
Երիտասարդական հեռանկարների բարելավումն ընկած է Արևել յան գործընկերության շրջանակներում համագործակցության հիմքում: Եվրոպական 
միությունն իր վեց գործընկեր երկրների հետ միասին նպատակ ունի նոր հնարավորություններ ստեղծել երիտասարդների ուսման, աշխատանքի, 
հասարակությունում ամբողջական մասնակցության և սեփական ներուժի իրացման համար:
Եվրոպական միությունը երիտասարդության և կրթության ոլորտներին ուղղված իր 2017-2020թթ. փաթեթի շրջանակներում Արևել յան գործընկերության 
երիտասարդությանն է ուղղել մոտ 330 մլն եվրոյի աջակցություն:
Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից 2020 թվականի մարտին որպես 2020 թվականից հետո Արևելյան գործընկերության քաղաքականության տարր 
առաջարկված Երիտասարդների համար նոր կուրսով նախատեսվում է այս ժամանակահատվածում ավելացնել երիտասարդներին ուղղված աջակցությունը։

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ՝ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ
«EU4Business», «EU4Innovation» և «EU4Digital» նախաձեռնություններն, ի թիվս այլի, աջակցում են ձեռնարկատիրության, նորարարության և 
թվային ոլորտներում ներգրավված երիտասարդներին: 
Շուտով. աջակցություն մշակութային ոլորտում երիտասարդ ստեղծարար տաղանդներին՝ «EU4Culture»-ի միջոցով:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 
ԵՎ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
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Էրազմուս+. ԱլԳ տարածաշրջանին 2017 – 2020թթ. 
ժամանակահատվածի համար 210 միլիոն եվրոյի 
հատկացում՝ փոխանակման հնարավորություններից 
օգտվելու հնարավորություն ընձեռելով շուրջ 80,000 
երիտասարդի, երիտասարդական աշխատողի, 
ուսանողի և դասախոսի: Մասնավորապես՝

• Կրթաթոշակներ՝ Եվրոպայում սովորելու համար.
• Ուսանողական փոխանակումներ.
• Եվրոպական համերաշխության կորպուս.
• Երիտասարդական փոխանակումներ:

Բարձրագույն կրթության բարեփոխում. 
2017-2020թթ. ժամանակահատվածի համար ԵՄ 
երկկողմ աջակցության տեսքով մոտ 65 միլիոն 
եվրոյի հատկացում՝ կրթական համակարգի 
արդիականացմանը և որակի ապահովմանը 
նպաստելու համար:
Իթվինինգ Պլյուս. 2020 թվականի դրությամբ, 
«Իթվինինգ Պլյուս» ծրագրի միջոցով կապ է 
հաստատվել ԱլԳ տարածաշրջանի շուրջ 3,000 
դպրոցների միջև, իսկ փոխանակումներում և 
մասնագիտական զարգացման ծրագրերում 
ներգրավվել են 7,700 ուսուցիչներ:
Վրաստանի Եվրոպական դպրոց. 2018 թվականի 
սեպտեմբերին գործարկված գերազանցության 
փարոս, որը նախատեսված է ԱլԳ տարածաշրջանի 
աշակերտների համար, ովքեր այստեղ ուսանելու 
արդյունքում կստանան միջազգայնորեն ճանաչված 
կրթական աստիճան: 2020 թվականի սեպտեմբերին 
ուսումնառությունը սկսած աշակերտների երրորդ 
խմբի հետ 105 երիտասարդներ ստացել կամ ստանում 
են բարձրակարգ բազմալեզու և բազմամշակութային 
կրթություն, այդ թվում՝ Եվրոպական միության, դրա 
հիմնական արժեքների և Արևելյան գործընկերության 
վերաբերյալ։

2019 թվականին կայացած Արևելյան 
գործընկերության 4-րդ երիտասարդական 
ֆորումը քննարկում է ունեցել «Քննադատական 
մտածողություն՝ մեդիագրագիտության և 
ակտիվ մասնակցության միջոցով» թեմայով, 
իսկ 2020 թվականին կայացած ԱլԳ վիրտուալ 
երիտասարդական գագաթաժողովը նպաստել 
է 2020 թվականից հետո «Երիտասարդների համար 
նոր կուրսի» հիմնական գերակայությունների շուրջ 
մտքերի փոխանակմանը։
ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության 
կրթաթոշակների ծրագիր. աջակցություն 
Արևելյան գործընկերության երկրների 
քաղաքացիական հասարակության առաջնորդներին՝ 
առաջնորդության և հմտությունների զարգացման 
հարցում: 2017-2020թթ. ժամանակահատվածում 
ԱլԳ տարածաշրջանից ընտրվել է 80 
կրթաթոշակառու:
EU4Youth-ի Քաղաքացիական հասարակության 
կրթաթոշակներ երիտասարդների 
համար. աջակցություն երիտասարդական 
կազմակերպություններին և մոտ 460 
կրթաթոշակառուներին՝ քաղաքականությունների 
մշակման ակտիվ մասնակից լինելու հարցում:
Եվրոպական համերաշխության կորպուս. 2018 
թվականի ի վեր բաց է հարևանության երկրների 18-
30 տարեկան երիտասարդների համար:
Երիտասարդ եվրոպական դեսպաններ. 
ավելի քան 700 երիտասարդ եվրոպական 
դեսպանները «EU NEIGHBOURS east» ծրագրի 
շրջանակներում նպաստում են ԵՄ-ի և Արևելյան 
գործընկերության երկրների երիտասարդների ու 
երիտասարդական կազմակերպությունների միջև 
համագործակցությանը:
EU4Youth–ի շրջանավարտների ցանց. 
հիմնվելով ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերում 
ձեռք բերված էնտուզիազմի ու փորձի վրա՝ ԵՄ 
տարբեր երիտասարդական նախաձեռնությունների 
շրջանավարտներն աջակցում են Արևելյան 
գործընկեր երկրների անապահով երիտասարդների 
առավել ակտիվ մասնակցությանն իրենց տեղական 
համայնքներում և ԵՄ շարժունակության ծրագրերում:

EU4Youth. ԱլԳ տարածաշրջանի համար ԵՄ 
աջակցության տեսքով 43 միլիոն եվրոյի հատկացում՝ 
բիզնես ինկուբատորների և նորարարական 
կլաստերների, ձեռնարկատիրական (այդ թվում՝ 
սոցիալական) կողմնորոշմամբ մենթորային 
սխեմաների և դպրոցը ժամանակից շուտ լքած անձանց 
համար ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի ստեղծման 
միջոցով ձեռնարկատիրական ներուժի խթանման 
և աշխատաշուկայի հմտությունների զարգացման 
համար:
2017-2019թթ. ժամանակահատվածում գործարկվել 
են տասը խոշոր դրամաշնորհներ՝ կարիքավոր 
երիտասարդների շրջանում զբաղվածության 
ու ձեռնարկատիրության խթանման համար, 
իսկ Արևելյան գործընկերության երկրների 
267 կազմակերպություններ էլ մասնակցում են 
EU4Youth-ի կարողությունների զարգացման փոքր 
դրամաշնորհային ծրագրերին:
Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում 
(ՄԿՈՒ). 2017-2020թթ. ժամանակահատվածի 
համար ԵՄ երկկողմ աջակցության տեսքով մոտ 
85 մլն եվրոյի հատկացում՝ հմտությունների 
բարելավման, ՄԿՈՒ ոլորտում մասնավոր հատվածի 
ներգրավման, որակավորումների արդիականացման 
և երիտասարդների համար ՄԿՈՒ-ն ավելի գրավիչ 
դարձնելու նպատակով:
Եվրոպական կրթական հիմնադրամ. աջակցություն 
համագործակցությանը՝ երիտասարդների 
աշխատանքի անցնելուն ուղղված 
քաղաքականությունների քարտեզագրման 
միջոցով՝ գործունեության գերակա ուղղությունները 
սահմանելու և ազգային երիտասարդական 
ռազմավարություններին աջակցելու համար:
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https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=All
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-alumni-network
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work


ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՁԱՅՆԸ՝ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻՑ

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

ԱԴՐԲԵՋԱՆ

ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՎՐԱՍՏԱՆ

ԱՆՆԱ ՊԻՇՉԻԿ
Երիտասարդ եվրոպական 

դեսպաններ

«Որպես երիտասարդ 
եվրոպական դեսպան` ինձ համար 

ամենակարևորը ստեղծելը, 
իրականացնելը և մասնակցելն 
է այնպիսի գործողությունների, 
որոնց ընթացքում կարող եմ իմ 

փորձով ու գաղափարներով կիսվել 
Բելառուսում և դրանից դուրս  ապրող 

երիտասարդության հետ»:

ՍՏԵՖԱՆՅԱ ՄԱՐՇԱԼԵՆԿՈ
ԱլԳ Քաղաքացիական 

հասարակության կրթաթոշակներ

«ԱլԳ կրթաթոշակառու լինելն 
առաջնորդության հմտություններդ 

բարելավելու իրական հնարավորություն 
է՝ հարազատ երկրիդ հասարակության 
համար օգտակար բիզնես ստեղծելու 

և արհեստավարժ մենթորների կողմից 
անգնահատելի փորձ ու գիտելիքներ 

ձեռք բերելու տեսանկյունից»:

ԶԱՈՒՐ ՈՒՆՍԻԶԱԴԵ
«EU4Youth՝ կարողությունների 

զարգացում» ծրագիր

«Այս ծրագիրն իսկապես փոխեց 
սոցիալական ձեռներեցության մասին 

իմ պատկերացումը` ընդգծելով 
ազդեցիկ գործունեություն ծավալելու 

կարևորությունը: Ես մեծ սիրով 
խորհուրդ կտամ այս ծրագիրը 
նրանց, ովքեր հավատում են 

փոփոխություններին»:

ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ԱՐՀԻՊ  
Արևելյան գործընկերության դպրոց

«Դպրոցն ինձ աճի եզակի 
հնարավորություն տվեց՝ 

ակադեմիական խստության և 
արտադպրոցական պարապմունքների 
շնորհիվ: Այստեղ ես հայտնաբերեցի իմ 

կիրքը, այն է՝ դրական ազդեցություն 
ունենալ ինձ շրջապատող մարդկանց, 
հասարակության, ինչպես և ամբողջ 

աշխարհի վրա»:

ԱԼԼԱ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ
«EU4Youth՝ զբաղունակություն և 

կայունություն» ծրագիր

«Ես չգիտեի, որ ծրագիրն այսքան 
մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ 
իմ կյանքում: Այժմ իմ կյանքում մեծ 

փոփոխություններ են տեղի ունեցել, 
փոխվել են իմ մտածելակերպն ու 

գործելակերպը, և ես հավատում եմ, 
որ իմ բիզնեսը կաճի և կհաջողի»:

ԴԱՎԻԹ ԿԻՐԻԱ 
«Էրազմուս+ Երիտասարդություն» 

ծրագիր

«Կարծում եմ՝ երիտասարդությունն 
ունի աշխարհը դեպի լավը փոխելու 

ուժ, իսկ «Էրազմուս+»-ն առաջարկում է 
բոլոր գործիքները՝ դա իրականություն 

դարձնելու համար»:

ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ`

ԵՄ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ  
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 

«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+» 
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ   
www.etf.europa.eu 

«ԻԹՎԻՆԻՆԳ ՊԼՅՈՒՍ»  
www.plus.etwinning.net 

http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 
http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://www.etf.europa.eu/
https://plus.etwinning.net/

