
 



 

 

 

 

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է Հայաստանում կանանց հիմնադրամի՝ 

կանանց շրջանում հետազոտությունների անցկացման դրամաշնորհի 

շրջանակներում: Հետազոտական դրամաշնորհի նպատակն էր պարզել 

կորոնավիրուսի համավարակի ազդեցությունը կանանց վրա:  Հետազոտության մեջ 

արտահայտված կարծիքները պատկանում են հեղինակին և կարող են չհամընկնել 

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի տեսակետների հետ: 
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Ներածություն 

 

2020թ․ նշանավորվեց Կորոնավիրուսային համաճարակի բռնկմամբ, ինչը հանգեցրեց 

սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի ամբողջ աշխարհում։ Ակնհայտորեն համաճարակի 

արդյունքում ձևավորված ճգնաժամը սրեց  անհավասարության, բռնության և 

անարդարության  խնդիրները՝  հետազոտողների և հասարակության ուշադրությունը 

բևեռելով դրանց վրա։ Այս խնդիրները, որոնք օրըստօրե սրվող տնտեսական 

խնդիրների պատճառով մնում են ստվերում, մասնավորապես արտացոլում էին 

այնպիսի հարցեր, որոնք բխում են գենդերի, դասակարգերի, սոցիալական 

կարգավիճակի, առողջության բնագավառներում առկա համակարգային 

խտրականությունից։ Սա անխուսափելիորեն մեծացնում է այդ խնդիրների 

ուսումնասիրման և համապատասխան մասնագիտական-փորձագիտական 

գնահատականներ և  համապատասխան պատասխանների-քաղաքականության 

մշակման հրատապությունը։  

Համաճարակի տեմպերը մեղմելու նպատակով տարեսկզբին կարանտին 

հայտարարավեց, որը գրեթե մեկ ամսվա ընթացքում ստացավ  համաշխարհային 

բնույթ, իսկ համաճարակի դեմ պայքարը հավասարվեց պատերազմի։  

Հակահամաճարակային  իրավիճակով պայմանավորված առաջնահերթ փակվեցին 

ուսումնական հաստատությունները՝ այդ թվում նաև միջնակարգ դպրոցները՝  ելնելով 

հիվանդության ընթացքի առանձնահատկություններից։  

Հաշվի առնելով այս իրավիճակը՝ սույն հետազոտության նպատակն է գենդերային 

ոսպնյակն օգտագործելով վեր հանել Կորոնավիրուսով պայմանավորված 

առօրեականությունը Արագածոտնի մարզի ուսուցիչների օրինակով։  

Մասնավորապես, հետազոտության խնդրո առարկան կին ուսուցիչների առջև 

ծառացած խոչընդոտները և դժվարությունների վերհանումն է Կորոնավիրուսով 

պայմանավորված հեռավար դասընթացների կազմակերպման ընթացքում։ 



Հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Հայաստանում կանանց հիմնադրամի կողմից 

դրամաշնորհային ծրագրի շնորհիվ։ 

Ուսումնական գործընթացի շարունակելիությունը ապահովելու սուր  

անհրաժեշտությունից ելնելով` դպրոցներն անցան հեռավար դասավանդման ամբողջ 

աշխարհում և բացառություն չէր նաև Հայաստանը։ Ընդ որում՝ քանի որ նման որոշումը 

կայացվեց շուտափույթ, ուսուցիչները ստիպված էին արագ ինքնակազմակերպվել՝ 

ճնշող մեծամասնությամբ դեպքերում առանց բավարար վերապատրաստման, 

աջակցության, ուղղորդման և ցուցումների։ 

Եթե հակառակ կողմից հարցը դիտարկելու լինենք, ապա խնդիր էր դրվել 

Կորոնավիրուսը դիտարկել որպես կատալիզատոր մեր հասարակությունում առկա 

կանանց հիմնախնդիրները վեր հանելու համար։ Ընդ որում՝ այնպիսի խնդիրներ, 

որոնք կամ առերևույթ տեսանելի չեն, կամ անտեսված են միտումնավոր, կամ էլ այդ 

խնդիրներով զբաղվող համապատասխան մարմինները պարզապես ի զորու չեն իրենց 

վերահսկողության տակ վերցնել դրանք տարատեսակ պատճառներով։  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդհանուր համատեքստը 

 

Քովիդ-19-ով պայմանավորված ճգնաժամը թափանցիկ դարձրեց կրթական ոլորտում 

առկա հիմնախնդիրները։  Հանրակրթության ոլորտում առկա բացերն իրենց մասին 

ազդարարեցին՝ միահյուսվելով կանանց իրավունքների և ընտանեկան բռնության 

հիմնախնդիրների հետ, որոնցլուսաբանման նպատակով տարատեսակ միջազգային 

կազմակերպություններ քննարկումներ և հետազոտությունների շարք ձեռնարկեցին։  

Այսպես՝  ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ձեռնարկված վեբինարների շարքի ընթացքում 

շեշտվեց, որ «փաստերը ցույց են տալիս, որ կրթությունն ու գենդերը տեղ չեն գտել 

համաճարակի դեմ պայքարի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների 

շարքում։ Անհրաժեշտ է  առավել մեծ ուշադրություն հատկացնել համաճարակով 

պայմանավորված դրպրոցների փակման գենդերային բնույթի խնդիրներին1»։ 

Մասնավորապես, դպրոցների փակման գենդերային խնդիրները ներառում են 

այնպիսի ոլորտներ, ինչպես օրինակ՝ ընտանեկան բռնություն, տանից աշխատելու 

պայմաններում տնային հոգսերի ավելացում, առողջապահական խնդիրներ, սեռական 

և վերականգնողական առողջություն։  

Դպրոցների փակման խնդիրը իր ազդեցությունը թողեց ծնողների աշխատանքի վրա։ 

Հայտնի է, որ աշխատող ծնողների մի զգալի մաս հենվում են երեխաների խնամքի 

կենտրոնների և դպրոցների վրա։ Այնպիսի երկրներում, ինչպես օրինակ՝ 

Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում 

ծնողների 60%-ը ի վիճակի չեն եղել գտնել այլընտրանքային լուծումներ՝ փոխարինելու 

դպրոցների և երեխաների խնամքի կենտրոնների ծառայությունները։ 

 
1 COVID-19 Education Response Webinar, “Addressing the gender dimensions of COVID-related school closures”, 3 April 

2020; https://en.unesco.org/sites/default/files/covid-19-ed_webinar_3-

addressing_the_gender_dimensions_of_school_closures-report-en.pdf 



Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կանայք երեխաների խնամքի առավել մեծ 

ծանրաբեռնվածություն են ստանձնում, որը ուղեկցվում է տնային հոգսերով ևս2։  

Ներկա տնտեսական  խափանման հաշվառմամբ՝ սա  իր հերթին կհանգեցնի 

եկամտային բացի խորացման՝ այդպիսով խթանելով գենդերային 

անհավասարությունը։  Ընդ որում՝  ըստ տարբեր հաշվարկների՝ աշխատանքային 

ժամերի կորուստը հավասարազոր է մոտ 400 միլիոն աշխատատեղի3։  Հետևաբար, 

մարտահրավերերի այսպիսի շղթայական բացասական զարգացումների  ֆոնին 

առավել ճնշված և խտրական վերաբերմունքից տուժած խմբերը հայտնվում են առավել 

ռիսկային գոտում։  

Քովիդ-19 ճգնաժամը լույս սփռեց հանրակրթության ամենատարբեր շերտերում առկա 

բարեփոխումների սուր անհրաժեշտության վրա՝ հատկապես ուսուցիչներին 

վերապատրաստելու, նոր մեթոդներով զինելու առումով՝ առավել որակյալ կրթություն 

ապահովելու համար։ Մյուս կողմից էլ ուսուցիչների առողջությունը փաստորեն 

հարվածի տակ հայտնվեց, երբ խնդիր առաջացավ առկա ուսուցումը շարունակել 

օրինակ երեխաների խոցելի խմբերի, ինչպես նաև  քաղաքացիական 

պաշտպանության տեսանկյունից կարևոր հատվածների անխափան աշխատանքն 

ապահովող խավի երեխաների համար։ Սրան նաև գումարվեց աշխատավարձից և մի 

շարք սոցիալական փաթեթներից զրկվելու մտավախությունը՝ հավելյալ 

աշխատանքային ծանրաբեռնվածության և տանը ստանձնած 

պարտականությունների պայմաններում։  

Մի շարք երկրներ հոգեբանական օգնության ծրագրեր կցեցին ճգնաժամային   

պլանավորմանը։ Պատրաստվեցին ձեռնարկներ և ուղեցույցներ ուսուցիչների համար, 

խթանվեցին այս ուղղությամբ տեղական ասոցիացիաների աշխատանքները։ 

 
2 “Easing the COVID-19 Burden on Working Parents”, MAY 21, 2020; https://www.bcg.com/publications/2020/helping-

working-parents-ease-the-burden-of-covid-19 
3 “Education during COVID-19 and beyond”, Policy Brief, AUGUST 2020 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-

19_and_education_august_2020.pdf, pp. 10-11 



Այս գործընթացներում իրենց մասնակցությունն ունեցան նաև հասարակական 

կազմակերպությունները, որոնք նույնպես տարատեսակ աջակցության փաթեթներ 

տրամադրեցին։  Հոգեբանական խնդիրները ոչ միայն սոցիալական աճող ճգնաժամի, 

առողջական խնդիրների ու վախի արդյունք էին։ Մասնագիտական առումով շատ 

ուսուցիչներ առերեսվեցին հոգեբանական խնդիրների, որոնք առաջ էին եկել 

ուսանողներին/աշակերտներին ոչ բավարար մակարդակի գիտելիքներով 

ապահովելու մտավախությունից։4 Այս իրավիճակը, փաստորեն, հղի է տարատեսակ  

բացասական հետևանքներով ընդհուպ մինչև ուսուցիչների աշխատանքից ազատվելու  

վտանգով, ինչը կարող է հարցականի տակ դնել ամբողջ հանրակրթական ոլորտը՝ 

խոչընդոտելով մասնավորապես ճգնաժամային պայմաններում դպրոցների  

ճկունության մշակմանը և իրականացմանը5։ 

Ի հավելումն վերոնշյալի՝ Արտակարգ իրավիճակներում կրթության 

միջգործակալական ցանցի (Inter-agency Network for Education in Emergencies) կողմից 

ուսուցիչների շրջանում կատարած հետազոտության համաձայն՝  բոլոր ուսուցիչների 

առջև հեռավար դասընթացների կազմակերպման և իրականացման ընթացքում 

ծառացել են ընդհանուր առմամբ հետևյալ խնդիրները․ 

(1) Շատ ուսուցիչներ ստիպված են եղել տրամադրել հեռավար կրթություն և 

հեռավար ուսուցում առանց անհրաժեշտ գործիքների, պատրաստվածության և 

աջակցության, 

(2) Ուսուցիչները և նրանց միությունները ահազանգել են առավել մեծ 

համագործակցության, մասնագիտական գիտելիքներով և գործիքներով 

կիսվելու անհրաժեշտության մասին, 

(3) Ուսուցիչները, կրթական աջակցության անձնակազմը և նրանց միությունները 

չեն հրավիրվել խորհրդակցությունների մեթոդաբանության, անհրաժեշտ 

 
4 “Supporting teachers in crisis contexts during COVID-19”, 22nd April 2020; https://inee.org/system/files/resources/COVID-

19%20Webinar%20Series%20-%20Webinar%205.pdf 
5 “UNESCO COVID-19 Education Response Education Sector”, issue notes, Issue note no.2.2–April 2020; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338 



հարթակների և գործիքների կիրառման վերաբերյալ կառավարական 

որոշումների կայացման գործընթացի շրջանակներում,  

(4) Այնպիսի պետություններում, որտեղ ուսուցիչները շարունակում են 

դասընթացներն իրականացնել վիրտուալ տարածքում, զեկուցվել է հավելյալ 

ծանրաբեռնվածության մասին։ Ուսուցիչներն իրենց մտահոգությունն են 

հայտնել Տեղեկատվական հաղորդակցային տեխնոլոգիաներից օգտվելով 

պայմանավորված անվտանգային խնդիրների վերաբերյալ։  

(5) Ուսուցիչները հոգեբանական աջակցություն կարիք են զգացել՝ ստեղծված 

իրավիճակը հաղթահարելու համար, ինչպես նաև վերապատրաստման  

անհրաժեշտություն՝ տրավմայի ենթարկված ուսանող/աշակերտներին և 

աշխատակիցներին օգնություն տրամադրելու համար։ 

(6) Շատ ուսուցիչներ ենթարկվել են կամ կրճատումների, կամ զրկվել են 

աշխատավարձից։6: 

Համաձայն Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունների՝ ուսուցիչների 

մասնագիտական զարգացումը շարունակվել է առցանց հարթակներում կամ 

պարզապես հեռախոսով և/կամ վիդեո հավելվածներով, սակայն մարգինալացված 

ուսուցիչների համար այս գործիքները պարզապես հասանելի չեն եղել։ Այսպիսով՝ վեբ  

դասարանները, հաղորդակցային հավելվածները դարձել են օգտակար գործիքներ 

սովորողների և կրթական համայնքի հետ հաղորդակցվելու համար։ Ուսուցիչները 

ամբողջ աշխարհում պատրաստ չէին աջակցել կրթության շարունակելիությանը  և 

ադապտացվել ուսուցման նոր մեթոդներին։ Օրինակ՝ Հարավային Աֆրիկայում միայն 

տարրական դասարանների ուսուցիչների 64% և միջնակարգ դասարանների 

ուսուցիչների 50%-ը ստացել են մինիմում վերապատրաստում, ինչը, որպես կանոն, չի 

ենթադրում թվային նույնիսկ բազային հմտություններ7։ Նույնիսկ համապատասխան 

 
6“Supporting teachers in crisis contexts during COVID-19”, Inter-agency Network for Education in Emergencies; 

https://inee.org/system/files/resources/COVID-19%20Webinar%20Series%20-%20Webinar%205.pdf 
7 “COVID-19 a global crisis for teaching and learning”, https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/covid-19-global-crisis-

teaching-and-learning 



ենթակառուցվածքների և կապի ապահովելիության պայմաններում շատ կրթողներ  

չունեն տարրական թվային տեխնոլոգիաներից օգտվելու հմտություններ։ Սա 

նշանակում է, որ նրանք խնդիրներ են ունենում մասնագիտական աճի առումով, և 

հետևաբար, այս պայմաններում ավելորդ է խոսելը որակյալ հեռավար կրթություն 

ապահովելու մասին։8 

Ցավալիորեն, վերոնշյալ հետազոտություններում վեր հանված հիմնական խնդիրների 

փաթեթը՝ թե´ հանրակրթության, թե´ կանանց իրավունքների և նրանց դեմ խտրական 

վերաբերմունքի առումով, արդիական են Հայաստանի Հանրապետության համար։ 

Սակայն ինչպես ավելի վաղ էինք նշել, սույն հետազոտությունը միտված է 

հիմնականում կին ուսուցիչների հիմնախնդիրների վերհանմանը հեռավար 

դասընթացների կազմակերպման ընթացքում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 “UNESCO COVID-19 Education Response Education Sector”, issue notes, Issue note no.2.2–April 2020; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338 



Մեթոդաբանություն/տվյալների հավաքագրում 
 

Հետազոտությունը իրականացվել է Արագածոտնի մարզի ուսուցիչների շրջանում։ 

Ընդգրկվել են ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքի դպրոցների 

ուսուցիչները։ Մասնավորապես, հարցազրույցի մասնակցել են Աշտարակ քաղաքի, 

Աշտարակի և Ապարանի շրջանի համայնքների դպրոցի ուսուցիչները։ Հարցն առավել 

համապարփակ դիտարկելու նպատակով հետազոտության մեջ ընդգրկվել են տարբեր 

աշխատանքային փորձով և տարբեր առարկաներ դասավանդող՝ ընդհանուր թվով 16 

ուսուցիչ։  

Թեև հարցաշարը կազմվել է նախապես, հարցազրույցները անց են կացվել 

հիմնականում ազատ ոճով մի քանի պատճառներով։ Նախևառաջ հարցաշարին 

խստորեն չհետևելը թույլ է տվել իրավիճակի թելադրանքով հարցերի առավել մեծ 

շրջանակի անդրադառնալ։ Եվ, բացի այդ, պատահել են դեպքեր, երբ ինչ-ինչ 

պատճառներով հարցազրույցի մասնակիցները հրաժարվել են պատասխանել 

որոշակի հարցերի, ինչի արդյունքում փորձ է արվել հարցը լուսաբանել այլ՝ ուսուցչի 

համար առավել նախընտրելի տեսանկյունից։ 

Կարևոր է անդրադառնալ նաև հետազոտության իրականացման մի շարք 

սահմանափակումներին օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Մասնավորապես, 

հարցազրույցների իրականացման ակտիվ փուլը համընկավ երկրում 

պատերազմական իրավիճակի հետ, ինչը ցավոք սրտի շատ դեպքերում դանդաղեցրեց, 

իսկ որոշ դեպքերում էլ անհնարին դարձրեց հարցազրույցների իրականացումը, քանի 

որ շատերը այդ պատճառով պարզապես հրաժարվեցին մասնակցել։ Դեպքերը շատ են 

եղել, երբ ուսուցիչները հրաժարվել են հարցազրույց տալ, քանի որ մտավախություն են 

ունեցել առանց տնօրենի գիտության մասնակցելու դեպքում խնդիրներ ունենալ։ Շատ 

դեպքերում անհրաժեշտություն է առաջացել հարցազրույցը համաձայնեցնել տնօրենի 

հետ։  



Հետազոտության սահմանափակումների տեսանկյունից պետք է շեշտել, որ շատ 

դեպքերում էլ ուսուցիչները հրաժարվել են պատասխանել որոշակի հարցերի՝ 

մեկնաբանելով` չեն ցանկանում դրան անդրադառնալ։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հետազոտության արդյունքները 
 

Հեռավար դասավանդման կազմակերպման և իրականացման հիմնական 

մարտահրավերներն ու դժվարությունները կենտրոնական հետաքրքրություն են 

ներկայացնում հետազոտության համար, ինչպես նաև ընդհանուր 

ծանրաբեռնվածության պատկերը քաղաքային և գյուղական համայնքների 

դպրոցներում։  

Ընդհանուր առմամբ իրազեկ լինելով Կորոնավիրուսի վտանգներին՝ հարցվածների 

մեծամասնությունը դրական է գնահատել հեռավար ուսուցման անցնելու որոշումը, 

թեև «շփոթված», «մտահոգ», «խուճապահար» են եղել՝ հիմնականում պատկերացնելով 

սպասվելիք դժվարությունները ինչպես ուսուցման անցկացման և 

արդյունավետության, այնպես էլ սպասվելիք ծանրաբեռնվածության առումով։ 

Ուսուցիչների մեծամասնությունը համակարծիք էր, որ աշակերտներին համախմբելու 

ընթացքում հիմնականում ինքնակազմակերպվել են։ Թեև շատ դեպքերում 

տնօրինությունը աջակցել է աշակերտներին սարքեր տրամադրելու հարցում, 

ուսուցիչներին բովանդակային աջակցություն տրամադրվել է արդեն հեռավար 

դասերն ավարտելուց հետո։ 16 հարցվածներից միայն երկուսն են նշել, որ նախկինում 

այս կամ այն կերպ առնչվել են հեռավար որևէ հարթակով աշխատելուն, իսկ մնացած 

մասը ստիպված է եղել հընթացս ինքնակրթվել, ինքնուրույն որոնել տեսադասեր կամ 

օրինակ կիսվել միմյանց հետ իրենց փորձով։ «Մենք նույնիսկ ուսուցիչներով  սեմինար 

կազմակերպեցինք, հերթով ներկայացրեցինք։ Եվ պատկերացրեք՝ արդյունավետ էր։ 

Իսկ դասերից հետո ամեն օր  ժամը յոթից մինչև ինը ունեցել ենք զումով մանկխորհ»,-

նշում է ուսուցիչներից մեկը(55 տարեկան, Աշտարակի շրջան)։ 

Ինչպես մեծամասնության կողմից հաստատվեց, հեռավար դասընթացների 

մեկնարկից արդեն մեկ ամիս անց պարզ էր, որ պարտաճանաչ աշակերտների համար 

հեռավար ուսուցումը միգուցե այն արդյունավետությունը չուներ, բայց այդուհանդերձ 

տվել է իր պտուղները։ Սակայն իրենց գործն էլ ավելի է բարդացել աշակերտների հետ 



կենդանի շփման բացակայության պատճառով։ Օրինակ՝ հարցվողներից մեկը նշում է․ 

«․․․այստեղ ուրիշ հարց էլ կա, այն աշակերտները, ովքեր տրամադրված չեն, 

անձնական կոնտակտի, միմիայն կենդանի շփման միջոցով ավելի լավ արդյունք են 

տալիս, իսկ հեռավարի դեպքում չես տեսնում, չես հետևում արձագանքին, պասիվ 

աշակերտին աշխատեցնում ես, իսկ այս դեպքում չես կարողանում։ Նա տրամադրված 

չէ, չի ինտեգրվում դասին»(57 տարեկան, Աշտարակ քաղաք)։  

Վկայակոչելով աշակերտների համախմբման դժվարությունների հետ կապված 

օբյեկտիվ խնդիրները՝ օրինակ նշվում է, որ «տեխնիկապես չեն կարողացել 

մասնակցել, հոսանք չի եղել, հոսանք եղել է ինտերնետ չի եղել, ինտերնետ եղել է, 

ցանկություն չի եղել»(57 տարեկան, Աշտարակ քաղաք)։ Հետազոտությունը ցույց է 

տալիս, որ հարցվածներից եղել են ուսուցիչներ, որ իրենք են ունեցել սարքի, իսկ շատ 

դեպքերում կապի խնդիր, ինչն արհեստականորեն դժվարեցրել կամ դանդաղեցրել է 

դասերի կազմակերպման գործընթացը և ստեղծել հավելյալ դժվարություններ։  

Սակայն ինչպես շատերն են համոզված պնդում, պատկերը բոլորովին այլ կլիներ, եթե  

անցումը հեռավարին այդքան կտրուկ և անսպասելի չլիներ։ Ավելին, ինչպես որոշ 

ուսուցիչներ պնդում են, ամառային արձակուրդների ընթացքում իրենց 

հնարավորություն է ընձեռվել մասնակցել առցանց դասավանդման 

վերապատրաստման։ Շատերը նշում են նաև, որ ավելի հմուտ և ինքնավստահ են 

դարձել դրանց արդյունքում։ 

Ինչպես պարզ դարձավ հարցազրույցների արդյունքում, վերապատրաստման 

մասնակցել  են առավել երիտասարդ ուսուցիչները։ Ընդ որում՝ առավել երիտասարդ 

ուսուցիչներից մեկը, ով ուներ հինգ տարվա դասավանդման փորձ, շեշտում է, որ իրեն 

հեշտ է տրվել այն, քանի որ «ինքն ավելի երիտասարդ է»(Աշտարակի շրջան, 28 

տարեկան)։ Իսկ  իր ավելի ավագ գործընկերուհիներից մեկը նկատում է, որ «ավելի 

երիտասարդները մասնակցեցին հեռավար դասերի կազմակերպման 

դասընթացներին, մենք ավելի քիչ էինք ներգրավված» (55 տարեկան, Աշտարակի 



շրջան)։  Թեև պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով են դպրոցներն ընտրել վերապատրաստվող 

ուսուցիչներին, սակայն ստացվում է, որ երիտասարդներն առավել ինտենսիվ 

մասնակցություն են ունեցել դասերին։ Թե արդյոք այս հարցում գործ ունենք տարիքով 

պայմանավորված խտրականության հետ, լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք կա։ 

Բացի այն, որ ուսուցիչները ստիպված են եղել ինքնուրույն համախմբել երեխաներին, 

ընտրել համապատասխան հարթակներ դասավանդման ինչպես նաև ստուգման 

գործիքներ և մեխանիզմներ մշակել, նրանք ստիպված են եղել նաև կրկնակի 

աշխատանք տանել, քանի որ վերոնշյալ տեխնիկական պատճառներով 

աշակերտներին երբեմն չի հաջողվել  միանալ ընդհանուր դասերին, հետևաբար 

ուսուցիչներից շատերը ստիպված են եղել «մինչև ժամը տասներկուսը» (49 տարեկան, 

Աշտարակի շրջան)անհատապես աշխատել աշակերտների հետ։  

Հարցաշարի մի մասը նաև միտված էր վեր հանելու հատկապես կարանտինի 

շրջանում ուսուցիչների  ծանրաբեռնվածության  հարցը, երբ խնդիր է դրվել աշխատել 

հեռավար, հոգալ տան հոգսերը և միևնույն ժամանակ խնամել երեխաներին։ Ինչպես 

վերոնշյալ հետազոտությունները ցույց էին տվել, այս պարագայում ևս կանայք 

աշխատել են, այդուհանդերձ, տան հոգսերի և երեխաների խնամքի  մեծ բաժինը ընկած 

է եղել իրենց ուսուրին։ Հարցվողներից մեկն ասում է․ «․․․դժվար էր, երեխաներս 

նստում էին իմ կողքը, դասերը լսում, մինչև կավարտեի․․․»(29 տարեկան, Ապարանի 

շրջան)։ Մյուսները, օրինակ, լուծումը գտել էին նախապես շատ խիստ պլանավորման 

մեջ։  

Հետաքրքական է, որ այս առումով քաղաքային համայնքների ուսուցիչները առավել 

հանգիստ և քիչ ծանրաբեռնված էին թվում, քան գյուղական համայնքի ուսուցիչները։ 

Ինչպես մի ուսուցիչ է պնդում․ «․․․Շատերի բողոքը առկա ուսուցման վերադառնալու 

հետ կապված դա է․․․ Ուսուցիչ կար, որ ուուշ ժամի էր պարապում, դաշտի կամ 

տնային գործերը ավարտելուց հետ․․․ այդ ամենը մեր ժամանակի հաշվին, և այդ օրը 

ամբողջ օրը մենք կառչած էինք լինում այդ սարքերին՝ բացատրելու, հանձնարարելու, 



ստուգելու համար» (55 տարեկան, Աշտարակի շրջան)։ Այստեղ անդրադարձը 

կատարվել է գարնանային/աշնանային շրջանին։ Ուշագրավ է, որ շատ դեպքերում էլ 

այս հարցերին տրվում էր խուսափողական պատասխան, կամ ուղղակի շրջանցում 

էին։ Մյուս կողմից էլ մի ուսուցիչ օրինակ նկատեց, որ քանի որ տան անդամները այդ 

շրջանում հիմնականում դրսում են գտնվել, իր համար հեշտ է եղել աշխատել․« 

Ձմռանը քանի որ բոլորը ավելի շատ են տանը լինում, միգուցե խնդիրներ կլինեն, 

տեսնենք»,-նշում է ուսուցչոհիներից մեկը ծիծաղելով։(62 տարեկան, Աշտարակ 

քաղաք)։ 

Ուսուցիչների մեծամասնությունը համաձայն հարցազրույցների իրենց այնքան էլ  

գնահատված չէին զգում կամ զգում էին «այնքանով գնահատված, որ շարունակում էին 

ստանալ աշխատավարձ»(տարեկան,Աշտարակ քաղաք), թեև սա ևս համաշխարհային 

մակարդակով հեռավար ուսուցման տնտեսական առումով ցավոտ կողմերից մեկն էր։ 

Այստեղ ևս խտրականության ռիսկ կա, քանի որ ուսուցիչների մեծամասնության 

կարծիքով դպրոցներում կին ուսուցիչների մեծ թիվն այն պատճառով է, որ  

աշխատավարձը ցածր է կամ էլ վարկանիշն այն չէ, ինչ, օրինակ, իրավաբանության 

կամ տնտեսագիտության պարագայում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Եզրակացություն 
 

Քովիդ-19 համաճարակով պայմանավորված ճգնաժամն ամբողջ աշխարհում ցայտուն 

կերպով ցուցադրեց սոցիալ-տնտեսական կյանքում առկա բացերը՝ միաժամանակ 

սրելով խոցելի ոլորտներում առկա խնդիրները։ Ճգնաժամը էականորեն ազդեց  

կրթական ոլորտի վրա՝ մեծացնելով ուսուցիչների ծանրաբեռնվածությունը ինչպես 

մասնագիտական-աշխատանքային, այնպես էլ որպես ընտանիքի առօրյա խնամքի 

պատասխանատվության մեծ բաժնի կրող։  

Հետաքրքական է, որ ինչպես վերևում ցուցադրվեց, կին ուսուցիչները ստիպված են 

եղել աշխատել կրկնակի ծանրաբեռնվածությամբ։ Մեկ ընդհանրական  գիծ, որը ներկա 

է եղել ուսումնասիրված բոլոր դեպքերում այն է, որ բոլոր ուսուցիչների մոտ նկատվում 

էր գործին մեծ նվիրում, ընդհանուր դրական ֆոն, կրթելու մեծ ցանկություն անկախ 

պայմաններից, ինչպես նաև շատ մեծ ոգևորություն։ Այս ամենը ընթացել է 

աշակերտների մի մասի շրջանում մոտիվացիայի պակասով, ինչը շեշտակիորեն 

դժվարացրել է ուսուցման գործընթացը և ուսուցիչների աշխատանքը։ Այն մի կողմից 

պայմանավորված է տեխնիկական համընդհանուր ոչ բավարար հագեցվածությամբ, 

իսկ մյուս կողմից էլ՝ հեռավար կրթության և դրա կարևորության նկատմամբ թյուր 

կարծիքով։ Ընդհանուր առմամբ ուսուցիչների մոտ հեռավար դասավանդման 

սկզբնական շրջանում մտավախություն է եղել, որ հեռավար ուսուցումն 

անարդյունավետ է, սակայն ժամանակի ընթացքում պարզ է դառնում, որ թեև նույն 

արդյունավետությունը չի պահպանվում, սակայն գրագետ կազմակերպման 

պարագայում կարող է պտուղներ տալ։ Սա շեշտադրում է համակարգային 

փոփոխությունների խնդրի առկայությունը։ Այսինքն՝ ընդհանուր առմամբ կրթության 

նկատմամբ մարդկանց մոտեցումները փոխելու և հետևաբար ուսուցիչների կատարած  

աշխատանքը ըստ արժանվույն գնահատելու առումով։ Եվ այս տեսանկյունից, ինչպես 

ցույց տվեցին պատասխանները, ուսուցչի աշխատանքը, որը հիմնականում 

կատարվում է կանանց կողմից, դեռևս մնում է  չգնահատված և չընկալված։ 



Մեկ այլ ընդհանուր միտում, որ վեր հանվեց սույն ուսումնասիրության արդյունքում 

այն էր, որ գյուղական վայրերի ուսուցիչների ծանրաբեռնվածութունը տարբերվում է 

քաղաքայինից։ Վերջինի պարագայում դպրոցները տեխնիկապես առավել հագեցած են 

և հետևապես նրանց ավելի են հասանելի տարբեր ծրագրեր։ Սա կրկին ահազանգում է 

և կրթական և ընդհանուր առմամբ զարգանալու և աշխատելու  առումով գյուղական 

վայրերի ուսուցիչների նեղ առումով, և առավել լայն առումով կանանց նկատմամբ 

խտրական վերաբերմունքի մասին։ Ընդ որում՝ հարկ է նշել, որ մի քանի 

բացառություններով այս գյուղական համայնքները համարվում են 

հարաբերականորեն մոտ ինչպես մարզկենտրոնին, այնպես էլ մայրաքաղաքին։ Եվ 

հետևապես կարելի է ենթադրություն անել, որ այլ ՝ առավել հեռավոր համայքներում, 

այս տեսանյունից անելիքները շատ ավելի մեծ են լինելու։ 

Հետազոտությունը հաստատեց նաև համաշխարհային այն միտումը կանանց 

շրջանում, որ վերջինները ստիպված են եղել ոչ միայն կրկնակի աշխատել, այն նաև 

մեծացել է տնային  ծանրաբեռնավածության բեռը հատկապես կարանտինի շրջանում 

երբ ընտանիքի բոլոր անդամները տանն են եղել։ Սրան զուգահեռ փաստորեն նրանք 

ստիպված ենք եղել շատ արագ ինքնակազմակերպվել, ինքնակրթվել, հեռավար 

դասավանդումը հաջողելու, երեխաների հետ նաև հոգեբանական աշխատանք 

տանելու, տեխնիկական խնդիրները լուծելուն  զուգահեռ։ 

Հետաքրքրական է, որ չնայած այդ դժվարություններին ուսուցիչների 

մեծամասնությունը լավատես էր տրամադրված։ Հաճախ կարելի էր լսել «դժվար չէր», 

«հեշտ է ստացվել» արտահայտությունները։ Եվ քանի որ հոգեբանական աջակցություն 

չի տրամադրվել9, ուսուցիչերն իրենք են տրամադրել։ Այնպես են պատրաստվել են 

դասերի համար, որ աշակերտների մոտ տպավորություն չստեղծվի, թե «․․․ 

խոհանոցից են հենց նոր դուրս եկել»։   

 
9 Դպրոցներում կա «սոցիալական աշխատողի» հաստիք, որով ենթադրվում է խորհրդատվություն/աջակցություն 

աշակերտներին։ 



Փորձելով ընդհանրացնել՝ պետք է նշել, որ բոլոր ուսուցիչները, չնայելով 

դժվարություններին և աշխատանքին նվիրված, շատ դեպքերում դա համարել են 

բնականոն իրավիճակ։ Ինչպես հարցվածներից մեկը նշեց, այն գաղափարին, թե 

«Դպրոցը առաջին հերթն աշակերտին դաստիարակում է, հետո՝ կրթում»(55 

տարեկան,Աշտարակի շրջան)։ 

Հետազոտությունն ընդհանուր առմամբ ընդգծեց հեռավար ուսուցման ընթացքում ի 

հայտ եկած դժվարությունները, ինչպես նաև այնպիսի կնճռոտ հարցեր, որոնք 

գենդերային ոսպնյակից զատ պարունակում են տարիքով կամ ապրելավայրով 

պայմանավորված բաղադիչներ, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ լուսաբանման։   

Հետազոտահեն առաջարկություններ 

Վերոնշյալ հետազոտական արդյունքները հաշվի առնելով՝ առաջարկվում է 

քննության առնել հետևյալ կետերը: 

•  Ստեղծել դպրոցների փակման արդյունքում հեռավար դասերի անցկացման 

վերաբերյալ տվյալների բազա, որը կընդգրկի ուսուցիչների և աշակերտների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ կապի կամ սարքերի հագեցվածության, 

մասնագիտական պատրաստվածության մասով։ Սա թույլ կտա առավել 

թիրախային պատկերացում կազմել այս մասով հնարավոր բացերի մասին և 

համապատասխան լուծումներ մշակել։ 

• Գյուղական համայնքների ուսուցչական անձնակազմերին  առավել  

հավասարակշիռ վերպատրաստման  ծրագրեր մշակել՝ բացառելով  հնարավոր  

խտրական դրսևորումներ, օր՝․ տարիքով պայմանավորված։  

• Այս իմաստով անհրաժեշտ է շարունակել փորձի փոխանակմանն ուղղված 

միջոցառումների կազմակերպումը ինչպես հանրակրթական, այնպես 

գենդերային զգայուն բովանդակությամբ։ Դա կարող է կազմակերպվել 

քաղաքային և գյուղական համայնքների միջև՝ նաև դրանց միջև երկխոսությունը 

ամրապնդելու նպատակով։  



• Քանի որ հեռավար կրթության ամբողջ ընթացքն ուղեկցվել է հոգեբանական  

խնդիրներով և´ աշակերտների, և´ ուսուցիչների, և´ ծնողների շրջանում, մի 

քանի թեմաների շուրջ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման 

անհրաժեշտություն կա, ինչպես օրինակ՝  հեռավար կրթության կարևորության,  

ուսուցիչներին և աշակերտներին այդ ընթացքում հոգեբանական աջակցություն 

տրամադրելու։ Կարևոր է հանրությանն իրազեկել նաև հեռավար կրթության 

ընթացքում ուսուցիչների կողմից կատարված կրկնակի աշխատանքի 

վերաբերյալ՝ հիմնվելով ուսուցիչների շրջանում և´ նյութապես, և´ հոգեպես ոչ 

բավարար գնահատված լինելու ընկալման վրա։  
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