի ու հրապարակայնորեն ֆինանսավորված գործունեություն: 

Երիտասարդների հետ աշխատանքը և սոցիալական աշխատանքը երկար, հարուստ 

պատմություն ունեն, որն ընդգրկում է շուրջ երեք դար: 

                                                           
50 Professional open youth declaration and principles- http://www.poywe.net/site/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-

Principles_Professional-Open-Youth-Work.pdf  

http://www.poywe.net/site/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-Principles_Professional-Open-Youth-Work.pdf
http://www.poywe.net/site/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-Principles_Professional-Open-Youth-Work.pdf
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Էթիկան այս ոլորտում, կարելի է ասել,  «լավ, որակյալ երիտասարդական աշխատանքն 

է»: Այն օգնում է պարզել, թե ով է երիտասարդական աշխատողը և ինչպես պետք է աշխատի: 

Էթիկան մասնագետներին ապահովում է «գործնական սկզբունքներով»: Էթիկան ներկայացնում 

է երիտասարդական աշխատողի մասնագիտական կյանքը  վարչական ղեկավարության 

սահմաններից դուրս: Երիտասարդական աշխատանքի էթիկան խրախուսում է 

երիտասարդների հետ աշխատել քաջալերելով, այլ ոչ թե կառավարչական ստանդարտ 

որոշումներով: Երիտասարդական աշխատողները միաժամանակ հանդիսանում են նաև 

երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մասնագետների միջազգային ցանցի 

մի մասը, ինչպես նաև այն պետությունների ստանձնած պարտավորությունների մասը, որոնք 

ստորագրել են ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների պաշպանության համընդհանուր հռչակագրի 

ներքո՝ ապահովելու մասնագիտացված ծառայություններ, որոնք համապատասխանում են 

երիտասարդական աշխատանքի, սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական 

չափորոշիչներին:  

Միջազգային երիտասարդական գործակալությունը մշակել է երիտասարդական աշխատողին 

առաջադրվող էթիկական նորմերի համապարփակ համակարգ, որում արտացոլված են 8 

սկզբունքներ:  Այդ սկզբունքները վերաբերում են. 

 երիտասարդի հետ ուղիղ աշխատանքին, 

 երիտասարդական կազմակերպությունում որպես աշխատանքային թիմի անդամ 

կոմպետենտ ներկայանալուն: 

Էթիկական կոդեքսի հիմնական սկզբուքներն են՝ 

1. Հարգանք երիտասարդների հանդեպ 

2. Խրախուսել երիտասարդների որոշում կայացնելու կարողությունը, /ինքնորոշում/  

3. Ապահովել երիտասարդների բարեկեցությունը և պաշտպանությունը 

4. Ապահովել երիտասարդների համար սոցիալական արդարություն 

5. Հաշվետվողականություն սեփական աշխատանքի համար 

6. Հարգանք մասնագիտական կոմպետենտության և սահմանների նկատմամբ 

7. Լինել (ձգտել լինել) մրցունակ  

8. Խթանել Էթիկական աշխատանքը: 

 

 

Երիտասարդական աշխատանքի պրակտիկային առաջադրվող պահանջները հիմնվում են 

հետևյալ սկզբունքների վրա. 

 Երիտասարդների կարիքների գնահատման վրա հիմնված մասնագիտական միջամտության 

ռազմավարության կառուցում, որը ներառում է նաև անքննադատ և հակախտրական 

մոտեցումները: 
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 Գաղտնիության պահպանման սկզբունք, որը վերաբերում է ինչպես երիտասարդի 

անձնական կյանքին և կենսագործունեության ոլորտներին (ենթախմբերում 

ընդգրկվածություն, առանձնահատուկ հակումներ, հետաքրքրություններ և այլն), այնպես էլ 

մասնագիտական աշխատանքին և դրա սահմաններին աշխատանքի ընթացքում և դրանից 

դուրս: 

 Մասնագիտական «հեռավորության» պահպանման սկզբունք:  

 Մասնագիտական աշխատանքի ամբողջականության սկզբունք (անձնական շահով 

պայմանավորված, ոչ աշխատանքային փոխհարաբերությունների մեջ չմտնելը): 

 Երիտասարդի վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվության կառավարման սկզբունք: 

 

Վերը նշված սկզբունքների կիրառումը պրակտիկայում նախատեսում է նաև որոշակի 

ունակությունների/կարողությունների շրջանակի տիրապետում, որոնցից են՝ 

 Անքննադատ, անվերապահորեն դրական հարաբերությունների կառուցման ունակություն, 

 Ապրումակցելու կարողություն, 

 Երիտասարդի տարիքային և իրավիճակային գործոններով պայմանավորված, 

սոցիալական համատեքստում գործելու կարողություն, 

 Տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

 «Դրական» ուղեկցման, առաջնորդման կարողություն, 

 Կոնֆլիկտների (ներաձնային, միջանձնային, միջմշակութային և այլն) կարգավորման 

ունակություն, 

 Թիմում գործառնելու ունակություն, թիմային համագործակցության խթանման 

կարողություն, 

 Երիտասարդակենտրոն մոտեցումների հիման վրա գործելու կարողություն, 

 Մասնագիտական «ճկունություն» դրսևորելու կարողություն։ 
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