Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
մայիսի 4-ի N 483 - Ն որոշման
ԾՐԱԳԻՐ
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2017-2019 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

NN

Գործողությունը

Ակնկալվող արդյունքը

ը/կ

Գործողության

Պատասխանատու մարմինը և

Կատարման

Ֆինասնավորման

կատարման

համակատարողները

ժամկետը

աղբյուրը

Կրթական ծրագրերում

ՀՀ կրթության և գիտության

2019 թ. չորրորդ

օրենքով չարգելված այլ

ներառված են

նախարարություն

եռամսյակ

միջոցներ

վերստուգելի
չափանիշը
23

Դպրոցական ուսումնական
ծրագրերում ներառել ՀՀ
ընտրական իրավունքի
վերաբերյալ թեմաներ

Բարձրացել է ավագ դպրոցի
աշակերտների իրազեկության
աստիճանը՝ ընտրական
գործընթացների վերաբերյալ։

ընտրական իրավունքի
վերաբերյալ թեմաներ։

ՀՀ կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողով
(համաձայնությամբ)

39

Մշակել բազմազավակ
ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական
երաշխիքներն ամրագրող
հիմնարար իրավական
ակտ

Նվազագույն
երաշխիքներ են
ստեղծվել
բազմազավակ
ընտանիքների
իրավունքների
պաշտպանության և
պետական
աջակցության համար։

Իրավական ակտի

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական

2017 թ. չորրորդ

Լրացուցիչ

նախագիծը

հարցերի նախարարություն

եռամսյակ

ֆինանսավորում չի

ներկայացվել է ՀՀ
կառավարություն։

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

պահանջվում։

ՀՀ տարածքային կառավարման և
զարգացման նախարարություն
46

Մշակել և ներդնել
պարտադիր ուսուցումից
դուրս մնացած երեխաների
բացահայտման և
ուղղորդման մեխանիզմներ

Նախադրյալներ են
ստեղծվել կրթությունից
դուրս մնացած
երեխաների կրթության
իրավունքի իրացման
համար։

Իրավական ակտի

ՀՀ կրթության և գիտության

2018 թ. առաջին

ՀՀ պետական բյուջե

նախագիծը

նախարարություն

եռամսյակ

(լրացուցիչ

ներկայացվել է ՀՀ
կառավարություն։

ֆինանսավորում չի

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական

պահանջվում)

հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և
զարգացման նախարարություն

օրենքով չարգելված այլ
միջոցներ

47

Երեխաների պաշտպանվածության ապահովման
համար մշակել երեխաների
և ծնողների համար
համացանցից օգտվելու
ուղեցույցներ

Բարձրացել է թվային
միջավայրում
երեխաների
իրավունքների
պաշտպանվածության
աստիճանը։

Երեխաների և

ՀՀ կրթության և գիտության

2018 թ. երրորդ

օրենքով չարգելված այլ

ծնողների համար

նախարարություն

եռամսյակ

միջոցներ

համացանցից
օգտվելու ուղեցույցները
հրապարակված են։

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի աշխատակազմ
(համաձայնությամբ)

48

Երաշխավորել որակյալ 12ամյա միջնակարգ
կրթության համընդհանուր
մատչելիությունը, այդ
թվում՝ հոսքային ուսուցման
համընդհանուր
հասանելիությունն ու
մատչելիությունը, բոլոր
երեխաների համար՝
անկախ նրանց բնակվելու
վայրից, սեռից, սոցիալական կարգավիճակից,

Ստեղծվել են լրացուցիչ
երաշխիքներ
միջնակարգ կրթության
երրորդ աստիճանում`
ավագ դպրոցում՝
անկախ ուսումնական
հաստատության ձևից և
ենթակայությունից,
որակյալ կրթություն
ստանալու համար։

Իրավական ակտի

ՀՀ կրթության և գիտության

2018 թ. առաջին

Լրացուցիչ

նախագիծը

նախարարություն

եռամսյակ

ֆինանսավորում չի

ներկայացվել է ՀՀ
կառավարություն։

պահանջվում։

հաշմանդամությունից,
կրոնից և այլ առանձնահատկություններից
49

Մշակել միջին
բեռնվածության և
թերբեռնված դպրոցների
ֆինանսավորման նոր
մեխանիզմ

50

Մշակել պետական հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների
մանկավարժական
աշխատողների էթիկայի
կանոններ՝ հաշվի առնելով
Տոլեդոյի սկզբունքները

51

ՀՀ օրենսդրությամբ
ամրագրել հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների
կառավարման մարմինների
կազմում շահերի բախումը
բացառող դրույթներ

Մեխանիզմի մշակման
արդյունքում ստեղծվել
են լրացուցիչ
երաշխիքներ կրթության
իրավունքի
արդյունավետ իրացման
համար։
Ստեղծվել են
պայմաններ ուսումնական
հաստատությունների
մանկավարժական
աշխատողների
աշխատանքային
գործունեության
ընթացքում և հանրային
ելույթներում
էթիկայի կանոնների
պահպանման համար։
Ստեղծվել են
իրավական հիմքեր
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատություններում
շահերի բախման
դեպքերը կանխելու
համար։

Իրավական ակտի

ՀՀ կրթության և գիտության

2018 թ. առաջին

Լրացուցիչ

նախագիծը

նախարարություն

եռամսյակ

ֆինանսավորում չի

ներկայացվել է ՀՀ

պահանջվում։

կառավարություն։

Իրավական ակտերն

ՀՀ կրթության և գիտության

2018 թ. առաջին

Լրացուցիչ

ընդունված են։

նախարարություն

կիսամյակ

ֆինանսավորում չի
պահանջվում։

Իրավական ակտի

ՀՀ կրթության և գիտության

2018 թ. առաջին

նախագիծը

նախարարություն

կիսամյակ

ՀՀ պետական բյուջե
(լրացուցիչ

ներկայացվել է ՀՀ

ֆինանսավորում չի

կառավարություն։

պահանջվում)

օրենքով չարգելված այլ
միջոցներ

52

Երաշխավորել գիտական
անկախությունը,
անաչառությունը, անկախ

Մշակվել և ներդրվել են
բուհերում անկախ
գիտական

Իրավական ակտի

ՀՀ կրթության և գիտության

2017 թ. չորրորդ

Լրացուցիչ

նախագիծը

նախարարության

եռամսյակ

ֆինանսավորում չի

ներկայացվել է ՀՀ

հետազոտական մտքի
զարգացումն ու գիտական
հետազոտական
համակարգերի
անկողմնակալությունը՝
բարձրագույն կրթության
համակարգում

63

Մշակել հաշմանդամություն
ունեցող անձանց հետ
աշխատող տարբեր
մասնագիտացումներով
համապատասխան
մասնագետներ պատրաստելու ծրագիր

81

Վերանայել ուսումնամեթոդական նյութերի
բովանդակությանը ներկայացվող չափանիշները,
որոնք բացառում են խտրականության և
անհանդուրժողականության կարծրատիպերի
տարածումը՝ հիմք ընդունելով Տոլեդոյի սկզբունքներն ու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
«Կրթության բնագավառում
խտրականության դեմ» և
ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն
ունեցող անձանց
իրավունքների կոնվեն-

հետազոտությունների
համակարգի
զարգացման և
խթանման, ինչպես նաև
բուհի և պետական
բյուջեներից գիտական
հետազոտություններին
հատկացվող
ֆինանսավորման
միջոցների բաշխման
մրցակցային և
մասնակցային
ընթացակարգեր ու
մեխանիզմներ։
Հիմքեր են ստեղծվել
հաշմանդամություն
ունեցող անձանց հետ
աշխատելու
մասնագիտական
պատրաստվածություն
ունեցող
մասնագետների
պատրաստման համար։
Հանրակրթության վերանայված
կրթակարգն ու առարկայական
չափորոշիչները մշակված և
ընդունված են՝ հիմք ընդունելով
իրավահավասարության և
հանդուրժողականության, մարդու
իրավունքների և
ժողովրդավարության հիմնարար
սկզբունքներն ու արժեքները։

կառավարություն։

պահանջվում։
Գիտության պետական կոմիտե

Իրավական ակտի

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական

2018 թ. երրորդ

օրենքով չարգելված այլ

նախագիծը

հարցերի նախարարություն

եռամսյակ

միջոցներ

2019 թ. չորրորդ
եռամսյակ

Լրացուցիչ
ֆինանսավորում չի
պահանջվում։

ներկայացվել է ՀՀ
կառավարություն։

ՀՀ կրթության և գիտության

Իրավական ակտերն
ընդունված են։

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

նախարարություն
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ցիաների սկզբունքները
Ուսումնասիրություն

Ազգային փոքրամասնությունների

Ուսումնասիրությունն

ՀՀ կրթության և գիտության

2017-2019 թթ.

օրենքով չարգելված այլ

նախարարություն

պարբերաբար

միջոցներ

Իրականացվել են

ՀՀ կրթության և գիտության

2017-2019 թթ.

օրենքով չարգելված այլ

նախարարություն

պարբերաբար

միջոցներ

կատարել ազգային

լեզուներով դասավանդող

իրականացվել է,

փոքրամասնությունների

ուսուցիչների վերապատրաստման

արդյունքները

լեզուներով դասավանդող

ծրագրերում ներառված են նոր

ներկայացվել են ՀՀ

ուսուցիչների, մանկավար-

մոտեցումներ։

կառավարություն,

ժական անձնակազմի և

համապատասխան

կրթական նոր ծրագրերի

փոփոխությունները

կարիքների և հնարավորու-

կատարվել են։

թյունների վերաբերյալ
91

Քայլեր ձեռնարկել

Ծնողների և ուսուցիչների

ծնողների և ուսուցիչների

շրջանում բարձրացել է

իրազեկվածության

շրջանում ներառական

ներառական կրության

արշավներ, ստեղծված

կրթության վերաբերյալ

վերաբերյալ իրազեկվածությունը:

են համապատասխան

իրազեկվածության
բարձրացման
ուղղությամբ

Աճել է հատուկ հանրակրթական
ուսումնական

տեղեկատվական

ՀՀ տարածքային կառավարման
և զարգացման նախարարություն

նյութեր։

հաստատություններից
ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական
ուսումնական հաստատություններ
փոխադրված երեխաների թիվը։

92

Ներդնել համընդհանուր

Տարածքային մանկավարժահո-

Հանրապետության 7

ՀՀ կրթության և գիտության

2019 թ. չորրորդ

Լրացուցիչ

ներառական կրթության

գեբանական աջակցության

մարզում գործում են

նախարարություն

եռամսյակ

ֆինանսավորում չի

կազմակերպման

կենտրոնների հիմնադրմամբ

տարածքային

արդյունավետ

նախատեսված է համընդհանուր

մանկավարժահոգեբան

մեխանիզմներ

ներառական կրթության,

ական աջակցության

յուրաքանչյուր երեխայի կրթության

կենտրոններ,

առանձնահատուկ պայմանի

կրթության

կարիքի բացահայտման,

առանձնահատուկ

գնահատման ու դրան համապա-

պայմանների կարիք

տասխան կրթության

ունեցող երեխաներին

պահանջվում։
ՀՀ տարածքային կառավարման
և զարգացման նախարարություն

կազմակերպման արդյունավետ

տրամադրվում է

մեխանիզմների ներդնում, ինչը

եռամակարդակ

կնպաստի կրթության ոլորտում

մանկավարժահոգեբան

սահմանված նպատակների

ական աջակցություն,

իրականացմանը,

հանրակրթական

մասնավորապես, կապահովվի

դպրոցներում ներդրվել

հավասարապես հասանելի,

է ուսուցչի օգնականի

ներառական և որակյալ

հաստիք։

կրթություն բոլոր երեխաների
համար։
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ՀՀ նախարարին կից

Մարդու իրավունքների

ՀՀ նախարարին կից

հասարակական

պաշտպանության ոլորտում

հասարակական

խորհուրդներում քննարկել

ապահովվել է աշխատանքների

խորհուրդներում

սույն գործողությունների

թափանցիկությունը, ինչպես նաև

պարբերաբար

ծրագրով նախատեսված

գործում է հարթակ մարդու

կազմակերպվում են
քննարկումներ։

միջոցառումների

իրավունքների պաշտպանության

կատարման ընթացքը,

ոլորտի հարցերը

ինչպես նաև համապա-

քաղաքացիական

տասխան նախարարության

հասարակության

կողմից մարդու

ներկայացուցիչների հետ

իրավունքների պաշտ-

քննարկելու համար։

պանությանն ուղղված այլ
միջոցառումներ

ՀՀ նախարարություններ

2017-2019 թթ.

Լրացուցիչ

պարբերաբար

ֆինանսավորում չի
պահանջվում։

