«Հայոց եկեղեցու պատմություն» 2-4 դասարաններ
(«ՔՐԻՍՏՈՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ») առարկան Հայաստանի Հանրակրթական
դպրոցներում

Այս ուսումնասիրությունը նվիրված է Հայաստանի շուրջ 49 հանրակրթական
դպրոցների 2-4 դասարաններում որպես փորձարարական առարկա դասավանդվող
«Հայոց եկեղեցու պատմություն» («Քրիստոնեական կրթություն») առարկային:
Ուսումնասիրությունը
պատրաստել
է
«Համագործակցություն
հանուն
ժողովրդավարության» կենտրոնը Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության
հիմնադրամի հայկական մասնաճյուղի աջակցությամբ (հիմնական հեղինակ` Արմինե
Դավթյան):
Ուսումնասիրության նպատակն է ՀՀ հանրակրթության ոլորտում «ՀԵՊ»1
դասընթացի ներմուծման կրթական, մանկավարժական և հոգեբանական խնդիրների
վերհանումը Տոլեդոյի սկզբունքներին ու պահանջներին համապատասխան2:

1

«Հայոց եկեղեցու պատմություն»
2012թ հոկտեմբերի 29-ին (ՆԿ-159-Ն) ՀՀ նախագահի կարգադրությամբ հաստատվել է «Մարդու
իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարություն»-ը: 2014թ փետրվարի 27-ի (Ն 303-Ն)
ընդունվել է է ՀՀ կառավարության «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային
ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշումը, ըստ որի
Հանրակրթական դպրոցներում տարբեր կրոնների և դավանանքների նկատմամբ
հանդուրժողականությանն ուղղված քայլերի ձեռնարկման համար ԿԳՆ-ին հանձնարարվել է «hայերենով
Տոլեդոյի ուղղորդող սկզբունքների` առանձին գրքույկով տպագրում, հանրակրթական դպրոցներում
տարածում, հատկապես, «Հայ եկեղեցու պատմություն» դասավանդող ուսուցիչների և կրթության ոլորտի
պատասխանատուների շրջանում»:
2

1

Հապավումներ
ԿԳՆ - Կրթության և գիտության նախարարություն
ԿԱԻ – Կրթության ազգային ինստիտուտ
ՀԵՊ - Հայոց եկեղեցու պատմություն
ՀԱՍԵ - Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի
ՄԻԵԿ - Մարդու կիրավունքների Եվրոպական կոնվենցիա
ՔԴԿ - Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոն
ՏՈՒՍ - Տոլեդոյի ուղեցույցային սկզբունքները հանրային դպրոցներում կրոնների և
հավատքների ուսուցման վերաբերյալ
Առարկա - «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկան տարրական
դասարաններում
Կենտրոն - «Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» կենտրոն

Օգտագործված փաստաթղթեր

ՀՀ Սահմանադրություն
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենք
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր
Կոնվենցիա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին (Եվրոպայի խորհուրդ), (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և
կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար)
Իրավունքներ և ազատություններ, 4-ը նոյեմբերի 1950թ
ՀՀ օրենքը ՀՀ և Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու հարաբերությունների
մասին, Ընդունված է 2007 թվականի փետրվարի 22-ին
«Հայոց եկեղեցու պատմություն» /Քրիստոնեական կրթություն/ առարկայի ծրագիրը
տարրական դասարանների համար և աշակերտների աշխատանքային գիրք տետրեր
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից
29 մայիuի 1996 թ.
Տոլեդոյի ուղեցուցային սկզբունքները հանրային դպրոցներում կրոնների և
հավատքների ուսուցման վերաբերյալ, 2007, ԵԱՀԿ
2

Բովանդակություն

Ներածություն
1.

Կրոնին առընչվող առարկաները հանակրթական դպրոցներում

2.

Կրոնական ուսուցման պրակտիկան Եվրոպայի խորհրդի
երկրներում

3.

Տարրական դասարաններում «Հայոց եկեղեցու պատմություն»
(«քրիստոնեական կրթություն») փորձարարական առարկայի
դրվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը

4.

Առարկայի ներդրման հոգեբանամանկավարժական խնդիրները

5.

Առաջարկություններ

Ներածություն

«Հայոց

եկեղեցու

պատմություն»

առարկան

Հայաստանի

Հանրապետության

դպրոցներում ներմուծվեց 2002թ.-ից սկսած՝ նախապես փորձնական, իսկ հետագայում
արդեն որպես պարտադիր3 առարկա: Առարկայի դասագրքերի հետ կապված ծախսերը,
ուսուցիչների

վերապատրաստումը

և

դասավանդման

վերահսկողությունը

իրականացվում է Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի կողմից: Կրթության և
գիտության նախարարությունը ԿԱԻ մասնակցությամբ իրականացնում է առարկայի
պետական չափորոշիչների, ծրագրերի, ձեռնարկների և ուսումնական ուղեցույցների և
դասագրքերի հաստատումը:
Սույն ուսումնասիրությունը նվիրված է Հայաստանի շուրջ 49 հանրակրթական
դպրոցների 2-4 դասարաններում որպես փորձարարական առարկա դասավանդվող
«Հայոց եկեղեցու պատմություն» (Քրիստոնեական կրթություն) առարկային, որտեղ
կքննվի առարկայի բովանդակություն, հայեցակարգ, ուսուցչի ձեռնարկ, ուսուցիչների
ընտրությունը և վերապատրաստումը:
Հետազոտության համար հիմք են հանդիսացել Հ. Հովհաննիսյանի, Ա. Դավթյանի, Ս.
Մկրտչյանի` «Հայոց եկեղեցու պատմության դպրոցական դասագրքերի բովանդակային
վերլուծությունն

ու

դրանց

ազդեցությունը

երիտասարդ

սերնդի

վրա»

և

«Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» կենտրոնի կողմից իրականացված
3

Մեթոդական նամակներ 2014-15 ուստարվա համար
http://www.aniedu.am/attachments/school/method_matterials2014-15/HEP.pdf
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«Կրոնական

կրթության

խնդիրները

ՀՀ

հանրակրթական

դպրոցներում»

հետազոտությունները, որտեղ հրապարակվել են ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում
կրոնին առընչվող առարկաներ դասավանդման համապատասխանությունը Տոլեդոյի
ուղեցուցային սկզբունքներին4 մոնիթորինգի արդյունքները, ինչպես նաև, Կենտրոնի
կողմից

իրականացված

«Կրոնական

հանդուրժողականությունը

Հայաստանում»

հետազոտությունը: Սույն հետազոտության մեջ փորձ է արվել տարբեր տեսանկյուններից
համակարգային վերլուծության ենթարկել կոնկրետ տարրական դասարաններում
ներմուծված «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայի ծրագիրն ու գիրք-տետրերի
բովանդակությունը: Հետազոտության մեջ փորձ է կատարվել համեմատել դասագրքերի
համապատասխանությունը

ԵԱՀԿ

կողմից

պատրաստված

Տոլեդոյի

ուղենշային

սկզբունքներին հետ :
5

Տոլեդոյի

ուղենշային

սկզբունքները

ԵԱՀԿ

անդամ

երկրների

համար

հանձնարարական բնույթ ունեցող փաստաթուղթ է: 2012-ի նոյեմբերի 17-ին ուժի մեջ է
մտել

ՀՀ

Նախագահի

29.10.2012թ.

թիվ

ՆԿ-159-Ն

կարգադրությունը

«Մարդու

իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը հաստատելու մասին»6:
Ռազմավարության 30-րդ հոդվածի 5-րդ կետում ասվում է. «կրոնի և հավատքի
վերաբերյալ դպրոցական ուսուցման ծրագրերի կատարելագործումը՝ հաշվի առնելով
նաև

Կրոնների

և

հավատքների

դպրոցական

ուսուցման

Տոլեդոյի

ուղղորդող

սկզբունքները»: 2014թ. փետրվարին Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է
Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության
միջոցառումների ծրագիրը, որի մեկնարկը տրվել է հունիսի 30-ին:
Տոլեդոյի սկզբունքների7 նպատակը աշխարհի աճող կրոնական բազմազանության և
հասարակական վայրերում կրոնի աճող դերի ըմբռնման խթանումն է: Դրա բանական
հիմնավորման հիմքը համարվում են երկու հիմնական սկզբունքներ. առաջինը`
յուրաքանչյուրի կրոն և հավատք ազատ դավանելու իրավունքն է, երկրորդը` կրոնների և
հավատքների ուսուցումը կարող է նվազեցնել վնասակար տարակարծություններն ու
կարծրատիպերը:
Սկզբունքները բացառապես կենտրոնանում են կրթական մոտեցումների վրա,
որոնք ապահովում են տարբեր կրոնների և հավատքների մասին ուսուցումը, որը
տարբերվում է առանձին կրոնի կամ հավատքի ուսուցման մոտեցումներից: Դրանք նաև
նպատակ ունեն առաջարկել այնպիսի չափորոշիչներ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն այն
ժամանակ, երբ ուսուցանվում են կրոններ ու հավատքներ:

4

Տոլեդոյի ուղեցուցային սկզբունքների հայերեն թարգմանությունը իրականացրել է «Համագործակցություն
հանուն ժողովրդավարության» Կենտրոնը
5
Տե՛ս www.religions.am կայքը
6
http://www.president.am/hy/Directives/item/838/
7
http://www.osce.org/odihr/29154
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Ուղեցուցային սկզբունքները գործնական քայլեր են նախատեսում կրոնների և
հավատքների ուսուցման վերաբերյալ ուսումնական ծրագրերի պատրաստման գործում,
ինչպես նաև, պարունակում են ուսուցման ծրագրերի մշակման ժամանակ արդարության
և չեզոքության պահպանման ընթացակարգեր և դրանց իրականացման վերաբերյալ
չափորոշիչներ: Այդ սկզբունքները չեն նախատեսում կրոնների և հավատքների
վերաբերյալ ուսումնական ծրագրեր, ոչ էլ խթանում են որևէ մասնավոր մոտեցում
կրոնների

ու

հավատքների

ուսուցման

վերաբերյալ:

Նրանք

ներառում

են

ընթացակարգեր, գործնական քայլեր այն անձանց համար, ովքեր պետք է պատրաստեն
ուսուցման նման ծրագրեր, և նախատեսում են որոշակի մոտեցումներ տարբեր կրոնների
պատկանող աշակերտների նկատմամբ, ովքեր պետք է նման ուսումնառություն
ստանան:
Ուղեցուցային սկզբունքները նախատեսված են ոչ միայն կրթական գործով
զբաղվողների,

այլև

օրենսդրական

մարմինների,

ուսուցիչների,

կրթության

նախարարության, մասնավոր և կրոնական դպրոցների վարչակազմի ու ուսուցիչների
համար` երաշխավորելով տարբեր կրոնների և հավատքների արդար ու հավասարակշիռ
ուսուցման իրականացումը: Հիմնվելով Տոլեդոյի համաձայնագրի վերոնշյալ նպատակի
ու

նկատառումների

վրա,

մանկավարժագիտական

այսօր

ներուժի

կրթության

առջև

լուրջ

ոլորտի

խնդիր

է

իրավագիտական
հառնում

ու

վերանայելու

հանրապետության դպրոցներում իրականացվող կրոնական կրթության կազմակերպման
առկա մոտեցումները, համաձայնեցնել դրանք Տոլեդոյի սկզբունքներին, ինչպես նաև,
հոգեբանամանկավարժական սկզբունքներին և պահանջներին:

1.

ԿՐՈՆԻՆ ԱՌԸՆՉՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ ՀԱՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ

2002 թ. Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցու և ՀՀ կառավարության միջև կնքված
համաձայնագրի8 հիման վրա 2003-2004թթ. ուսումնական տարվանից «Հայոց եկեղեցու
պատմություն» առարկան մուտք գործեց հանրակրթական դպրոց: 2005թ. այն մտավ
պետական

պարտադիր

առարկայացանկ`

4-10-րդ

դասարանների

ուսումնական

ծրագրով:
2007թ.

փետրվարի

Հանրապետության

և

2-ին

ՀՀ

Ազգային

Հայաստանյայց

ժողովն

ընդունել

Առաքելական

է

Սուրբ

«Հայաստանի
Եկեղեցու

հարաբերությունների մասին» ՀՀ օրենքը , որի հիման վրա ԿԳՆ-ի և ՀԱՍԵ-ի
9

հարաբերություններն օրենսդրական կարգավորում ստացան10, և ՀԱՍԵ-ն իրավունք

8

http://www.gov.am/u_files/file/kron/1d%20Hamadzaynagir.pdf
Նույն տեղում
10
Սույն օրենքի 2-րդ հոդված
9
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ստացավ մասնակցելու11 պետական կրթական հաստատություններում «Հայոց եկեղեցու
պատմություն» առարկայի ուսումնական ծրագրի և դասագրքի մշակմանը, այն
դասավանդող ուսուցիչների որակավորման պահանջների սահմանմանը և դպրոցներին
ներկայացնելու այդ ուսուցիչների թեկնածությունները:
Ըստ ԿԳՆ տեղեկատվության` 2012 ուսումնական տարում դպրոց մուտք են գործել
դասագրքերի խմբագրված տարբերակները: «2012թ. սեպտեմբերից «Հայոց եկեղեցու
պատմություն» առարկան կդասավանդվի նոր դասագրքերով: Ընդ որում, ավագ դպրոցի
դասագիրքը կվերահրատարակի Հայ առաքելական եկեղեցին, իսկ միջին դպրոցինը`
դասագրքերի

և

տեղեկատվական

հաղորդակցման

տեխնոլոգիաների

շրջանառու

հիմնադրամը: ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանը հանձնարարել է նախապես «Հայոց
եկեղեցու պատմություն» առարկայի ծրագրերը համաձայնեցնել Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի հետ»12, 13:
2011-ից որոշ հանրակրթական դպրոցներում որպես փորձարարական առարկա
դասավանդվում է «Քրիստոնեական կրթություն» առարկան: «Նախընթաց տարի Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի, ՀՀ ԿԳՆ
կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետների և «Հայոց եկեղեցու պատմություն»
առարկայի լավագույն ուսուցիչների անդամակցությամբ ձևավորվել էր մասնագիտական
աշխատանքային խումբ, որը մշակել էր 2-4-րդ դասարանների համար քրիստոնեական
կրթության ուսումնական փորձնական ծրագիր և հրատարակության պատրաստել
դասագրքեր` հաշվի առնելով ՀՀ հանրակրթական դպրոցում տարրական քառամյա
ուսուցման պահանջներն ու առանձնահատկությունները:
Ըստ ՀՀ ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանի` «Հայոց եկեղեցու պատմություն»
առարկային

առնչվող

խնդիրները

լուծելու

նպատակով

աշխատանքային

խումբ

ստեղծելու մասին հրամանով ստեղծվել էր հանձնախումբ, որի երաշխավորությամբ
հանրապետության
փորձաշրջանով

մի

շարք

դպրոցների

ուսումնասիրվելու

է

2-4-րդ

դասարաններում

«Քրիստոնեական

կրթություն»

մեկ

տարի

առարկան:

Առարկայի դասավանդման համար Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի և ՀՀ
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Օրենքի «Հոդված 2»-ում ասվում է. «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ապահովում է
նշյալժամանակաշրջանում դասագրքերի մշակումը և ֆինանսավորումը, իրականացնում
դասագրքերի հրատարակումը: Կրթության և գիտության նախարարությունն իրկանացանում է
առարկայականչափորոշիչների, ծրագրերի, դասագրքերի և ուսուցչի ձեռնարկների ստեղծման
աշխատանքների գիտամեթոդական ղեկավարումը, լրամշակման աշխատանքների
կազմակերպումը, փորձնական աշխատանքների գնահատումը, մասնակցում ուսուցիչների
վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպմանը, հաստատում դասագրքերը և
առարկան մտցնում ուսումնական պլան»:
12
Չափորոշիչներ և ծրագրեր, Հայոց եկեղեցու պատմություն(1075-Ա/Ք 06.09.2013),
Հայոց եկեղեցու պատմություն 2-4 դաս․ («Քրիստոնեական կրթություն»)
http://www.aniedu.am/school/standartsaprograms.html
13
«Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան` նոր դասագրքերով», http://tsayg.am/krtutyun/249-ns-es-ulsns-i-ss.html
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կրթության և գիտության նախարարության համատեղ համաձայնությամբ ընտրվել են
հանրապետության 25 դպրոցներ»14:
Երկու տարի հետո, 2014-ի ապրիլի 4-ին տված իր հարզազրույցում Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն հայր Վարդան
վարդապետ Նավասարդյանը տեղեկացրել է, որ «Հիմա շուրջ 49 դպրոցներում այդ
առարկան անցնում են: Այն նույնպես կոչվում է «Հայոց եկեղեցու պատմություն»,
պիլոտային ծրագիր է, սակայն ավելի մատչելի, դասվարներն են եղել հեղինակները և
Ազգային ինստիտուտում վերանայել են այդ ծրագիրը: Դեռ փորձնական գետնի վրա է և
երաշխավորված առարկաների ցանկում: Արդեն երրորդ տարին է, որ դասավանդվում է:
Տարրական գիտելիքներ է տալիս ու պատրաստում է բուն ծրագրին՝ գծելով, կտրելով
նկարելով՝ տրամաբանությունը զարգացնող մի առարկա, որը նախապատրաստում է
հիմնական առարկային»15:
Կրոնական բովանդակության առարկաներն արդեն ներառված են հանրակրթության
բոլոր

մակարդակներում16:

Կրոնական

ուսուցումը

մուտք

է

գործում

նաև

մանկապարտեզներ, որտեղ երեխաներին արդեն սովորեցնում են աղոթել, կատարվում
են կրոնական ծիսակատարություններ17:
Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Վարդան վարդապետ18
Նավասարդյանի խոսքով` «Մանկապարտեզներում կրոնական դասընթաց չկա, բայց
մենք

նախարարության,

ինչպես

նաև,

մարզային

իշխանությունների

հետ

համագործակցաբար տարին մեկ-երկու անգամ փորձում ենք քաջալերել ազգային
եկեղեցական տոնակատարությունները: Սցենարներ ենք պատրաստում, փոխանցում
ենք դաստիարակներին, երբեմն

սեմինարներ ենք կազմակերպում՝ հանդիպում ենք

դաստիարակների, տնօրենների հետ, փորձում ենք տարրական գիտելիքներ փոխանցել՝
եկեղեցու և տոների՝ Վարդավառի, Համբարձման, Զատիկի մասին: Անցյալ տարի
մանկապարտեզներում մենք առաջին անգամ ունեցանք տարեկան մեծ ծրագիր, որ
գնահատեց դաստիարակներին, տնօրեններին և ամփոփվեց հունիսի 1-ին»19:
Բացի այդ երկու առարկաներից, ԿԳՆ-ն հնարավորություն է տալիս ավագ
դպրոցների

համար

պարտադիր

առարկաների

ցանկից

որոշակի

առարկաների

14

«Տարրական դպրոցում կանցկացվի «Քրիստոնեական կրթություն» առարկայի փորձնական ծրագիր»,
http://www.tert.am/am/news/2011/09/13/school/347084
15
«Կրոնական կրթության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում»
Երևան, Ստեփան Դանիելյան, Արա Ղազարյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Արթուր Ավթանդիլյան, Հունիս,
Երևան-2012, ISBN 978-92-9235-846-4
16
Պետք է կարողանանք ճիշտ սահմաններ գծել իրենց համար ու ցույց տալ իրենց տեղը,
http://www.religions.am/arm/interviews/, http://gugaratstem.blogspot.com/p/blog-page_22.html
17
Քրիստոնեական դաստիարակչական կենտրոնի գործունեությունը կարևորվում է Մայր աթոռում
http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=1&id=16853&pid=16849
18
2014-ին Վարդան վարդապետը Նավասարդյանը եպիսկոպոսի աստիճան է ստացել
19
«Հոգևորականի խոսքով՝ «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկան վտանգված է»
05.04.2014, http://medialab.am/news/id/5077
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ընտրություն կատարել: Այդ ցանկում ընդգրկված է «Կրոնի պատմություն» առարկան: Մի
շարք դպրոցներում այդ առարկան ՀԱՍԵ հոգևորականներն են դասավանդում20:
Նշենք, որ «Կրոնի պատմություն» առարկան շատ ավելի լայն գիտական դասընթաց
է, չի ենթադրում որևէ կրոնական ուղղվածության պարտադիր առկայություն, և դրա
դասավանդումը չի կարող իրականացվել ոչ ակադեմիական-մանկավարժ մասնագետի
կողմից:

Այս

առարկայի

դասավանդումը

որևէ

կրոնական

կազմակերպության

նեկայացուցչի կողմից հանրակրթական դպրոցում ՀՀ կրթության մասին օրենքի
հանրակրթության աշխարիկ21 բնույթի պահանջի խախտում է, ինչպես նաև խախտում է
Խղճի

ազատության

մասին

ՀՀ

օրենքի

այն

պահանջի,

ըստ

որի

կրոնական

կազմակերպությունները չեն կարող իրականացնել պետական գործառույթներ:
Այսպիսով` ՀԱՍԵ-ու գործունեությունը հանրակրթության ոլորտում, ըստ մի շարք
աղբյուրների22

տեղեկատվության

վերլուծության,

պարունակում

է

կրոնական

քարոզչության տարրեր, որը ՀՀ Սահմանադրության և Կրթության մասին օրենքներով
ամրագրված աշխարհիկության սկզբունքի խախտում է23,24: Ինչպես նաև, Հայաստանի
Հանրապետության

և

Հայաստանյայց

Առաքելական

Սուրբ

Եկեղեցու

հարաբերությունների մասին օրենքի Հոդված 8-ում ամրագրված կրոնական կրթության
կամավորության սկզբունքը:

20

«Հոգևորականի խոսքով՝ «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկան վտանգված է»
05.04.2014, http://medialab.am/news/id/5077
21
Կրթության մասին օրենքի հոդված 5, կետ 6, http://www.edu.am/index.php?id=5&topMenu=1&menu1=85&menu2=89#g1
22
Կրոնական կրթության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում, 2012
թ., Ստեփան Դանիելյան, Արա Ղազարյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Արթուր Ավթանդիլյան, 2012թ
Կրոնական հանդուրժողականությունը Հայաստանում, Ստեփան Դանիելյան, Վլադիմիր Վարդանյան,
Արթուր Ավթանդիլյան, ISBN 978-92-9235-846-4, 2009թ
23
Օրենքները տես` «Կրոնական կրթության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական
դպրոցներում», Ստեփան Դանիելյան, Արա Ղազարյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Արթուր Ավթանդիլյան,
2012 թ., էջ 14-28, http://www.religions.am/files/7318/pastathter/ps7.pdf
24
1. Պետք է կարողանանք ճիշտ սահմաններ գծել իրենց համար ու ցույց տալ իրենց տեղը,
http://www.religions.am/arm/interviews/, http://gugaratstem.blogspot.com/p/blog-page_22.html
2. Քրիստոնեական դաստիարակչական կենտրոնի գործունեությունը կարևորվում է Մայր աթոռում
http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=1&id=16853&pid=16849
3. «Հոգևորականի խոսքով՝ «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկան վտանգված է»
05.04.2014, http://medialab.am/news/id/5077
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2. ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ25
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Ըստ Տոլեդոյի ուղեցույցային սկզբունքները հանրային դպրոցներում կրոնների և
հավատքների

ուսուցման

վերաբերյալ

փաստաթղթի

տվյալների

Եվրոպական

պետություններում կրոնական կրթությունը սերտորեն կապված է աշխարհիկության
սկզբունքի հետ: ԵԽ 47 պետություններից 44-ում հանրակրթական դպրոցներում
տրամադրվում է կրոնական ուսուցման առարկա: Բացառություն են Ալբանիան,
Ֆրանսիան (Ալզասի և Մոսելլի շրջաններից բացի) և Մակեդոնիան: Սլովենիայում
հանրակրթական դպրոցի բարձր դասարաններում տրամադրվում է ոչ հարանվանական
(կոնֆեսիոնալ) կրթություն:
47

պետություններից

պարտադիր

է:

25-ում

Այդուհանդերձ,

(այդ

թվում`

տարբեր

Թուրքիայում)

պետություններում

կրոնի

առարկան

պարտադրելիության

շրջանակները տարբեր են: Հինգ պետություններում, մասնավորապես Ֆինլանդիայում,
Հունաստանում,

Շվեդիայում,

Նորվեգիայում

և

Թուրքիայում

դասընթացներին

մասնակցելու պարտավորությունը բացարձակ բնույթ է կրում: Այն աշակերտները, ովքեր
դավանում են այն կրոնական ուսմունքը, որը դասավանդվում է, պարտավոր են
ամբողջությամբ կամ մասամբ հաճախել այդ դասընթացներին: Այդուհանդերձ, տասը
պետություններում`

Ավստրիայում,

Կիպրոսում,

Դանիայում,

Իռլանդիայում,

Իսլանդիայում, Լիխտենշտեյնում, Մալթայում, Մոնակոյում, Սան Մարինոյում և Միացյալ
Թագավորությունում,

թույլատրվում

է

չմասնակցել

դասընթացներին:

Այս

պետությունների մեծ մասում կրոնական կրթությունը հարանվանական է: Տասը
պետություններում` Գերմանիայում, Բելգիայում, Բոսնիա-Հերցոգովինայում, Լիտվայում,
Լյուքսեմբուրգում, Նիդեռլանդներում, Սերբիայում, Սլովակիայում և Շվեյցարիայում,
աշակերտներին հնարավորություն է տրվում պարտադիր կրոնական առարկայի
փոխարեն ընտրել այլ առարկա: Այս պետություններում հարանվանական կրթությունը
ներառված

է

դասընթացների

ծրագրում,

որը

կազմվում

է

համապատասխան

նախարարությունների կողմից, և աշակերտները պարտավոր են հաճախել այդ
դասընթացներին, եթե առաջարկվող այլ առարկա դրա փոխարեն չեն ընտրել:
Ի

տարբերություն

վերը

նշվածների,

պետությունների

երրորդ

խմբում

աշակերտներին չեն պարտավորեցնում հաճախել կրոնական կրթության դասերին: Այդ
պետություններում կրոնական առարկան ընդհանուր առմամբ ներառված է դպրոցական
ծրագրերում, սակայն աշակերտները հաճախում են միայն այն դեպքում, երբ նրանք
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2001թ. հունվարի 25-ին Հայաստանը դարձավ Եվրոպայի խորհրդի լիիրավ անդամ։ Խորհրդարանական
վեհաժողովի Թիվ . 221(2000) կարծիքի հոդված 13-ի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունը
Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելիս ստանձնեց մի շարք պարտավորություններ , մասնավորապես.
«երաշխավորել, որ բոլոր եկեղեցիները կամ կրոնական համայնքները, մասնավորապես նրանք, որոնց
անվանում են «ոչ ավանդական», կարող են դավանել իրենց կրոնը առանց խտրականության»:
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հատուկ ցանկություն են հայտնում մասնակցելու այդ դասերին: Այս կարգը տիրում է
պետություների

մեծ

մասում`

Խորվաթիայում,

Իսպանիայում,

Անդորայում,

Ադրբեջանում,

Բուլղարիայում,

Էստոնիայում,

Վրաստանում,

Հուն-գարիայում,

Իտալիայում, Լատվիայում, Մոլդովայում, Լեհաստանում, Պորտուգալիայում, Չեխիայում,
Ռումինիայում, Ռուսաստանում և Ուկրաինայում: Պետությունների երրորդ խմբում
աշակերտները պարտավոր են հաճախել կրոնական դասընթացներին կամ փոխարինող
առարկայի դասընթացներին, բայց միևնույն ժամանակ տրվում է աշխարհիկ առարկա
ընտրելու հնարավորություն:
Հաշվի առնելով բազմաթիվ պետությունների էթնիկական բազմազանությունը՝ այլ
առարկա ընտրելու հնարավորությունը էականորեն նվազեցնում է կոնֆլիկտը դպրոցում
ու դպրոցից դուրս, որը կարող է իր ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցությունն ունենալ
կրթության որակի, մոտիվացիայի ու ներգրավվածության վրա:
Կրոնական ուսուցման վերոնշյալ

համառոտ նկարագիրը թույլ է տալիս

եզրահանգել, որ, չնայած կրթական մեթոդիկաների բազմազանությանը, գրեթե բոլոր
անդամ պետությունները առաջարկում են առնվազն մեկ մեխանիզմ, որով աշակերտները
կարող են շրջանցել կրոնական ուսուցման դասընթացները (դասընթացից հրաժարվելու
կամ կրոնական դասընթացի փոխարեն այլ դասընթացի մասնակցելու հնարավորություն
կամ

էլ

դասընթացին

մասնակցելու

համար

գրանցվելու

կամ

չգրանցվելու

հնարավորություն):

3.

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ «ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» («ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ») ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այս

գլխի

համար

հիմք

են

ծառայել

«Համագործակցություն

հանուն

ժողովրդավարության կենտրոնի» կողմից իրականացված «Կրոնական կրթության
խնդիրները

Հայաստանի

Հանրապետության

հանրակրթական

դպրոցներում»

հետազոտությունը, որտեղ հրապարակվել են Տոլեդոյի ուղեցուցային սկզբունքներին
համապատասխան մոնիթորինգի արդյունքները, ինչպես նաև, նույն կենտրոնի կողմից
իրականացված

«Կրոնական

հանդուրժողականությունը

Հայաստանում»

հետազոտությունը:
Սույն

հետազոտության

մեջ

փորձել

ենք

հոգեբանամանկավարժական

հումանիստական, պրագմատիստական, զարգացնող տեսությունների և մեթոդների`
հիման

վրա

համակարգային

վերլուծության

ենթարկել

2-4-րդ

դասարններում

ներմուծված «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայի նպատակը, սկզբունքները,

10

բովանդակությունը, ներմուծման ընթացքն ու արդյունքները` մանկավարժության և
հոգեբանության կողմից ընդունված արդի պահանջների համապատասխան: 26
Սույն հետազոտությունը իրականցվել է տարրական դասարաններում «Հայոց
եկեղեցու պատմություն» («քրիստոնեական կրթություն») փորձարարական առարկայի
ծրագրի, գիրք-տերտրի բովանդակային վերլուծության, խորքային հարցազրույցների ու
ֆոկուս խմբերի միջոցով:
Տարրական դասարաններում Քրիստոնեական կրթություն առարկայի վերաբերյալ
ուսումնասիրություններ կատարելիս բախվեցինք լուրջ խոչընդոտների. ՀՀ ԿԳՆ և ԿԱԻ
ուղղված հարցում-նամակների27 պատասխաններից պարզ չդարձավ, թե ո՞ր պետական
հաստատությունն է լիազորված մեզ տրամադրելու տեղեկություններ այն մասին, թե
առարկայի ներդրումը ի՞նչ փուլում է գտնվում, ո՞վ է դրա ներդրման իրական
պատասխանատուն:
դասարաններում

Հետազոտության
ՀԵՊ

առարկայի

նպատակն

էր

գնահատել

բովանդակության

ու

տարրական
ծրագրերի

համապատասխանությունը Սահմանադրական դրույթներին, օրենքներին, կրթական,
մանկավարժական, ինչպես նաև, Տոլեդոյի սկզբունքներին:
ԿԳՆ ԿԱԻ-ից և ՀՀ ԿԳ նախարարությունից մենք փորձեցինք պարզել ներդրված
դպրոցների ցանկը, առարկայի ծրագիրն ու համապատասխան ուսումնական նյութերը,
սակայն, մեր պաշտոնական նամակներին ի պատասխան, այդ կառույցները հրաժարվել
են մեզ տրամադրել պահանջվող տեղեկատվությունը: Մեր տեղեկություններով այն
ներդրվել է 2012-2013թթ. և արդեն փաստորեն, ավարտվում է ներդրման երկրորդ տարին,
որը պետք է որոշակի հստակեցման արդյունքեր ներկայացներ հանրությանը: Ներդրման
աշխատանքերի և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների նպատակով
կատարված այցերի ժամանակ ոչ մի փորձարարական դպրոցում մեզ չհաջողվեց
հանդիպել դասավանդող ուսուցիչներին և տեղեկություն ստանալ ծրագրի և դասընթացի
բովանդակության մասին, քանի որ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնից ու
Կաթողիկոսարանից ՀԵՊ ուսուցիչներին (ուշադրություն դարձրեք` ուսուցիչներին, և ոչ
թե տնօրեններին, ՔԴԿ և կաթողիկոսարանի` այլ ոչ նախարարության կողմից).
26

1. Подласый И.П., Педагогика начальной школы. http://www.alleng.ru/d/ped/ped034.htm, Բովանդակության
ձևավորում-123-129 էջեր, Դասագրքի նկատմամբ պահանջները- 132-136 էջեր, Ուսուցման սկզբունքները`
159-176 էջեր
2. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф.
Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с., Բաժին 3,
Ուսուցման տեսություն, Բաժին 4, Դաստիարակության տեսություն
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html
3. Зимняя И.А., Педагогическая психология, http://www.koob.ru/zimnjaja/psychology_z_i, Մաս 2, Գլուխ 2,
«Անձնական փորձի ձևավորումը կրթական գործընթացում» («Приобретение человеком индивидуального
опыта в образовательном процессе») էջ 55-58, Մաս 3, Գլուխ 3, «Ուսումնառողը` որպես ուսումնական
գործունեության սուբյեկտ» («Обучающийся (ученик, студент) субъект учебной деятельности»), էջ 99-103,
Մաս 4, Գլուխ 1, 2, էջ 114-140
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հրահանգավորված էր առանց ԿԳՆ թույլտվության չպատասխանել առարկաներին
վերաբերող հարցերին: Երբ մենք նամակներով դիմեցինք ԿԱԻ և ԳԿՆ, ստացանք
մերժումներ` ըստ որոնց, նպատակահարմար չեն տեսնում մեր այցելությունները
դպրոցներ28:
Որպես փորձնական ներդրված առարկա այն նպատակ ունի դառնալու հիմնական և
պարտադիր բոլոր դպրոցներում, սակայն հետազոտության առաջին փուլում մենք
կարողացանք տեղեկանալ միայն 25 մարզային դպրոցների մասին: Իսկ արդեն վերջին
փուլում,

ՔԴԿ

տնօրեն

Վ.

Նավասարդյանի

www.religions.am

կայքին

տված

հարցազրույցից տեղեկանում ենք, որ «Հիմա շուրջ 49 դպրոցներում այդ առարկան

անցնում են: Այն նույնպես կոչվում է «Հայոց եկեղեցու պատմություն», պիլոտային ծրագիր
,… Մենք յուրաքանչյուր տարի՝ երկու անգամ մշտադիտարկում ենք կատարում, այսինքն
մեր մասնագետները հարցաշար են կազմում, և դա տրվում է ծնողներին, որոնք լրացնում
են այն: Դրա հիման վրա մոնիթորինգ ենք անում և զեկուցում նախարարությանը:
Հիմնականում արդյունքը շատ լավն է լինում, որովհետև ընտրված դպորցներ են, սակայն
եղել է, որ նաև մեկ դպրոց դադարեցրեց ծրագիրը՝ ուսուցչի հետ կապված խնդրի
պատճառով: Գյումրիից էլ, օրինակ 2-3 դպրոց դուրս են եկել: Բայց մենք աշխատում ենք
այնպես անել, որ ամեն մարզից գոնե մեկ դպրոց ծրագրում ընդգրկվի»:
Հետաքրքիր փաստ է, որ այն սկզբանկան փուլում ներդրված չէ մայրաքաղաքային
դպրոցներում: Եվ եթե, այդ առարկայի ներդրմամբ, մենք որոշակի կրթական խնդիրներ
ենք լուծում, ապա հարց է ծագում թե ինչով է պայմանավորված նման ընտրևողական
մոտեցումը: Նման մոտեցման որևէ պաշտոնական հիմնավորում մենք չենք կարողացել
գտնել: Ենթադրում ենք, որ Երևանի դպրոցներում այդ առարկան չի դասավանդվում ,
որպեսզի այն չհայտնվի հանրության ուշադրության կենտրոն:
Ուսումնասիրության

նպատակով

մեր

կողմից

դժվարությամբ

հայթայթվեց

առարկայի ծրագիրը և աշխատանքային գիրք-տետրերի նմուշօրինակը, որն ավելի ուշ
տեղադրվեց ԿԱԻ կայքում29:
ՀՀ օրենքով սահմանված է, որ Կրթության և գիտության նախարարությունն է կրում
պատասխանատվություն ու իրականացնում է պետական չափորոշիչների, ծրագրերի,
ձեռնարկների և ուսումնական ուղեցույցների համապատասխանեցումը, հաստատում
դասագրքերը ու մասնակցում ուսուցիչների համար համապատասխան ուսուցման

28

Նամակները ուղերկվել են «Համագործակցությւոն հանուն ժողովրդավարության» կողմից: Նամակները և
դրանց արխիվները գտնվում են կազմակերպության արխիվում:
29
Հայոց եկեղեցու պատմություն 2-4 դաս․ («Քրիստոնեական կրթություն»)
http://aniedu.am/school/standartsaprograms.html
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կազմակերպմանը30: Հանրակթության պետական չափորոշչի Տարրական կրթության
չափորոշիչներչի բաժնում, ներառված չէ կրոնական գիտելիքների մասին դրույթներ:

ՀՀ կրթության մասին օրենքի Հոդված 3գ-ի համաձայն` «փորձարարական կրթական
ծրագիրը` սահմանված կարգով որոշակի ժամկետով ներդրված այլընտրանքային
կրթական ծրագիր է, որի նպատակն է ապահովել կրթության կազմակերպման
բազմազանությունը, միջազգային համագործակցությունը, կրթության արդյունավետ
կազմակերպման համակարգերի բացահայտումը և ներդրումը»:
Մինչ

օրս,

փորձարարական

գրեթե

ոչ

ներդրման

մի

մշտադիտարկում

հետ

կապված,

չի

իրականացվել

արձանագրված

առարկայի

չեն

ռեֆլեքսիվ

փոփոխությունները, քննարկումները, ինչպես նաև` զարգացման հեռանկարները:
Բացառությամբ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության
կենտրոնում 2011թ. սեպտեմբերի 10-ին տեղի է ունեցել հանդիպում-սեմինարի` նվիրված
տարրական դպրոցում «Քրիստոնեական կրթություն» առարկայի փորձնական ծրագրի
ներդրմանը http://news.am/arm/news/73985.html, որն իրականացվել է նախքան առարկայի
ներդրումը: Ինչպես նաև, որոշ դպրոցներում արձանագրել ենք եզակի դասալսումների
դեպքեր Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի ներկայացուցիչների կողմից:
Ինչպես

ցանկացած

կրթական

նորամուծություն,

այն

պետք

է

անցներ

նախապարտրաստական փուլ, որի ընթացքում պետք է պատրաստվեին ուսումնական և
ուղեցույց ձեռնարկներ, նյութեր, կազմակերպվեին ուսուցիչների վերապատրաստումներ,
ուսումնական ծրագրի լիցենզավորում և այլն31: Սակայն, ո´չ հանրակրթության
պետական

չափորոշիչների

/http://www.aniedu.am/school/standartsaprograms.html/,

ծրագրում,
ո´չ

www.aniedu.am

կայքի

մեթոդական նյութերում, ո´չ ուսուցիչների վերապատրաստման նյութերում մենք
չհանդիպեցինք այդ առարկայի վերաբերյալ ոչ մի թափանցիկ տեղեկատվության: ԶԼՄներում տրված ասուլիսների և քննարկումների արդյունքում, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՆ-ին
ուղղված

Կենտրենի

նամակների

հետևանքով,

2015թ.

սկզբում,

ԿԱԻ-ի

կայքում

30

Հավելված, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 28-ի N 1088 - Ն որոշման «Հավելված N 2 ՀՀ
կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ, https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2011/07/11_1088.pdf
31
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հանրակրթության մասին /Ընդունվել է 10.07.2009/
«Հոդված 7. 4. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը մշակում և հաստատում է
տարրական, հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ
պետական ծրագրեր (այսուհետ` հանրակրթական պետական ծրագիր):
Հանրակրթական պետական ծրագիրը ներառում է օրինակելի ուսումնական պլանը, առարկայական
չափորոշիչներն ու ծրագրերը, երաշխավորված դասագրքերի ցանկը, ծրագրի իրականացումն ապահովող
իրավական այլ ակտեր:
7.11. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերից յուրաքանչյուրի (այդ թվում` նախադպրոցական)
իրականացումը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն է:
Հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիան տալիս է կրթության պետական կառավարման
լիազորված մարմինը` լիցենզավորման գործընթացը կարգավորող օրենքով սահմանված կարգով:
(7-րդ հոդվածը փոփ. 08.12.10 ՀՕ-240-Ն, լրաց. 22.12.10 ՀՕ-30-Ն)
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տեղադրվել է դասընթացի ծրագիրը և ԳԿՆ հրամանը32: Սակայն, նկարագրված չէ տվյալ
դասընթացի չափորոշիչներն ու հայեցակարգը: Հրամանից երևում է, որ ծրագիրը
երաշխավորել են ու դրա վերաբերյալ եզրակացություն է ներկայացրել հեղիանակային
կազմակերպությունը` ԿԱԻ-ը: Ուսումնական նյութերի և ծրագրերի հաստատման
սահամնված կարգերի համաձայն` եզրակացություններ պետք է լինեն նաև ընդդիմախոս
կազմակերպություններից կամ մասնագետներից, որոնց մասին սակայն չկա ոչ մի
տեղեկատվություն: Կրոնական կամ հավատքների ուսուցման ծրագերի որակի հարցում
պետության կողմից պետք է ցուցաբերվեր լրջագույն ուշադրություն: Առարկայի
ներմուծմանն ու բովանդակությանը վերաբերող քննարկումներին, պետք է մասնակցեն
բալոր շահագրգիռ կողմերը` ազգային փոքրամասնությունների, քաղաքացիական
հասարակության, կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մանկավարժհոգեբաններ, ծնողներ: Այն, ըստ էության ՀՀ Կրթության մասին օրենքի, Հոդված 5.
Կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության սկզբունքների` 3-րդ կետի`
կրթության բնագավառում ժողովրդավարության սկզբունքների խախտում է:
Այսպիսով,
առարկայի

«Հայոց

եկեղեցու

ներմուծումը

ժողովրդավարական,

պատմություն»

իրականցված

է

ոչ

(Քրիստոնեական

բավարար

մանկավարժահոգեբանական

իրավական,

կրթություն)

սկզբունքներով,

գիտական,

ինչպես

նաև,

ենթակա է միջազգային համաձայնագրերի դրույթների հետ համապատասխանեցմանը:
Առաջանում են մի շարք խնդիրներ ու հարցեր:
1.

Ինչո՞վ

է

պայմանավորված

«Քրիստոնեական

կրթություն»

անվանումով

առարկայի ներդրումը աշխարհիկ հանրակրթության ոլորտում:
2.

Ինչո՞վ է պայմանավորված «Հայոց եկեղեցու պատմություն» անվանումով

դասընթացի ներդրումը տարրական դասարաններում:
3.

Ինչո՞ւ մինչ օրս առարկայի բովանդակության և ներդրման վերաբերյալ չի

կատարվել ոչ մի գիտական ուսումնասիրություն:
4.

Ինչո՞ւ է հրահանգավորված ուսուցիչներին հանրային այլ ինստիտուտներին

տեղեկատվություն չհաղորդել:
5.

Ի՞նչ

գիտական

գիտահետազոտական,

ինստիտուտներ

մանկավարժական

են

զբաղվում

գործընթացի

առարկայի
որակի

ներդրման

ապահովության

հետազոտություններով:
6.

Ի՞նչ

իրականացման

իրավասությամբ

է

աշխարհիկ

պատասխանատվությունն

ու

հանրակրթական

դպրոցում

վերահսկողությունը

դրված

դրա
ՀԱՍԵ

Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի վրա, քանի որ ՀՀ ճանաչում է
Հայաստանյայց
նվիրապետության

Առաքելական

Սուրբ

սահմաններում,

Եկեղեցու
իսկ

ինքնակառավարումն

հանրակրթությունը

իր

կրոնական

նվիրապետության մաս չէ: Եթե օրենքով թույլ է տված մասնակցելու պետական կրթական
հաստատություններում «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի ուսումնական ծրագրի
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և դասագրքի մշակմանը, այն դասավանդող ուսուցիչների որակավորման պահանջների
սահմանմանը և դպրոցներին ներկայացնելու այդ ուսուցիչների թեկնածությունները,
ապա դա չի նշանակում, որ այն պատասխանատու և վերահսկիչ մարմին է: Այդ
իրավասությունը պատկանում է բացառապես պետական լիազորված մարմիններին:
7.

Ինչո՞ւ

է

«Հայոց

հանրակրթություն
«Պետությունը

ոչ

եկեղեցու

կամավորության

երաշխավորում

է

պատմություն»
այլ

առարկան

պարտադիրության

կրոնական

կրթության

ներմուծված

սկզբունքով,

իրավունքի

երբ

իրացումը՝

կամավորության հիման վրա»:
8.

Ինչո՞ւ է ԿԳՆ ԿԱԻ-ը խուսափում ներկայացնել տեղեկատվություն, երբ ԿԳ

նախարարի կողմից ստորագրված փաստաթղթում հրահանգավորված է ցանկացած
հարցի դեպքում դիմել այդ ինստիտուտին:

4. ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Մանկավարժության գիտությունը թելադրում է այն սկզբունքների, մեթոդների
կիրառումը, որոնք նպատակաուղղված են կրթական հիմնախնդիրների արդյունավետ
լուծմանը: Դրանք նաև ամրագրված են ՀՀ պետական կրթակարգում:
Առաջին և կարևոր խնդիրն այսօր տարրական դասարաններում «Հայոց եկեղեցու
պատմություն» կամ «Քրիստոնեական կրթություն» դասընթացի ներմուծման հարցում
գիտականության

սկզբունքի

խախտումն

է,

որը

կարևոր

պայման

է

նաև

սահամանադրորեն ամրագրված կրթության աշխարհիկության սկզբունքի պահպանման
համար:
Սկսենք առարկայի անվանումից` «Հայոց եկեղեցու պատմություն» տարրական
դասարաններում կամ «Քրիստոնեական կրթություն»: Ի՞նչ ասել է «քրիստոնեական
կրթություն»:
Խոսք

անգամ

չի

կարող

պատմական

բնույթի

դասընթաց

տարրական

դասարաններում ներմուծելու գիտականության հետ կապված, քանի որ այն հակասում է
մանկավարժական

և

հոգեբանական

բոլոր

սկզբունքերին`

գիտականության,

մատչելիության, բնահամապատասխանության և բնահարմարության: Իհարկե, մենք
ծանոթացանք դրա բովանդակությանը, այն առհասարակ պատմական բնույթ չունի,
սակայն

ինչո՞ւ

է

կրոնաբարոյական

բովանդակության

առարկան

անվանվում

պատմական: Ըստ երևույթին նման անվանումը պայմանավորված է նրանով, որ այդ
առարկան համապատասխանի ՀՀ և Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու
15

հարաբերությունների մասին օրենքի «Հոդված 8»-ի. «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցին իրավունք ունի մասնակցելու պետական կրթական հաստատություններում
«Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկայի ուսումնական ծրագրի և դասագրքի մշակմանը,
այն

դասավանդող

դպրոցներին

ուսուցիչների

ներկայացնելու

այդ

որակավորման
ուսուցիչների

պահանջների

սահմանմանը

թեկնածությունները»:

և

Այսպիսով

պատմության առարկայի հետ որևէ առընչություն չունեցող «Քրիստոնեական կրթություն»
առարկան արհեստական կերպով ներկայացվում է որպես «Հայ Եկեղեցու պատմություն»
առարկայի հավելված:
2-րդ դասարանի ծրագրում ամրագրված է հետևյալ բովանդակությունը.
1.

Մեր շրջապատող աշխարհը

2.

Ընտանիք

3.

Աստծո սեր

3-րդ դասարանում`
1.

Ծննդյան հրաշք

2.

Հիսուս ուսուցանում է

3.

Հիսուս սովորեցնում է

4.

Հիսուս Քրիստոսի հրաշքները

4-րդ դասարան
1.

Աստծո պատգամներին հավատարիմ

2.

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի

3.

Խորհուրդներ, ծեսեր, հոգևոր բարեպաշտական սովորույթներ

Կատարենք

բառիմաստային

վերլուծություն:

Քրիստոնեության

սահմանմանը

կարելի է ծանոթանալ այս հղումից , «քրիստոնեկան» ասելով, նկատի ունենք
33

քրիստոնեական գաղափարախոսության կողմից մարդկությանը փոխանցված որոշակի
կրոնական,

քաղաքական,

սոցիալ-մշակութային,

կրթական

աշխարհայացքային

համակարգ, որը ներառում է համընդհանուր քրիստոնեական աշխարհի կողմից
ընդունելի գաղափարներ, արժեհամակարգ և սկզբունքներ:
Քրիստոնեական պետություն, քրիստոնեական հավատ, քրիստոնեական մշակույթ և
այլ հասկացությունները մեծ մասամբ ներկայացնում են ընդհանրական իմաստով
քրիստոնեկանը` առանց շեշտելու որևէ կոնկրետ ուղղությունը, որը կարող է կազմել
ամբողջի մասը, բայց տարբերվել մյուսներից, որոշակի հատկանիշներով: Դրանք կարող
են լինել, ազգային կամ ռասսայական մշակույթից բխող, դավանաբանական, ծիսական,
կանոնակարգային և այլն: Այս առումով, խիստ վիճարկելի է դառնում քրիստոնեական
որևէ
33

կրոնական

ուղղության

դավանաբանության,

ծիսակարգի,

մշակույթի

ու

http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=1&hId=1294, http://hy.wikipedia.org/wiki կայքեր
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փիլիսոփայության վերաբերյալ դոգմատիկ ուսուցման խնդիրը, մի շարք հիմնավոր
պատճառներով.
Կրոնական դոգմատիկ ուսուցումը և կրոնական քարոզչությունը կրթության
համակարգում խախտում է կրթության սահմանադրորեն ամրագրված աշխարհիկության
սկզբունքը, որն ավելի չեզոք դաշտ ստեղծելու կարևոր պայմաններից է:
Իհարկե, որոշ պետական պատասխանատու գործիչներ «թևավոր խոսք» են
դարձրել, որ «կրոնական քարոզը դպրոցներում անթույլատրելի է և մենք իրականցնում
ենք միայն եկեղեցու պատմության դասավանդում», այնուամենայնիվ պետք է փաստենք,
որ կան էական փաստարկներ, որոնք վկայում են հակառակի մասին: Այն, որ այսօր այդ
առարկայի միջոցով իրականցվում է դոգմատիկ քարոզչություն, այն էլ` Հայ առաքելական
եկեղեցու

դավանաբանության

շեշտադրմամբ,

մենք

հիմնավորել

ենք

մի

շարք

հետազոտություններում34:
Ի՞նչ ասել է «դոգմատիկ քարոզչություն»: Եթե որևէ գաղափար, այս դեպքում`
կրոնական, հաստատված կրոնական հեղինակությունների կողմից, հրամցվում է որպես
անվիճելի

ճշմարտություն

և

հնարավորություն

չի

ընձեռվում

այլընտրանքային

մոտեցման, այն համարվում է «դոգմատիկ»: Ընդ որում, եթե որոշ դոգմատիկ
գաղափարներ վերագրվում են բացառապես որևէ կրոնական կազմակերպության, այն
դեպքում, երբ դրանք կարող են առկա լինել այլ ուղղություններում, ապա այստեղ
կրկնակի դոգմատիզմ է առաջ գալիս. «այս գաղափարը բացառապես իմն է, իմ
հեղինակությունը պետք է կնքվի դրանց վրա` այլ ոչ թե դրանք են կնքում իմ
հեղինակությունը»: Սա նշանակում է, որ մի կրոնական կազմակերպություն իրեն է
վերագրում համընդհանուր գաղափարների մի ողջ համակարգ, որն ընդունված է ամբողջ
համաշխարհային հանրության կողմից որպես քրիստոնեական, և ներկայացնում այն
սեփական նկատառումների ֆիլտրացիայի միջոցով` դոգմատիկ իսկ ամենահետաքրքիրը
նաև` ազգային ու ազգապահպան գործոնի ֆոնի ներքո:
Եթե

Հայոց

եկեղեցու

պատմություն

դասընթացի

բովանդակության

ներքո

աստվածաշնչյան պատմությունները հրամցվում են մեկ կրոնական կազմակերպության
դավանաբանության, ծիսական համակարգի, կանոնների ու տոների համատեքստում,
քննադատելով այլ ուղղություններն ու նույնիսկ փիլիսոփայական տեսությունները`
հենվելով զուտ ազգապահպան նկատառումների վրա, այն ևս կարելի է համարել
դոգմատիկ:

34

Հայոց եկեղեցու պատմության դպրոցական դասագրքերի բովանդակային վերլուծությունն ու դրանց
ազդեցությունըերիտասարդ սերնդի վրա, Հ.Հովհաննիսյան, Ա. Դավթյան, Ս.
Մկրտչյանhttp://www.religions.am/files/3290/library/legal/L011.pdf
«Կրոնական կրթության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում»
Երևան, Ստեփան Դանիելյան, Արա Ղազարյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Արթուր Ավթանդիլյան, Հունիս,
Երևան-2012, ISBN 978-92-9235-846-4
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Չենք

հերքում,

որ

քրիստոնեական

արժեհամակարգը

ամբողջացնում

է

փիլիսոփայական, բարոյագիտական, գեղագիտական, հասարակական, էկոլոգիական,
մշակութային տարրերի ամբողջություն, որը խիստ հարիր է այսօր համամարդկային
արժեքներին

և

ուսումնասիրվում

բարոյագիտության,

է

արժեբանության,

փիլիսոփայության

մշակութաբանության,

ոլորտներում:

Սակայն

այդ

ուսումնասիրությունները նեղացնելով որևէ կրոնական ուղղության կրոնածիսական
համատեքստի մեջ, գիտությունը վերածվում է տվյալ ուղղության դավանաբանության:
Կան խնդիրներ դասընթացի բովանդակության ընտրության և մատուցման մեջ:
Թեպետ պարզեցման համար նշվել է, որ բովանդակության կազմմանը մասնակցել են
դասվարներ, սակայն սա դեռ չի փաստում, որ այն մշակված է մանկավարժության և
հոգեբանության գիտական պահանջների ու սկզբունքներին համապատասխան, քանի որ
առկա չէ հիմնախնդրի վերաբերյալ որևէ գիտական հետազոտության հղումներ: Դրանց
մատուցման

գործընթացում

հաշվի

առնված

չէ

երեխայի

մտածողության

առանձնահատկությունները, համեմատական, ճանաչողական, հուզական երևույթների
համադրումը, այն ավելի շատ նպաստում է կարծրատիպերի, այլ ոչ քննող, հետազոտող,
վերլուծող մտածողության տեսակներով օժտված անձնավորության զարգացմանը:

Հիմնավորենք օրինակներով:
1.

«Աշխարհի

նախադասությունը

արարման

տարրական

մասին

մեզ

դասարանի

պատմում

է

աշակերտների

«Աստվածաշունչը»»
2-րդ

դասարանի

ուսումնադիդակտիկ նյութում, ստացվում է, որ աշխարհի արարաման մասին այլ
աղբյուրներ գոյություն չունեն և մենք ընդունում ենք բացառապես այս աղբյուրի մեզ
հաղորդված տեղեկությունը: Սակայն հայտնի է, որ կան բազմաթիվ հնագիտական այլ
մշակութային աղբյուրներ, որտեղ առկա են արարչագործության այլ վարկածներ: Այլ
խնդիր է, որ մենք, գնահատելով այս վարկածի առավելությունները, գեղեցկությունը և այլ
կողմեր հիմնվում ենք դրա վրա: Դա կատարել են դեռևս դրասկզբում հայ մեծ
մտածողները, որոնք ավելի խորն ու լուրջ են ուսումնասիրել արարչագործական այլ
աղբյուրները` հրեական, հեթանոսական, զրադաշտական, հետագայում` բուդդայական և
այլն: Մեր խնդիրը չէ, երեխային հրամցնել դա որպես անվիճելի փաստ, հատկապես, երբ
հետագայում բնագիտական առարկաների մեջ նա բախվում է բոլորովին այլ բնույթի
տեղեկության, որը կարող է առաջացնել կասկածներ ու հնարավոր հիասթափություն
նույն Աստվածաշնչի նկատմամբ: Մատուցման ձևի ընտրության հարցում պետք է հենվել
ուսուցման հիմնական նպատակի վրա, որ է երեխային դարձնել հետազոտող, ճանաչող,
մտածող անձնավորություն: Ուստի, նա պետք է ունենա այլընտրանքային տարբերակներ
ևս

և

ինքնուրույն

կողմնորոշվի

այդ

հարցերում:

Տարրական

դասարաններում,

ճանաչողական գործընթացների զարգացման առանձնահատկություններից ելնելով,
նպատակահարմար

չէ

նման

հարցադրումների

անդրադառնալը,

քանի

որ

այն

պահանջում է գիտական մոտեցումներ ու հիմանավորումներ:
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2. 3-րդ` «Աստծո սերը» թեմայում, հանդիպում ենք այսպիսի նախադասության.
«Աստված ամենուր և ամեն ինչում մարդկանց հետ է»: Եթե երեխան կատարի նման
հարցադրում, թե այդ դեպքում ինչո՞ւ են աշխարհում շատ մարդիկ ու երեխաներ անտեղի
մահանում, այս հարցին ուսուցիչը չի կարողանա պատասխանել առանց լուրջ
աստվածաբանական ու հոգեբանական պատրաստվածության, և հնարավոր է (և
հանդիպել ենք նման բազմաթիվ դեպքերի), որ երեխայի մոտ առաջանա պատկերացում,
թե Աստվածաշունչը «սուտ գիրք է» կամ այստեղ հեքիաթներ են գրված: Կամ ուսուցիչը
պատասխանում է, որ Աստված մարդկանց պատժում է մեղքերի համար: Այդ դեպքում
ստեղծվում է Աստծո անարդար դաժան դատավորի կերպար, որը հատկապես ավելի
դաժան է դրսևորվում երեխաների նկատմամբ: Նման դեպքերը երեխաների մոտ կարող
են առաջացնել հոգեբանական խնդիրներ` սթրեսներ, վախեր, ֆոբիաներ:
Ուսուցման մատչելիության սկզբունքից35 բխում է, որ նյութը մատուցելիս երեխան
նախ պետք է հեշտորեն հասկանա մատուցվող նյութը, դիտարկի այն տարբեր կողմերից,
համեմատի այն իրեն ծանոթ երևույթների հետ, ապա նոր նա կկարողանա գիտակցել
օրինակ, որ Աստված ոչ միշտ է պատժում: Մեր կյանքում դժվարությունները, խնդիրներն
ու բախումները հիմնականում տեղի են ունենում մեր իսկ սխալների և Աստծո խոսքին
չհնազանդվելու պատճառով, այսինքն դրանք մեր իսկ օրինազանցության հետևանքներն
են, այլ ոչ թե Աստծո պատիժը: Նման խնդիրներն ու հարցադրումները հաճախ
անխուսափելի են նույնիսկ մեծահասակների մոտ:
Ուսուցման գիտականության սկզբունքն ուսուցչից պահանջում է սովորողներին
հաղորդել ճշգրիտ, փաստարկված, ապացուցելի գիտելիքներ, գիտական որոնումների
տարրեր,

ծանոթացնել

գիտությունների

գիտահետազոտականդ

մեթոդներին,

ուսումնական աշխատանքի գիտականորեն կազմակերպման մեխանիզմներին։ Ամեն
կերպ

զարգացնել

սովորողների

որոնողական

աշխատանքներ

կատարելու

ընդունակությունները։ Արթնացնել նրանց հետաքրքրությունները ուսումնասիրվող
երևույթների նկատմամբ։

35

Ուսուցման գործընթացը պետք է կառուցել հաշվի առնելով աշակետների անհատական և տարիքային
առանձնահատկությունները: Այս սկզբունքը կառուցվում է այն օրինաչափության վրա, որ մարդու համար
մատչելի է այն, ինչը համապատասխանում է նրա կուտակած գիտելիքների, կարողությունների և
հմտությունների մակարդակին, մտածողության ձևերին: Մատչելիության սկզբունքի համաձայն ուսուցումը
պետք է տարվի հեշտից` դեպի դժվարը, ծանոթից` անծանոթը, պարզից` բարդը: Սկզբունքն իրականացնելով
ուսուցիչը ոչ թե պետք է նվազեցնի ուսումնական պահաջները, այլ պետք է կողմնորոշվի աշակերտի
մոտակա զարգացման մակարդակի վրա: Նա պետք է գտնի այնպիսի մեթոդներ, ուսուցման միջոցներ, որոնք
կօգնեն ակտիվացնել աշակերտի իմացական հնարավորությունները: Այս սկզբունքին
համապատասխանում են հետևյալ դիդակտիկական սկզբունքները.
1. ուսուցումը կառուցեք աշակերտների տարիքին համապատասխան,
2. սովորեցրեք, հենվելով աշակերտի հնարավորությունների վրա, հաշվի առնելով նրա
հետաքրքրությունները, կյանքի փորձը, զարգացման առանձնահատկությունները,
3. մատչելիությունն ապահովելու համար կիրառելի է համեմատությունը,
4. մատչելիությունը պայմանավորված է ուսուցչի խոսքի որակով,
5. մատչելի չի նշանակում հեշտ:
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Քրիստոնեական

դոգմաներն

ու

կրթության

մեջ

մատուցվող

քրիստոնեկան

արժեքները խիստ տարբեր հասկացություններ են: Առաջինները առաջանում են
հասարակական գիտակցության մեջ, դրանք ենթակա են քննության, հարմարման,
հիմնավորման, հերքման, վերլուծության և վերացարկման: Դոգմաները, ընդհակառակը,
մատուցվում են

որպես անհերքելի,

արդեն

պատրաստի

մշակված

ու

հղկված

ճշմարտություններ, որոնցից շեղումը դիտարկվում է որպես բացասական երևույթ:
Ինկվիզիցիայի ժամանակները դրա վառ ապացույցն են:
Փորձարարական դպրոցներից մեկում մենք կատարել ենք հետևյալ հարցադրումը.
«Դուք ունե՞ք համապատասխան աստվածաշնչյան գիտելիքներ, որպեսզի դասավանդեք
առարկան դպրոցում» և «այն, որ դուք չեք ստացել այդ առարկայի գծով մասնագիտական
պատրաստավածություն, չի՞ խանգարում դասավանդելու այն, չէ որ տարրական
դասարանի

դասվարի

մասնագիտություն

ստանալու

համար

դուք

խորապես

ուսումնասիրել եք մաթեմատիկա, մայրենի առարկաները և դրանց դասավանդման
մեթոդիկաները»,

ուսուցիչներից

մեկը

պատասխանեց.

«Ես

կարծում

եմ,

որ

յուրաքանչյուրս ունենք տարրական գիտելիքներ, ցանկացած առաքելական եկեղեցու
հետևորդ ունի այդ գիտելիքները` ընտանիքներից, միջավայրից, նաև կարդում ենք
Մանկական

Աստվածաշունչը:

Մեթոդիկայի

առումով

մենք

ստեղծագործում

ենք

համապատասխանեցնելով մայրենիի մեր իմացած մեթոդներին»:
Այսինքն, ուսուցիչները դասավանդելով լուրջ Աստվածաշնչյան թեմաներ, չեն
կարևորում

համապատասխան

մասնագիտական

պատրաստվածության

և

կոմպետենտության անհրաժեշտությունը: Առավել ևս, նրանք հենվում են Մանկական
Աստվածաշնչի վրա, չունենալով բազային գիտելիքներ հասակցությունների վերաբերյալ
և մասնագիտորեն ճիշտ մատուցելու համար:
Ուսուցման համակարգվածության և հաջորդականության սկզբունքի հիման վրա
անհրաժեշտ է ուսումնական ծրագրերում, դասագրքերում և թեմատիկ պլաններում
հաշվի առնել դիդակտիկական նվաճումները, գիտության և տեխնիկայի առաջընթացը,
հասարակական

պահանջը,

աշակերտների

տարիքային

և

ուսումնական

հնարավորությունները: Եվ ծրագրերում և դասագրքերում, որոնք կազմվում են որոշակի
ժամանակաշրջանի համար, անհրաժեշտ է պահպանել ուսումնասիրության ենթակա
թեմաների որաշակի հաջորդականություն, գիտելիքների համակարգային կառուցվածքը,
մշտապես

հետևել

նյութերի

տրամաբանությանն

ու

չխախտել

երևույթների,

առարկաների, իրադարձությունների միջև գոյություն ունեցող օրինաչափությունները:
Քննարկվող

սկզբունքը

հասկացությունների

և

ուսուցչից

պահանջում

գաղափարների

է

առանձնացնել

համակարգը,

մատուցել

հիմնական
դրանց

ծագումնաբանական և պատճառաբանական կապերը:
Այսպես, ծրագրում ընդգրկված են` «Արարչագործություն», «Ադամ և Եվա»,
«Դրախտի բարիքները», «Ադամի և Եվայի դրախտից վտարումը», «Կայեն և Աբել», «Նոյ
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նահապետ», «Հովսեփ և Մարիամ», «Հիսուսի աշակերտները, կյանքը գործած հրաշքները»
և այլ թեմաներ, որոնք նախ հետագայում ևս երեխաները անցնում են Հայոց եկեղեցու
պատմության դասերին արդեն 4-6-րդ դասարներում, նաև լուրջ աստվածաշնչյան
թեմաներ են, որոնց մատուցումը պահանջում է ավելի լուրջ իմացություն, սակայն պարզ
ներկայացում:
Այն հարցին, թե ինչպե՞ս եք մեկնաբանում օրինակ Զատիկի տոնի նշանակությունը
երեխաներին, ուսուցիչները շփոթված խուսափեցին ուղիղ պատասխանից:
«Հիմա ծրագրում չկա, մենք այդպես չենք զբաղվում, հիմնականում տեխնոլոգիայի
ուսուցիչն է ինչ որ բաներ անում», «Մենք ծրագրից չենք շեղվում: Տարրական
դասարանում 2001թ.-ին ենք նշել այն: Նախորդ տարիներին մենք Տրնդեզ ենք արել,
բացատրվել է նշանակությունը, երեխաները թռել են կրակի վրայով»:
Ելնելով այն հանգամանքից, որ շատ տոներ ունեն երկակի նշանակություն`
հեթանոսական ու քրիստոնեական, ուսուցիչները պետք է տեղեկացված լինեն այն
ամենից, ինչ նրանք անում են, հակառակ դեպքում խեղաթյուրված սուբյեկտիվ
մոտեցումներով երեխաները ստանում են ոչ հստակ, տարամակարդակ գիտելիքներ:
Քրիստոնեական կրոնական պարտադիր ուսուցումը ներմուծելով խախտվում է նաև
ՀՀ կրթության մասին օրենքի «Կրթության համակարգի սոցիալական երաշխիքներ» գլխի
Հոդված 49-ը. Ըստ որի` արգելվում է առանց ծնողների համաձայնության երեխայի

կրոնական համոզմունքների վրա պլանաչափ ու պարտադիր ազդեցությունը»:
Տարրական դասարաններում ներմուծված առարկան նախ իր երկանվանությամբ,
ըստ որի նախ այն «Հայոց եկեղեցու պատմություն» շարքից է, ապա «Քրիստոնեական
կրթույթուն», ներկայացնում է միջին դպրոցում «Հայոց եկեղեցու պատմության»
առարկայի 5-6-րդ դասարանի նյութերի բովանդակային կրկնություն, որը դարձնում է
երեխայի

համար

կրոնական

ուսուցումը

պլանաչափ

պարտադրվող,

իսկ

հոգեբանամանկավարժական տեսանկյունից` ձանձարալի:

«Երբ 2004թ. Վեհափառը և վարչապետը հայտնի հուշագիրն ու համաձայնագիրը
ստորագրեցին, այդ առարկայի անունը դրեցին ՀԵՊ («Հայոց եկեղոցու պատմություն»),
ուզենալով քողարկել Եվրոպայի առաջ այն, որ մենք ընդամենը Եկեղեցու պատմությունն
ենք ուսումնասիրում և դեմ չենք գնում խղճի ազատության օրենքին, բայց սա ընդամենը
միամիտ շղարշ էր, թե եկեղեցին, թե վարչապետը իրենց ներսում շատ լավ հասկանում
էին, թե ինչ են ուզում, և այդ շղարշն ու քողարկումն էլ դպրոց տարավ ՀԵՊ առարկան,
առանց նախապատրաստելու, առանց ուսուցիչներին ճիշտ վերապատրաստելու:
Պատահական մարդիկ սկսեցին դասավանդել այդ առարկան, նույնիսկ շատ տնօրենների
համար այն դարձավ ժամ վաճառելու միջոց. ում ժամը պակաս էր, նույնիսկ
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ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, որի ժամերը պակասում էին, կարող էր ստանալ այդ ժամերը:
Հեղինակազրկվեց այդ կարևոր գաղափարը մեր տնօրենների կողմից»36:
Ըստ էության պետական կրթակարգում ամրագրված հետևյալ դրույթը` «ՀՀ
կրթական համակարգը նպատակաուղղված է հայ ժողովրդի հոգևոր և մտավոր ներուժի
ամրապնդմանը,

ազգային

և

համամարդկային

արժեքների

պահպանմանն

ու

զարգացմանը: Այդ գործին իր նպաստն է բերում նաև Հայ եկեղեցին» (Հոդված 4, կ. 3),
այսօր դիտարկվում է կրոնական տեսանկյունից, որը սահմանափակում ու նեղացնում է
աշխարհիկ կրթության իրական արժեբանական նպատակն ու խնդիրները: Հոգևոր
արժեքային համակարգը շատ ավելի լայն հասկացությունը է, որն ունի նաև իր
կրոնական կողմը, ուստի հանարկրթության ոլորտում քրիստոնեական արժեքների
ներմուծումը չի կարող սահմանափակվել լոկ կրոնական գիտելիքների մատուցմամբ:

«Եթե հայ եկեղեցին իրեն դիտարկում է որպես քրիստոնեական եկեղեցի, նրա
առաջին խնդիրը պետք է լինի իր քրիստոնյա հոտը, Աստծու խոսքը և ավետարանական
ճշմարտությունները մարդկանց հասցնելը: Քսան տարուց ի վեր մենք ունենք
պետականություն, և այն խնդիրները, որ այսօր հայ եկեղեցին բարձրացնում է և
համարում է իր գործառույթների նախապատվությունը, պետք է բարձրացվեն պետական
ինտիտուցիաների կողմից: Ստացվում է, որ հայ եկեղեցին ու պետական ինստիտուտները
այդ գործառույթների իրականացման հարցում խանգարում են միմյանց: Այլ խնդիր է, որ
հայկական պետությունը հրաժարվել է իրականացնել սեփական գործառույթները և
դրանք դրել է եկեղեցու վրա: Այս դեպքում ստացվում է, որ մենք պետք է որոշ
նախարարություններ, որոշ հիմնարկներ կրճատենք, քանի որ անիմաստ է, երբ երկու
ինստիտուտ նույն գործառույթն են իրականացնում: Մենք ունենք կրթության և
գիտության նախարարություն, մշակույթի նախարարություն, օրենսդիր և գործադիր
մարմիններ և ի վերջո մի ամբողջ պետական համակարգ, որոնք պիտի այդ
գործառույթներն իրականացնեն»37:
Պետք է պնդենք, որ քրիստոնեական կրոնական գիտելիքների մատուցումը կրում է
հենց այդպիսի բնույթ, որին թեպետ ծնողները դեռևս ակտիվ չեն արձագանքում,
այնուամենայնիվ լինում են նաև բողոքարկման դեպքեր:
Անդրադառնանք առարկայի «Քրիստոնեական կրթություն» անվան «կրթություն»
բառին:
Կրթությունը` անձի, հասարակության և պետության շահերից բխող ուսուցման և
դաստիարակության
պահպանելուն

ու

գործընթաց
սերունդներին

է,

որը

նպատակաուղղված

փոխանցելուն:

Կրթությունը

է

գիտելիքները

շարունակական

և

36

Անահիտ Բախշյան, ԿԱԻ փոխտնօրենի հարցազրույցից, «Իշխանության սրա նրա գիրկն ընկնելու
մոլուցքը ավիրում է այն, ինչ որ ունենք», http://www.religions.am/arm/interviews/07.03.2014
37 Նազենի Ղարիբյան, Եկեղեցի և արդիականություն, http://boon.am/modernising-the-church/#comments
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համակարգված գործընթաց է, այն երբեք չի դիտվում որպես որևէ առարկայական
դասընթացի անվանում: Հիմնավորենք. «կրթությունը» կիրառվում է ըստ մակարդակների,
ոլորտների

և

աստիճանների:

Այսպես

օրինակ`

նախադպրոցական,

կրթություն,

բժշկական կրթություն, բակալավրական կրթություն և այլն: Սակայն չկա նման
առարկայական դասընթացի անվանում:
Եթե հեղինակները նկատի ունեն Քրիստոնեական կրթությունը դասընթացի
շարունակականության տեսանկյունից, ապա այս դեպքում այն նույնն է ինչ կրոնական
կրթությունը, որը ստացվում է այսօր

սահմանադրությամբ աշխարհիկ դպրոցի

կրթության ձևաբովանդակային իմաստավորումն է: Ուրեմն ի՞նչ. Մենք ունենք աշխարհիկ
պետություն,

աշխարհիկ

քրիստոնեական
ստացվում

է

կրթություն`

հանրակրթությու՞ն:
որ

քրիստոնեական

ըստ
Իսկ

սահմանադրության,
տարրական

կրությունը

սակայն

դասարանների

անհրաժեշտություն

է

ունենք

դեպքում,
մարզային

դպրոցներում, իսկ մայրաքաղաքում դրա կարիքը չկա՞:
Այսպիսով

առարկայի

փիլիսոփայության,

անվանումը

մանկավարժության

տարրական

և

դասարանների

լեզվաբանության

տեսակետից

համար
խիստ

վիճահարույց է: Նույնը կարելի է ասել նաև բովանդակության վերաբերյալ:
Բովանդակության արժեբանական նշանակության առումով այն սահմանում է
որոշակի հասարակական արժեքներ` մոլորակը, կյանքը, ջուրը, եկեղեցին, ընտանիքը,
ուսումը, հավատը և այլն:
Ժամանակակից փիլիսոփայական բառարանում «արժեքները» բնորոշվում են որպես
շրջապատող աշխարհի օբյեկտներին հատուկ սոցիալական որակումներ, որոնք
բացահայտում են նրանց դրական կամ բացասական նշանակությունը մարդու և
հասարակության համար: Փիլիսոփայական գրականության մեջ «արժեքը» բնորոշվում է
որպես իրերի, երևույթների, գաղափարների հատկություն, որն արտահայտվում է որպես
առանձին անհատների և սոցիալական խմբերի պահանջմունքները բավարարելու միջոց:
Ըստ

սոցոլոգիական

ուղղության

հայեցակարգի`

արժեքը

հարաբերական

հասկացություն է` կախված սոցիալական հանրությունների պատկերացումներից: Նրա
ներկայացուցիչները (Մ. Վեբեր, Է. Դյուրկեր, Ու. Թոմաս և այլք) սոցիալական արժեքներ
ասելով հասկանում են սոցիալական միջավայրով պայմանավորված բարոյական,
գեղագիտական, կրոնական և այլ պատկերացումների համակարգեր: Նրանք համոզված
են, որ սոցիալական արժեքներն ազդում են մարդու վարքագծի վրա և օգնում նրան
փոխազդելու սոցիալական միջավայրի վրա, վերափոխելու այն: Այսպիսով պետք է
հիմնավորենք, որ արժեքային կողմնորոշմամբ կրթության մեջ սոցիալական արժեքների
փոխանցման գործառույթը նեղացնել` կառուցելով այն բացառապես մեկ կրոնական
կազմակերպության արժեբանական հայեցակարգի վրա (որը սակայն դեռ փաստացի
գոյություն չունի) պետական կրթական քաղաքականության լրջագույն բացթողումներիրց
է:
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Կրթության աշխարհիկության սկզբունքը կրթության համակարգը զերծ է պահում
նման ցնցումներից, ինչպես նաև` պետությանը պահպանում է կրթության հիմնական
պատասխանատուի սուբյեկտի կարգավիճակը:
Կրթության

մասին

օրենքի

Հոդված

11-ով

սահմանված

են

կրթության

բովանդակությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներում մենք առնչվում ենք հոգևոր
դաստիարակություն հասկացությանը, որը իհարկե եզրվում է կրոնականի հետ, սակայն
էականորեն տարբերվում է ու առավել լայն է դրանից:
1. Կրթության բովանդակությունը հասարակության հոգևոր (այլ ոչ կրոնական),
տնտեսական և սոցիալական առաջընթացի հիմնական գործոններից մեկն է և
նպատակաուղղված է երիտասարդ սերնդի դաստիարակմանը, պատշաճ վարքի և
վարվելակերպի ձևավորմանը, անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման, նրանց
ինքնորոշման և ինքնադրսևորման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը,
քաղաքացիական հասարակության կայացմանը և զարգացմանը, իրավական (այլ ոչ
կրոնական) պետության ստեղծմանն ու կատարելագործմանը:
2. Կրթության բովանդակությունն ապահովում է`
1) սովորողների աշխարհաճանաչման ձևավորումը գիտելիքների և կրթական
ծրագրերի ժամանակակից մակարդակին (աստիճանին) համապատասխան.
2) սովորողների կողմից ազգային և համամարդկային մշակութային արժեքների
յուրացումը (այլ ոչ թե միայն ազգային կրոնական) և այլն:
Դրանցից բխում է, որ քաղաքացիական հասարակությունն է այն պետական
կրթական նպատակը, որին պետք է ձգտել հասնել կրթական բարեփոխումների
արդյունքում: Իսկ ՀՀ ԿԳՆ նախարարությունը որդեգրել է Հայ առաքեալական եկեղեցու
կողմից

առաջադրված

նպատակ,

որը

ներմուծվում

է

հանրակրթություն

սահմանադրական և օրեսդրական, խախտումներով:
Բովանդակային

վերլուծության

արդյունքում

բացահայտված

խնդիրների

համատեքստում, որպես քաղաքացիական հասարակության կառուցման հարցում «Հայոց
եկեղեցու պատմությունը» համարում ենք անարդյունավետ միջոց, որոշ առումներով,
նույնիսկ` հոգևոր դաստիարակությանը վնասող:
Հոգևոր

դաստիարակության

գործառույթի

նեղացումը

կրոնականի

և

որևէ

կրոնական կազմակերպության մակարդակով արհեստակորեն նեղացնում է այդ
դաստիարակության բաղադրիչի բովանդակությունը, որը առաջատար դեր է խաղում
անձի, ազգակրի գիտակցության ձևավորման գործընթացում: Կրոնի պատմությունը, կամ
որևէ կրոնական ուղղության պատմությունը սովորելով լուծել ազգային գիտակցության
ձևավորման

հիմնախնդիր

հանրակրթության

մեջ,

սա

խնդրահարուց

է

դաստիարակության նպատակի տեսանկյունից: Այս մոտեցման վրա հիմնվելով մենք
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բավական լուրջ դաստիարակչական բացթողումներ ենք արձանագրում կրթության
ոլորտում:

Օրինակ`

հայ

գրականության,

բնագիության,

աշխարհագրության,

պատմության դասերը դարձել են ոչ թե դաստիարակչական նշանակության, այլ
սերտողության: Ուսուցիչների համար մեծամասամբ դրանք ծրագիրը կատարելու և
աշխատանք ունենալու միջոց են, իսկ աշակերտի համար` գնահատկան ստանալու:
Թեպետ ներմուծվել են որոշ դաստիարակչական առարկաներ, բայց դրանք նույնպես
վերածվում են դասավանդման գործիքների, այլ ոչ դաստիարակման, քանի որ
գնահատականը միակ միջոցն է արձանագրելու դասավանդման արդյունքները: Իսկ
արժեքների ձևավորման գործառույթը ակամա բոլորը թողնում են հանրակրթություն
մուտք գործած Առաքելական եկեղեցու վրա, որը չունենալով մանկավարժական
մասնագիտական համապատասխան ռեսուրսներ, ի զորու չէ իրականացնել այն
պատշաճ մակարդակով:
Ուսուցման

և

դաստիարակության

հարաբերակցության

հարցերն

այսօր

վերանայելու անհրաժեշտություն կա, որը պետք է դառնա մանկավարժական գիտական
հետազոտությունների առանցքային ոլորտներից մեկը: Սակայն այստեղ էլ, բացառիկ
գիտական շրջանակների ներկայացուցիչներին էլ, ովքեր բարձրաձայնում են այս ոլորտի
հիմնախնդիրները, արտաքսում կրթության ոլորտից` որպես վտանգավոր մարդկանց,
այլախոհների, առաքելական եկեղեցու «թշնամիների» և այլն:
Ցանկալի է, որ կառավարությունն իր որոշումներում հղում կատարեր ոչ թե միայն
եկեղեցու

հետ

հարաբերությունների

ներմուծված

հոդվածին,

այլ

նաև

Սահմանադրությամբ ամրագրված աշխարհիկության սկզբունքին:
Աշխարհիկությունը չեզօք միջավայրի գաղափարի ստեղծման հիմքն է, որն
անհրաժեշտ է բոլոր այն պետություններին, որոնք որդեգրել են ժողովրդավարական,
ազատական

քաղաքական

զարգացման

ուղի:

Աշխարհիկությունը

կառավարման

համակարգի մոդել է, որն ապահովում է պետական տարածքային սահմաններում բոլոր
քաղաքացիների իրավահավասարությունը` անկախ նրանց աշխարհայացքային և
արժեքային տարբերություններին:
Լուրջ

խնդիր

է

նաև

դասավամնդող

կազմի

պատրաստվածությունը:

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ տարրական դասարանների ուսուցիչները այդ
առարկան դասավանդելու հարցում ունեն լուրջ խնդիրներ: Նրանք չեն տիրապետում
հասկացությունների համակարգին, օգտագործում են գիտականորեն չհիմնավորված և
չմշակված նյութեր, որոնց որակը ևս մշակման և վերանայման կարիք ունի: Նրանք ոչ մի
անգամ չեն անցել վերապատրաստումներ գիտակրթական հաստատություններում և
դասավանդում են ինքաստեղծագործական մակարդակով, որը կրոնական հարցերում
մեծացնում է երեխայի համոզմունքների ու արժեհամակարգի վրա ազդեցության
ռիսկային գործոնը:
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Այս ոլորտի խնդիրներին տեղեկացել ենք ԿԱԻ փոխտնօրենի և ՔԴԿ-ի տնօրենների
հարցազրույցներից38:
Շատ ուսուցիչներ չունեն երկրորդ կիսամյակի նյութեր, նրանք առաջնորդվելով
ծրագրով իրենք են կազմում դրանք: Սա և զբաղվածության խնդիր է առաջ բերում և
որակի ոչ մի երաշխիք չի տալիս: Գործընթացը նաև պահանջում է լրացուցիչ ծախսեր
ուսուցիչներից ու ծնողներից, քանի որ նրանք հարկադրված են տպել աշխատանքային
գիրք տետրեր, որոնցում հայտնաբերել ենք բազմաթիվ սրբագրական ու խմբագրական
թերություններ:
Այսպիսով, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության
կենտրոնի և ԿԳՆ ԿԱԻ մասնագիտական հանձնախմբի կողմից մշակված և ՀՀ կրթության
և գիտության նախարարի կողմից հաստատված 2-4-րդ դասարանների «Հայոց եկեղեցու
պատմություն» («Քրիստոնեական կրթություն») փորձարարական առարկան ենթակա է
բովանդակային, ծրագրային, անվանական վերանայման և որոկական բարելավվմա

5 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Առաջարկում ենք անհապաղ դադարեցնել տարրական դասարաններում «Հայոց
եկեղեցու պատմություն» (Քրիտստոնեական կրթություն) փորձարարական ծրագրի
իրականացումը:
Առարկայի ծրագիրը պետք է ամենախիստ ձևով ենթարկվի փորձաքննության, պետք
է վերանայվի առարկայի պարտադիրության պայմանն` անգամ 50 փորձարարական
դպրոցներում:
2. Առաջարկում

ենք

ձևավորել

հատուկ

հանձնախումբ,

որտեղ

կներառվեն

մանկավարժության և հոգեբանության գիտական ոլորտի մասնագետներ, որոնք կմշակեն
հոգևոր դաստիարակության պետական հայեցակարգ` ըստ որի կսահմանվեն պետական
դաստիարակչական

չափորոշիչները`

կրթական

տարբեր աստիճանների

համար:

Հայեցակարգում պետք է հստակ սահմանվեն «հոգևոր» և «կրոնական», «ազգային» և
«կրոնական» հասկացությունները, դրանց փոխկապվածությունն ու տարբերությունները`
խուսափելու համար հետագա բովանդակային խնդիրներից: Հայեցակարգը պետք է
կառուցվի Սահմանադրությամբ և ՀՀ Կրթության մասին օրենքում ամրագրված
աշխարհիկության

սկզբունքի,

ինչպես

նաև,

միջազգային

պարտավորագերում,

ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պահպանման սկզբունքների հիման վրա:
38

1/ Հայր Վարդան վարդապետ Նավասարդյանի հարցազրույցից, Մայր Աթոռ սուրբ Էջմիածնի
Քրիստոնեական դաստիարակության տնօրեն medialab.am 5.04.2014
2/ Անահիտ Բախշյան, http://www.religions.am/arm/interview, 07.03.2014
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3. Հայեցակարգը

պետք

է

հաստատվի

միայն

գիտական,

հասարակական

քննարկումների և հասարակության բոլոր շահագրգիռ կողմերի համաձայնության հիման
վրա, հաշվի առնելով, որ այն կարող է առեզրվել նաև երեխայի, անձի խղճի և
դավանանքի ազատությանն ու կրոնական համոզմունքներին:
4. Մշակված

հայեցակարգը

հիմք

կարող

է

հանդիսանալ

հոգևոր

դաստիարակության և ուսուցման պետական ծրագրերի մշակման համար, որոնք պետք է
իրականացվեն ուսումնական ծրագրերի մշակման, հաստատման կարգերի համաձայն:
Այդ աշխատանքներին պետք է մասնակցեն համապատասխան որակավորում և փորձ
ունեցող մասնագետներ, տարիքային հոգեբաններ ու մանկավարժներ:
5. Նյութերի համապատասխան դասվանդման համար պետք է պատրաստվեն
մասնագետներ, որոնց պատրաստման և վերապատրստման ուսումնական ծրագրերը`
ըստ կոմպետենտությունների, պետք է ձևավորվի գիտական հաստատության գիտական
միավորների` ամբիոնների համատեղ աշխատանքի շրջանակներում:
6. Նախքան հանրակրթության ոլորտում պիլոտային ծրագրի մեկնարկը, այդ
ծրագրերի

համապատասխան

պետք

է

վերապատրաստվեն

համապատասխան

մասնագետները:
7. Նյութերի փորձարկման համար պետք է ընտրվեն մի քանի հաստատություններ,
որտեղ

կդասավանդվեն

նախապես

համապատասխան

որակավորում,

վերապատրաստում ստացած մասնագետները:
8. Սահմանված ժամանակաշրջանում պետք է պարբերաբար կազմակերպվեն
հանրային քննարկումներ, մոնիթորինգներ:
9. Ռեֆլեքսիվ փոփոխություններիր արդյունքում միայն կարող է վերջնական
տեսքով ձևավորվել և զանգվածաբար ներդրվել հանրակրթության մեջ երեխաների
հոգևոր դաստիարակության այն ծրագրերն ու նյութերը, որոնք ունեն կրոնական
բովանդակություն` ներառյալ դասագրքերը, աշխատանքային գիրք տետրերը, դիդակտիկ
և աշխատանքային նյութեր, ֆիլմեր և այլն` ըստ կրթական տարբեր մակարդակների:
10.

Այս ծրագրի ֆինանսավորման պատասխանատվությունը պետք է ստանձնի

պետությունը, հենվելով հիմնադրամների աջակցության վրա: Պետք է բացառել որևէ
կրոնական

կազմակերպության

պատասխանատվությունը`

պահպանելու

համար

հանրային չեզոքության ու աշխարհիկության սկզբունքները:
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