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 Նա խա բան 

Ին չի՞ մա սին է «Ե րե խա նե րի կար ծի քով...» հար ցու մը 

«Ե րե խա նե րի կար ծի քով...» հա մազ գային հար ց�  մը բարձ րա ձայ ն� մ է 
ե րե խա նե րի մտ քերն ի րենց վե րա բե րող ո րո շա կի խն դիր նե րի վե րա բե-
րյալ: Հար ց� մն  ի րա կա նաց վել է հար ցա թեր թիկ նե րի և ֆո կ� ս խմ բային 
քն նար կ� մն  ե րի մի  ջո ցով՝ Հա յաս տա նի տա սը  մար զե րի և Եր ևա նի մոտ 
1200 ե րե խա նե րի շր ջա ն� մ: Հար ցե րը վե րա բե ր� մ է ին հա մայն քային, 
մար զային և ազ գային պար տա վո ր�  թյ� ն նե րին �  այն պի սի թե մա նե րին, 
ի նչ պի սիք է ին ո րո շ� մն  ե րի կա յա ց�  մը, կր թ�  թյ�  նը, ան վտան գ�  թյ�  նը, 
ա պա գայի ըն կա լ�  մը և հո գե բա նա կան խն դիր նե րը: Հար ց�  մը կազմ ված 
էր Ե րե խա նե րի ի րա վ� նք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այից ը նտր ված 
հոդ ված նե րից` հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի հա մար որ պես ա ռանց քային 
մար տահ րա վեր սահ ման ված՝ Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի կո մի  տե ից ստաց-
ված ա ռա ջար կ�  թյ� ն նե րը: Այս հարց ման մե ջ նե րառ ված են նաև « Սեյվ 
դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ�  թյան հա յաս տա նյան ներ կա յա ց� ց չ�  թյան և 
Վորլդ Վիժն Հա յաս տա նի կող մի ց ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի հետ ա ռնչ-
վող այլ թե մա ներ՝ �  ս� մն  ա սի րե լ�  հա մար ե րե խա նե րի տե սա կետ նե րը 
և կար ծիք նե րը ի րենց բա րե կե ց�  թյանն ա ռնչ վող հար ցե րի վե րա բե րյալ: 
Հարց ման ար դյ� նք ներն ե զա կի հնա րա վո ր�  թյ� ն են ստեղ ծ� մ քա ղա-
քա կա ն�  թյ� ն մշա կող նե րի և բո լոր մա կար դակ նե րի գոր ծա դիր մար մի ն-
նե րի, ի նչ պես նաև դո նոր նե րի և ե րե խա նե րի պաշտ պա ն�  թյան �  ղ ղ� -
թյամբ աշ խա տող կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի հա մար՝ ե րե խա նե րի կա րիք-
նե րին �  ձգ տ� մն  ե րին �  ղղ ված հա մա լիր ծրագ րեր նա խագ ծե լ�  նպա-
տա կով՝ այդ պի սով ա պա հո վե լով ե րե խա նե րի մաս նակ ց�  թյ�  նը:

 Հար ց� մն  ի սկզ բա նե մշակ վել է « Սեյվ դը չիլդ րեն» Շվե դի այի կող մի ց, 
ո րը նմա նա տիպ հար ց� մ կա տա րել է Շվե դի ա յ� մ և նաև ա ջակ ցել է տա-
րա ծաշր ջա ն� մ մի  շարք ե րկր նե ր� մ նման հարց ման ի րա կա նաց մա նը: 
« Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ�  թյան հա յաս տա նյան ներ կա յա ց� ց չ� -
թյ�  նը, հա մա գոր ծակ ցե լով  Վորլդ  Վիժն Հա յաս տա նի և Հա յաս տա ն� մ 
Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա նի գրա սե նյա կի հետ (ՀՀ Օմ բ� դս մե ն), 
փոքր-ի նչ ա դապ տաց րել է այն՝ դարձ նե լով ա վե լի հա մա հ� նչ հայ կա կան 
հա մա տեքս տին: 
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Ո՞րն է հա մա գոր ծակ ցու թյան նպա տա կը

 Հար ց�  մը լ�  սա բա ն� մ է, թե ի նչ պես են ե րե խա նե րը ըն կա լ� մ ի րա վի-
ճա կը և ի նչ պես են նրանք ըն կա լ� մ ի րենց ի րա վ� նք նե րի հար գ�  մը և 
պաշտ պա ն�  թյ�  նը: « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ�  թյ� նն իր գոր ծըն-
կեր նե րի հետ մի  ա սին  դի տար կ� մ են այս հար ց�  մը որ պես ե րե խա նե րի 
ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն�  թյան հա մար կա յ� ն հիմք ստեղ ծե լ�  գոր ծիք, 
ո րն ամ րագր ված է Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի 
12-րդ հոդ վա ծ� մ և վե րա բե ր� մ է ե րե խա նե րի կյան քին ա ռնչ վող հար ցե-
ր� մ ե րե խա նե րի մաս նակ ց�  թյան և նրանց կար ծիք նե րը լսե լ�  ի րա վ� ն-
քին: Հարց ման նպա տակն է տա րա ծել այս տե ղե կ�  թյ� ն նե րը և մղել այն 
մե  ծա հա սակ նե րին, ով քեր փոք րի շա տե ազ դե ց�  թյ� ն �  նեն ե րե խա նե րի 
կյան քին վե րա բե րող հար ցե ր� մ, հարց ման ար դյ� նք ներն ըն դ�  նել որ-
պես հիմք և ա ռաջ նորդ վել դրան ցով: 

ՀՀ Սահ մա նադ ր�  թյա նը հա մա հ� նչ՝ « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ� -
թյ�  նը, հա մա գոր ծակ ցե լով Վորլդ  Վիժն Հա յաս տա նի հետ, նպա տակ � -
նի ե րե խա նե րի բա րե կե ց�  թյան հար ցե րը քն նար կե լիս ե րե խա նե րի կար-
ծիք ներն ա վե լի լսե լի դարձ նե լ�  հա մար հզո րաց նել շա հե րի պաշտ պա-
ն�  թյանն �  ղղ ված ջան քերն ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման գոր ծըն թա ց� մ՝ 
հաշ վի առ նե լով նրանց հա ս�  ն�  թյան աս տի ճանն այն պի սի մա կար դակ-
նե ր� մ, ի նչ պի սիք են խորհր դա րա նը, կա ռա վա ր�  թյ�  նը և տե ղա կան �  
մար զային իշ խա ն�  թյ� ն նե րը: « Գոր ծը մն � մ է գործ» մո տե ց�  մը տա նը, 
հա մայն ք� մ և այլ ա վե լի բարձր քա ղա քա կա ն�  թյ� ն մշա կող կա ռ� յց նե-
ր� մ պետք է փո խել՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի կար ծիք նե րը ի րենց բա-
րե կե ց�  թյա նը վե րա բե րող հար ցե րի վե րա բե րյալ: Այս հա մա գոր ծակ ց� -
թյ�  նը վս տահ է, որ հե տա զո տ�  թյան ձեռք բե ր� մն  ե րը լավ հիմք կհան-
դի սա նան ա վե լի լավ քա ղա քա կա ն�  թյ� ն ներ մշա կե լ�  հա մար և կբարձ-
րաց նեն ե րի տա սարդ նե րի և ե րե խա նե րի կյան քի ո րա կը: 

Ինչ պե՞ս կա րե լի է օգ տա գոր ծել հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը 

Հարց ման ար դյ� նք նե րը հիմն  ված է Հա յաս տա նի ամ բողջ տա րածքն ը նդ-
գր կող ներ կա յա ց� ց չա կան ը նտ րան քի վրա։ Հե տա զո տ�  թյան ներ կա յաց-
ված ար դյ� նք նե րը նե րա ռ� մ են մի  շարք խն դիր նե րի ա ռա վել հան գա մա-
նա լից վեր լ�  ծ�  թյ�  նը, ի սկ բո լոր հար ցե րին տր ված պա տաս խան նե րի 
քա նա կա կան ամ փո փ�  մը տեղ է գտել Հա վել ված 1-�  մ: Հե տա զո տ�  թյան 
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մե  թո դա բա ն�  թյան և հիմն  ա կան ար դյ� նք նե րի մա սին ա ռա վել ման րա-
մասն տե ղե կ�  թյ� ն կա րե լի է գտ նել հե տա զո տ�  թյան ամ բող ջա կան զե-
կ� յ ց� մ, ո րը հա սա նե լի է « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ�  թյան հա յաս-
տա նյան ներ կա յա ց� ց չ�  թյան պաշ տո նա կան կայ ք� մ՝ https://armenia.
savethechildren.net/resources։

 Ինչ պե՞ս է ի րա կա նաց վել հե տա զո տու թյու նը

Տ վյ ալ նե րի հա վա քագ րում 

Հե տա զո տ�  թյ� նն ի րա կա նաց վել է « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ� -
թյան հա յաս տա նյան ներ կա յա ց� ց չ�  թյան կող մի ց՝ Վորլդ  Վիժն Հա յաս-
տա նի հետ հա մա գոր ծակ ց�  թյամբ: Տվյալ նե րը հա վա քագր վել են Հա յաս-
տա նի 67 դպ րոց նե ր� մ՝ նե րա ռե լով 10 մար զե րը և Եր ևա նը: Կոն վեն ցի այի 
3-րդ հոդ վա ծը, ո րը վե րա բե ր� մ է ե րե խայի լա վա գ� յն շա հի սկզ բ� ն քին, 
կենտ րո նա կան դեր �  նի « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ�  թյան գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րի հա մար: Այդ պատ ճա ռով է ա կան է, որ ե րե խա նե րին հնա րա վո-
ր�  թյ� ն ըն ձեռն վի ի րենց կար ծիքն ար տա հայ տել ա ռանց ան հանգս տա-
նա լ� , որ ի րենց պա տաս խան նե րը կա րող են ստ� գ վել: Մի ա ժա մա նակ, 
հար ց�  մը ե րե խա նե րի հա մար �  ս�  ցո ղա կան վար ժ�  թյ� ն էր, քա նի որ 
նրանք հար ցա թեր թի կը լրաց նե լիս ա վե լի շատ գի տե լիք ներ ձեռք բե րե ցին 
ի րենց ի րա վ� նք նե րի մա սին: Դպ րոցն ը նտր վել էր որ պես մի  մի  ջա վայր, 
որ տեղ հեշտ է գտ նել բո լոր ե րե խա նե րին և որ տեղ կա րե լի է ա պա հո վել 
ա ռա վե լա գ� յն գաղտ նի �  թյ� ն և ան վտան գ�  թյ� ն: Այդ պատ ճա ռով հար-
ց� մն  ի րա կա նաց վել է դպ րոց նե ր� մ՝ օգ տա գոր ծե լով ի նք ն�  ր� յն լրաց-
վող հար ցա թեր թիկ ներ: Տվյալ նե րի հա վա քագ ր�  մը կա տար վել է տվյալ 
ո լոր տի �  ս�  ցիչ նե րի կող մի ց, ո րոնց ներ կա յաց վել է ս� յն հե տա զո տ� -
թյան նպա տակն �  մե  թոդ նե րը, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի պաշտ պա ն� -
թյան սկզ բ� նք նե րը: 
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Ընտ րանք

 Հա մա ձայն ս� յն հե տա զո տ�  թյան նպա տա կի և խն դիր նե րի՝ հարց ված-
նե րի թի րա խային խ� մ բը դպ րո ցա կան ներ է ին՝ բա ժան ված 3 տա րի-
քային խմ բե րի՝ 12, 14 և 16 տա րե կան ե րե խա ներ, ո րոնք հա մա պա տաս-
խա նա բար հա ճա խ� մ են 7-րդ, 9-րդ և 11-րդ դա սա րան ներ: Գյ�  ղա կան 
և քա ղա քային հա մայնք նե րից ը նդ հա ն� ր թվով 1200 ա շա կերտ ներ մաս-
նակ ցել են Հա յաս տա ն� մ ան ցկաց վող ս� յն հարց մա նը, ո րն ի րա կա նաց-
վել է Հա յաս տա նի 10 մար զե րի և Եր ևա նի 67 դպ րոց նե ր� մ: Դպ րոց նե րի 
ը նտ ր�  թյ�  նը յ�  րա քան չյ� ր մար զ� մ կա տար վել է ը նտ րան քային տեխ-
նի կա նե րի հա մա մաս ն�  թյան սկզ բ� ն քով: 

Ա ղյ�  սակ 1. Դպ րոց նե րի ը նտ ր�  թյ�  նը՝ դա սա կարգ ված ը ստ մար զային և 
հա մայն քային տե սակ նե րի 

Մարզ Հա մա մաս ն� թյ� -
նը ը նտ րան ք� մ 

Դպ րոց նե րի 
ը նտ րան քը 

Գյ�  ղա-
կան 

Քա ղա-
քային

Եր ևան 18% 12 - 12
Լո ռի 12% 8 5 3
Գե ղար ք�  նիք 9% 6 5 1
Ար մա վիր 9% 6 5 1
Ա րա գա ծոտն 9% 6 5 1
Սյ�  նիք 9% 6 4 2
Ա րա րատ 9% 6 5 1
Կո տայք 9% 6 4 2
Տա վ� շ 6% 4 3 1
Շի րակ 6% 4 3 1
Վայոց Ձոր 3% 3 2 1
Ընդ հա ն� ր 100% 67 41 26

Պա տա հա կան ը նտ րան քի սկզ բ� ն քով ը նտր վել են դպ րոց նե րի թի րա-
խային դա սա րան նե ր� մ սո վո րող ա շա կերտ ներ: Ստորև ներ կա յաց ված 
պատ կեր նե րը ց� յց են տա լիս հարց մա նը մաս նակ ցած տղա նե րի և աղ-
ջիկ նե րի հա մա մաս ն�  թյ�  նը  և մաս նա կից նե րի բաշ խ�  մը՝ ը ստ դա սա-
րան նե րի: 
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Պատկեր 1. Տոկոսային բաշխ� մ՝ 
ըստ սեռի

Տղա

Աղջիկ

51.3%48.7%

Պատկեր 2. Մասնակիցների 
բաշխ� մ՝ ըստ դասարանների

6-7 դասարան

10-12 դասարան

8-9 դասարան

33%

34%

33%

 Հարց ման գոր ծի քը 

Հարց ման գոր ծի քը հա յաս տա նյան հա մա տեքս տին հար մա րեց ված ի նք-
ն�  ր� յն լրաց վող հար ցա թեր թիկն է, ո րը մշակ վել է Շվե դի ա յ� մ այս 
հար ց� մն  նա խա ձեռ նե լ�  ըն թաց ք� մ: Հարց ման հար ցա թեր թի կը պատ-
րաստ վել է « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ�  թյան հա յաս տա նյան ներ կա-
յա ց� ց չ�  թյան, Վորլդ  Վիժն Հա յաս տա նի և Մար դ�  ի րա վ� ն քի պաշտ-
պա նի գրա սե նյա կի փոր ձա գետ նե րի թի մե  րի հա մա տեղ ջան քե րով։ Սեյվ 
դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ�  թյան ե րի տա սար դա կան խորհր դի ան դամն  ե-
րը (14-18 տա րե կան ե րե խա ներ) հաս տա տել են հար մա րեց ված տար բե-
րա կը և ձևա փո խել են այն՝ հիմն  վե լով ստաց ված ար ձա գանք նե րի վրա: 
Վերջ նա կան հաս տա տ�  մը տրա մադ րել է ՀՀ կր թ�  թյան և գի տ�  թյան 
նա խա րա ր�  թյ�  նը: Հարց ման գոր ծի քին և ֆո կ�  սային խմ բի �  ղե ց� յ ցին 
վե րա բե րող  հար ցե րը հիմն  ված են Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի մա սին կոն-
վեն ցի այի և Հա յաս տա նի՝ ՄԱԿ-ի Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի մա սին հանձ-
նա ժո ղո վից ստա ցած ա ռա ջար կ�  թյ� ն նե րի վրա: 

Ֆո կուս խմ բե րի քն նար կումն  եր 

Ի հա վե լ� մն  դպ րո ցա կան նե րի շր ջա ն� մ կա տար ված հարց մա նը՝ ի րա-
կա նաց վել են նաև 13 ֆո կ� ս խմ բային քն նար կ� մն  եր՝ թե մա նե րի վե-
րա բե րյալ ա վե լի խո րը պատ կե րա ց� մ կազ մե  լ�  հա մար: Կար մի ր վան-
դակ նե ր� մ և տեքս տի մե ջ նշ ված բո լոր մե ջ բե ր� մն  ե րը դ� րս են բեր վել 
ե րե խա նե րի հետ ֆո կ� ս խմ բային քն նար կ� մն  ե րից, ո րոնք ի րա կա նաց-
վել են Եր ևա ն� մ և ո րոշ մար զե ր� մ (Գե ղար ք�  նիք, Կո տայք, Ա րա րատ և 
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Ա րա գա ծոտն)։ ՖԽ մաս նա կից ներն ը նտր վել են հարց մա նը մաս նակ ցած 
դպ րո ցա կան նե րի շր ջա նա կից: ՖԽ մաս նա կից նե րի ը նդ հա ն� ր թի վը 117 
է (53 տղա և 64 աղ ջիկ):

«Ե րե խա նե րի կար ծի քով...» հե տա զո տու թյան 
հիմն  ա կան ար դյունք նե րը 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի մա ցու թյուն (ի րա վունք ներ 
և Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին Կոն վեն ցի ա)

   Հարց ված նե րի 82%-ը հա մա ձայն է ին, որ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն �  
ո րո շ� մ ըն դ�  նող նե րը պետք է կար ևո րեն ե րե խա նե րի տե սա կե տը։ 

  Ե րե խա նե րի 70%-ը նշե ցին, որ դպ րո ց� մ սո վո րել են ե րե խայի ի րա-
վ� նք նե րի մա սին։ 54%-ը ա սա ցին, որ տե ղյակ են Ե րե խայի ի րա վ� նք-
նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այից։ Մի այն 32%-ը նշե ցին, որ Կոն վեն-
ցի այի մա սին տե ղե կա ցել են դպ րո ց� մ։

   Հարց ված ե րե խա նե րի 82%-ը նա խորդ տա ր� մ կա րո ղա ցել են ըն տա-
նի ք� մ տե սա կետ ներ ար տա հայ տել ի րենց մտա հո գող խն դիր նե րի վե-
րա բե րյալ, մի նչ դեռ նրանց մի  այն 26%-ին է հնա րա վո ր�  թյ� ն ըն ձեռն-
վել խո սել հա մայն քային խն դիր նե րի մա սին։

 Մաս նակ ցու թյուն և ազ դե ցու թյուն (մաս նակ ցու թյուն 
ո րո շումն  ե րի  ըն դուն մա նը, ե րե խա յի իրավունքների 
պաշտպանություն) 

  Ե րե խա նե րի 64%-ը հա մոզ ված են, որ նրանք պետք է կր թ�  թյա նը/դպ-
րո ցին ա ռնչ վող խն դիր նե րի վրա ազ դե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն �  նե նան, 
և հարց ված նե րի 76%-ը կցան կա նային ի րենց մտա հո գող խն դիր նե րի 
հան դեպ ա վե լի մե ծ ազ դե ց�  թյ� ն և դրանց փո խե լ�  հնա րա վո ր� -
թյ� ն �  նե նալ։

   Հարց ված ե րե խա նե րի 80%-ը ցան կա ն� մ են ի րենց հանգս տի և ար-
տադպ րո ցա կան մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի վրա ազ դե լ�  ա վե լի մե ծ հնա րա վո-
ր�  թյ� ն �  նե նալ, ի սկ 58%-ը պն դ� մ են, որ դպ րոց նե րի են թա կա ռ� ց-
վածք նե ր� մ պետք է բա րե լավ վեն ժա ման ցային տա րածք նե րը։

   Հարց ված նե րի 86%-ը հա մա ձայ նե ցին այն պնդ մա նը, որ կար ևոր կամ 
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շատ կար ևոր է Հա յաս տա ն� մ մի  ջոց ներ ձեռ նար կել �  ժե ղաց նե լ�  
ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն�  թյ�  նը

   Հարց ված ե րե խա նե րի 49%-ը տե ղյակ չեն՝ �  ր դի մե լ և որ տե ղից օգ-
ն�  թյ� ն ստա նալ բռ ն�  թյան են թարկ վե լ�  պա րա գա յ� մ։ Ե րե խա նե րի 
40%-ը տե ղյակ չեն՝ �  մ դի մե լ, ե թե են թարկ վել են ծաղ րի կամ ար ժա-
նա ցել ա նար դար վե րա բեր մ� ն քի։ Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, հարց ված նե րի 
72%-ը գի տի՝ �  մ դի մե լ, ե թե ցան կա ն� մ են խո սել ըն տա նե կան խն-
դիր նե րի մա սին։

 Անվ տան գու թյուն և բռ նու թյուն (ա նվ տան գու թյուն, 
աշ խա տանք և դպ րո ցա կան աբ սեն տե իզմ) 

  Ե րե խա նե րի 84%-ը նշե ցին, որ Հա յաս տա ն� մ պետք է ա վե լի շատ 
ջան քեր գոր ծադր վեն ծաղ րանքն �  հե տապն դ�  մը կան խար գե լե լ�  
նպա տա կով։ Ե րե խա նե րի 35%-ը նվա զա գ� յ նը 1-5 ան գամ դպ րո ց� մ 
ծաղ րան քի ա կա նա տես են ե ղել, մի նչ դեռ ե րե խա նե րի 90%-ը պա տաս-
խա նել է, որ չ�  նեն ծաղ րան քի կամ բռ ն�  թյան են թարկ վե լ�  մտա հո-
գ�  թյ� ն։

   Հարց ված ե րե խա նե րի 38%-ը տե սել ե ն՝ ի նչ պես են հա մայն ք� մ ե րե-
խայի ծե ծ� մ կամ բռ� նցք նե րով հար վա ծ� մ։ Մի այն  9%-ն են մի  ջա դե-
պե րի մա սին տե ղյակ պա հել հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րին։ 

  Ե րե խա նե րի 11%-ը հայ տա րա րե ցին, որ այս կամ ան ցած տա րի չեն 
կա րո ղա ցել դպ րոց հա ճա խել աշ խա տան ք� մ շա բա թա կան 14 ժա-
մի ց ա վել ներգ րավ ված լի նե լ�  պատ ճա ռով։ Այդ հարց ված նե րի 73%-ը 
բնակ վ� մ է ին գյ�  ղա կան հա մայնք նե ր� մ։ 

  Ըստ ե րե խա նե րի՝ ծաղր պա ր�  նա կող հինգ մի  ջա դե պից մե  կը (21%) 
տե ղի է �  նե ցել  ար տա քին տես քի, ի սկ 10%-ը՝ ըն տա նի քի սո ցի ալ-տն-
տե սա կան կար գա վի ճա կի պատ ճա ռով։

   Հա մա ձայն դպ րո ցա կան ե րե խա նե րի՝ հաշ ման դա մ�  թյ� ն �  նե նա լ�  
հան գա ման քը գրե թե եր բեք ծաղ րան քի կամ բռ ն�  թյան հիմք չի հան-
դի սա ն� մ։ Հարց ված նե րի 74%-ը մե  ծա պես կար ևո ր� մ են այն պն դ� -
մը, որ Հա յաս տա նը պետք է ա վե լի շատ ջան քեր գոր ծադ րի հաշ ման-
դա մ�  թյ� ն �  նե ցող ե րե խա նե րին կյան քի բո լոր ո լորտ նե ր� մ նե րա ռե-
լ�  հա մար։
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 Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյուն (ա ջակ ցու-
թյուն և օգ նու թյուն, դպ րո ցին ա ռնչ վող խն դիր ներ, 
ե րե խա նե րի ա պա գան)

   Հարց ված ե րե խա նե րի 82%-ը դրա կան են տրա մադր ված ի րենց ա պա-
գայի հան դեպ։ 84%-ը հայտ ն� մ են, որ գի տեն՝ �  ր են գնա լ�  դպ րոցն 
ա վար տե լ� ց հե տո։ 96%-ը նշ� մ են, որ դա ի րենց սե փա կան նա խա սի-
ր�  թյամբ է, և ոչ ի րենց ծնող նե րի։

  55%-ը բա վա րար ված են ի րենց դպ րոց նե ր� մ դա սա վանդ ման մե  թոդ-
նե րից, ի սկ 13%-ը հիմն  ա կա ն� մ կամ ը նդ հան րա պես բա վա րար ված 
չէ ին։

   Հարց ված նե րի 14%-ը նշել է, որ ան ցյալ տա րի տևա կան ժա մա նակ 
տխ� ր և ը նկճ ված է ե ղել։ 

  Հարց ված նե րի 92%-ը օ րա կան նվա զա գ� յ նը եր կ�  ժամ հա մա ցանց է 
օգ տա գոր ծ� մ և 88%-ը տե ղյակ է՝ ի նչ պես ան վտանգ օ գտ վել հա մա-
ցան ցից։

   Հարց ված նե րի 13%-ը նշել են, որ որ ևէ չա փա հաս ան ձ փոր ձել է առ-
ցանց կապ հաս տա տել ի րենց հետ և զր�  ցել ին տիմ թե մա նե րի շ� րջ, 
ի սկ հարց ված նե րի 7%-ը նշել են, որ վի րա վո րա կան բն� յ թի առ ցանց 
հա ղոր դագ ր�  թյ� ն ներ են ստա ցել։

 Հե տա զո տու թյան ման րա մասն ար դյունք ներ 
 Հարց ման ար դյ� նք նե րը խմ բա վոր վ� մ են ը ստ չորս գոր ծոն նե րի՝ 

  Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի ի մա ց�  թյ� ն (ի րա վ� նք ներ և Ե րե խա նե րի 
ի րա վ� նք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա) 

  Անվ տան գ�  թյ� ն և բռ ն�  թյ� ն (ա նվ տան գ�  թյ� ն, աշ խա տանք և դպ-
րո ցա կան աբ սեն տե իզմ)

   Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ց�  թյ� ն (սթ րե սի աս տի ճան, ա ջակ-
ց�  թյ� ն և օգ ն�  թյ� ն, դպ րո ցին ա ռնչ վող խն դիր ներ)

   Մաս նակ ց�  թյ� ն և ազ դե ց�  թյ� ն (մաս նակ ց�  թյ� ն ո րո շ� մն  ե րի ըն-
դ� ն մա նը, ե րե խա նե րի օմ բ� դս մե  նը, ե րե խա նե րի ա պա գան)
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Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի մա ցու թյուն 
Ըստ հարց ման տվյալ-
նե րի՝ 10 ե րե խա նե րից 

7-ը (70%) փաս տել են, 
որ դպ րո ց� մ են տե-
ղե կա ցել ե րե խա նե րի 
ի րա վ� նք նե րի մա սին: 
Հարց ված նե րի կե սից 

ա վե լին (54%) դրա կան 
պա տաս խան է տվել Ե րե խա նե րի ի րա վ� նք նե րի մա սին կոն վեն ցի այի 
մա սին ի րենց ի րա զեկ վա ծ�  թյան վե րա բե րյալ։ Հիմն  վե լով ստաց ված տե-
ղե կատ վ�  թյան վրա՝ կա րե լի է ա սել, որ թե՛ հարց ման մաս նա կից նե րը, և 
թե՛ ֆո կ� ս խմ բե րը հիմն  ա կա ն� մ տե ղյակ է ին ե րե խա նե րի հիմն  ա կան 
ի րա վ� նք նե րի մա սին: Հարց ված նե րը կա րո ղա ցել են նշել ե րե խայի մի  
քա նի ի րա վ� նք ներ, ի սկ մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը նշել է ե րե խայի ա ռն վազն 
ե րեք հիմն  ա կան ի րա վ� նք: Այս թվե րը տվյալ հարց ման ա մե  նաո գեշն չող 
և զար մաց նող ար դյ� նք ներն է ին: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, մի  այն 32%-ն է նշել, 
որ հենց դպ րո ց� մ են ի րենց ներ կա յաց րել Կոն վեն ցի ան: Սա նշա նա կ� մ 
է, որ Կոն վեն ցի այի մա սին տե ղե կատ վ�  թյան ա ռաջ նային աղ բյ�  րը դպ-
րո ցը չի ե ղել, ին չը պետք է նկա տի �  նե նան կր թա կան ո լոր տի հա մար 
քա ղա քա կա ն�  թյ� ն մշա կող նե րը՝ հզո րաց նե լով մար դ�  ի րա վ� նք նե րի 
մա սին դպ րո ցա կան ծրա գի րը՝ ե րե խա նե րի ի րա վ� նք նե րի մա սին այս 
հիմն  ա կան փաս տա թ� ղ թը կար ևո րե լ�  մի  ջո ցով: Ստո րագ րե լով Կոն-
վեն ցի ան՝ կա ռա վա ր�  թյ�  նը ոչ մի  այն ստանձ նել է ս� յն փաս տաթղ թ� մ 
նշ ված ի րա վ� նք նե րի կի րառ ման ա պա հո վ�  մը, այլ նաև հանձն է ա ռել 
լայ նո րեն տա րա ծել և հա տ� կ բարձ րաց նել Կոն վեն ցի այի մա սին ի րա զեկ-
վա ծ�  թյ�  նը բո լոր հնա րա վոր մի  ջոց նե րով: 

«Ես գիտեմ մի այն, որ դա 
երեխայի պաշտպանության 

համար է, սակայն բոլոր 
մանրամասները չգիտեմ»։
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Անվ տան գու թյուն և բռ նու թյուն 

Անվ տան գու թյուն 

Ե րե խա նե րի 84%-ը 

մե ծ կար ևո ր�  թյ� ն է 

տա լիս այն փաս տին, 

որ Հա յաս տա ն� մ 

պետք է  ա վե լի շատ 

աշ խա տանք ներ ի րա-

կա նաց նել բռ ն�  թյան 

դեպ քե րը կան խե լ�  

�  ղ ղ�  թյամբ: Ե րե խա-

նե րի 35%-ը դպ րոց նե-
ր� մ տե սել է բռ ն�  թյան դեպ քեր այս կամ ան ցած տար վա ըն թաց ք� մ 
ա ռն վազն 1-5 ան գամ: Սա նշա նա կ� մ է, որ գրե թե յ�  րա քան չյ� ր ե րկ-
րորդ ե րե խան դպ րո ց� մ ա կա նա տես է ե ղել բռ ն�  թյան: Ա վե լին, հարց-

ված նե րի 38%-ը պա տաս խա նել է, որ այս կամ նա խորդ տա րի ի րենց դպ-
րո ց� մ կամ հա մայն ք� մ տե սել են ի նչ-որ մե  կին հար վա ծե լիս: Չնա յած 
այն փաս տին, որ ե րե խա նե րի 90%-ը պա տաս խա նել է, որ չ�  նեն հար ված 
ստա նա լ�  կամ բռ ն�  թյան են թարկ վե լ�  մտա հո գ�  թյ� ն, վե րոն շյալ ար-
դյ� նք նե րը ց� յց են տա լիս, որ ո րո շա կի հա կա ս�  թյ� ն կա այն ե րե խա-
նե րի մի ջև, ով քեր նշել են, որ  ի րենց նկատ մամբ կի րառ վել է  բռ ն�  թյ� ն, 
և ով քեր տե սել են, թե ի նչ պես են ի րենց հա սա կա կից նե րին բռ ն�  թյան 
են թար կ� մ: Կա րե լի է են թադ րել, որ ե րե խա նե րը չ�  նեն ի րենց հետ պա-
տա հած մի  ջա դե պե րի մա սին խո սե լ�  ցան կ�  թյ� ն, ո րը խո ս� մ է այն մա-
սին, որ Հա յաս տա ն� մ առ հա սա րակ տրա մադր ված չեն բարձ րա ձայ նել 
բռ ն�  թյան դեպ քե րը: Սա հան գեց ն� մ է այն եզ րա կա ց�  թյան, որ ե րե խա-
նե րին թե՛ դպ րոց նե ր� մ, և թե՛ հա մայնք նե ր� մ բռ ն�  թյան են թար կելն �  
հար վա ծե լը լայ նո րեն տա րած ված է, սա կայն դա առ կա է թաքն ված ի րա-
կա ն�  թյան մե ջ, ո րն ա վե լի խո րը վեր լ�  ծ�  թյան կա րիք �  նի, և պետք է 
ա վե լի շատ գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ ձեռ նար կել նման խն դիր նե րը լ�  ծե լ�  և այդ 
մի  ջա դե պե րի մա սին հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րին տե ղյակ պա հե լ�  
�  ղ ղ�  թյամբ:    

«Բռնության դեպքեր 
նույնպես հանդիպում են. 

մե նք կռվում ենք, որովհետև 
փորձում ենք բացատրել, 

իսկ նրանք չեն հասկանում։ 
Մեզ մն ում է մի այն կռվել»։
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Պատկեր 3. Ձեր հասակակիցներից ճանաչ� ՞մ եք մե կին, � մ ծաղրել են 
կամ ոտնձգ� թյան են ենթարկել նախորդ տարվա ընթացք� մ ստորև 
նշված պատճառներով

Տարիք

Արտաքին տեսք

Հաշմանդամ�թյ�ն

Այլ մարզի և/կամ երկրի 
քաղաքացի/բնակիչ լինելը

Ընտանիքի վատ սոցիալական վիճակ

Հավատք/կրոն

3.9%

21.4%

3.4%

8.6%

9.9%

4.9%

Կից ներ կա յաց ված Պատ կեր 3-ն ա վե լի ման րա մասն ձևով ց� յց է տա լիս 
հա յաս տա նյան դպ րոց նե ր� մ և հա մայնք նե ր� մ բռ ն�  թյան և ո տնձ գ� -
թյան հիմն  ա կան պատ ճառ նե րը: 

Յ�  րա քան չյ� ր ե րե խա ի րա վ� նք �  նի �  նե նալ ա պա հով ման կ�  թյ� ն՝ 
ա ռանց բռ ն�  թյան որ ևէ տե սա կի  կի րառ ման: Նրանք չպետք է են թարկ-
վեն բռ ն�  թյան, պի տա կա վոր ման կամ ցան կա ցած տե սա կի ո տնձ գ� -
թյան: Ե րե խա ներն ի րա վ� նք �  նեն ի րենց լավ զգա լ�  և պետք է պար-
տա դիր օգ ն�  թյ� ն ստա նան, ե թե ի րենց վատ են զգ� մ կամ ի րենց վատ 
են վե րա բեր վել կամ վն ա սել են: Ե թե ըն տա նի ք� մ մե  ծա հա սակ նե րը չեն 
կա րո ղա ն� մ օգ նել խո ցե լի ի րա վի ճա կ� մ գտն վող ի րենց ե րե խա նե րին, 
ա պա հա սա րա կ�  թյ�  նը պետք է իր վրա վերց նի պա տաս խա նատ վ� -
թյ�  նը և ա պա հո վի, որ պես զի ե րե խա նե րը ստա նան հա մա պա տաս խան 
օգ ն�  թյ� ն: Թեև տար բեր վայ րե րի և ի րա վի ճակ նե րի ան վտան գ�  թյ� -
նը գնա հա տող պա տաս խան նե րը կազ մե լ են « մի շտ ան վտանգ եմ զգ� մ» 
պա տաս խա նի ա ռն վազն 41%-ը, Պատ կեր 4-ը ց� յց է տա լիս ե րե խա նե րի 
հա մար ա մե  նավ տան գա վոր տե ղե րը և ի րա վի ճակ նե րը: 
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Պատկեր 4. Հազվադեպ կամ երբեք անվտանգ  չեն զգ� մ հետևյալ 
վայրեր� մ 

1.9%

1.2%

2.2%

1.8%

2.0%

1.5%

4.1%

6.8%

5.7%

4.5%

4.7%

7.3%

7.7%

0.8%

1.0%

2.6%

3.0%

4.6%

5.3%

8.1%

8.5%

10.4%

10.6%

11.1%

19.8%

19.2%

Տանը

Դասարան�մ

Դասամիջոցի ժամանակ

Ձեր բնակ�թյան տարածք�մ ցերեկը

Համայնք�մ ցերեկային ժամերին

Դպրոց գնալիս և տ�ն վերադառնալիս

Համայնքի ժամանցային վայրեր�մ

Ինտերնետից օգտվելիս

Հանրային տրանսպորտ�մ ցերեկը

Համայնք�մ երեկոյան ժամերին

Ձեր բնակ�թյան տարածք�մ երեկոյան

Հանրային տրանսպորտ�մ երեկոյան
Երիտասարդական կենտրոն�մ կամ

 ակ�մբ�մ

Տղա Աղջիկ

Հարց ման ար դյ� նք նե րը, ո րոնք ար տա ցո լ� մ են ե րե խա նե րի պատ կե րա-
ց� մն  երն ի րենց ան վտան գ�  թյան մա սին, նե րա ռ� մ են ևս մե կ ա հա զան-
գող տվյալ: Հարց ված նե րի մոտ 3%-ը մե  ծա հա սա կի կող մի ց բռ ն�  թյան 
են թարկ վե լ�   վտանգ են զգա ցել, և 5%-ը ան հանգս տա ցած են ե ղել խտ-
րա կա ն�  թյան հնա րա վոր ս� բյեկտ դառ նա լ�  վտան գից: Մեկ այլ ան-
հանգս տաց նող տվյալ ա ռնչ վ� մ է ան չա փա հաս նե րի և մե  ծա հա սակ նե րի 
մի ջև առ ցանց հա ղոր դակ ց�  թյա նը՝ հարց ված նե րի 13%-ը փաս տել են, որ 
նրանց հետ մե  ծա հա սակն առ ցանց հա ղոր դակց վել է և ցան կա ցել է խո սել 
ան ձնա կան թե մա նե րի մա սին: Հարց ված նե րի մոտ 11%-ը նշել են, որ այլ 
ե րե խա նե րից կամ մե  ծա հա սակ նե րից առ ցանց կամ բջ ջային հե ռա խո սով 
ստա ցել են վի րա վո րա կան հա ղոր դագ ր�  թյ� ն ներ: 

Այդ հար ցե րը պա հան-
ջ� մ են հա տ� կ �  շադ-
ր�  թյ� ն՝ կապ ված թե՛ 

«Դուք չեք կարող 
օգտագործել համացանցը 
և ձեզ անվտանգ զգալ»: 
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ե րե խա նե րի շր ջա ն� մ ՏՏ ան վտան գ�  թյան մա սին ի րա զեկ վա ծ�  թյան 
մե  ծաց ման, և թե՛ ի րա վա պահ մար մի ն նե րի կող մի ց ա վե լի ա րագ մո նի տո-
րին գի �  կան խար գել ման մե  խա նիզմն  ե րի ը նդ լայն ման հետ: 

Ո րոշ դեպ քե ր� մ ա շա կերտ նե րը փոր ձ� մ են կան խել ծաղ րան քը դպ րոց-
նե ր� մ՝ օգ տա գոր ծե լով բռ նի և ոչ բռ նի մի  ջոց ներ: Բռ նի մի  ջոց նե րից են 
հա մար վ� մ, օ րի նակ, « բա ցատ րե լը», որ ծաղ րե լը և հաշ ման դա մ�  թյ� ն 
�  նե ցող ե րե խա նե րին ձեռք առ նելն ա նըն դ�  նե լի է ի րենց հա մար: Ոչ բռ նի 
մի  ջոց նե րից են ըն կե րա կան շր ջա պա տ� մ զր� յց նե րը: Ու ս�  ցիչ նե րը 
ն� յն պես փոր ձ� մ են կան խել նման պահ ված քը: 

Ո րո շա կի մե  թոդ ներ 
բարձ րա ձայն վել են ֆո-
կ� ս խմ բե րի կող մի ց, 
ի նչ պի սիք են տար բեր 
թե մա նե րի շ� րջ �  ս� -
ցիչ նե րի և ծնող նե րի 
հետ զր� յց նե րի կազ-
մա կեր պ�  մը, ոս տի-
կա ն�  թյան հետ հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը, 
ե րե խա նե րի ագ րե սիվ պահ ված քի մա սին ծնող նե րին տե ղե կա ց�  մը, սո-
ցի ա լա կան աշ խա տող նե րի, սո ցի ո լոգ նե րի և հո գե բան նե րի հետ ըն տա նե-
կան խն դիր նե րի և ե րե խա նե րի ի րա վ� նք նե րի մա սին հե ռ� ս տա տե սային 
զր� յց նե րի կազ մա կեր պ�  մը: 

Ու ս�  ցիչ նե րի հիմն  ա կան աշ խա տան քը  ծնող նե րի հետ բա ցատ րա կան 
զր� յց ներն են: Ո րոշ դպ րոց նե ր� մ դաս ղեկ նե րը ան ցկաց ն� մ են ե րե խա-
նե րի հետ զր� յց ներ, ո րի ըն թաց ք� մ քն նար կ� մ են մի  ջա դե պը, և ա ռա-
ջար կ� մ են ըն դ�  նե լի պահ ված քի օ րի նակ ներ: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, հա-
յաս տա նյան հա սա րա կ�  թյան բո լոր դե րա կա տար նե րի կող մի ց պետք է 
ձեռ նարկ վեն ամ բող ջա կան մի  ջո ցա ռ� մն  եր՝ փո խե լ�  հա մար բռ նա րար 
մո տե ց� մն  ե րը: « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ�  թյան հա յաս տա նյան 
ներ կա յա ց� ց չ�  թյ�  նը, Վորլդ Վիժն Հա յաս տա նի, ե րե խա նե րի հար ցե-
րով զբաղ վող տա սը ՀԿ-նե րի, Յ  ̂  ՆԻ ՍԵՖ-ի և մե  դի ա գոր ծըն կեր նե րի 
հետ հա մա տեղ նա խա ձեռ նել է « Վերջ ե րե խա նե րի հան դեպ բռ ն�  թյա նը» 
հն գա մյա հան րային ար շավ՝ «Բռ ն�  թյ�  նը փո խա րի նենք սի րով» կար գա-
խո սով: 

«Պետք է այնպիսի դրույթ 
լինի, որի համաձայն 

կտուգանվեն երեխաներին 
բռնության ենթարկած 

ծնողները. մի գուցե նրանք 
ավելի զգոն դառնան, երբ 

հարցը դիպչի գրպաններին»: 
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Աշ խա տանք և դպ րո ցա կան աբ սեն տե իզմ

Վաղ տա րի ք� մ աշ խա տե լը ե րե խա նե րի կր թ�  թյան խո չըն դոտ նե րից 
մե կն է: Այն ա ռա վել տա րած ված է գյ�  ղա կան և հե ռա վոր բնա կա վայ-
րե ր� մ: Եր ևա ն� մ ե րե խա նե րը դա սե րից հա ճախ չեն բա ցա կա յ� մ: Ո րոշ 
շր ջան նե ր� մ ձմ ռա նը ե ղա նա կային պայ ման նե րի պատ ճա ռով ճա նա-
պարհ ներն ա նան ցա նե լի են դառ ն� մ: Սա նաև նշ վել է որ պես դպ րո ցից 
բա ցա կայե լ�  պատ ճառ: Սա կայն Հա յաս տա նի ո րոշ մա սե ր� մ (ի նչ պի սիք 
են Ա րա գա ծոտ նի, Ար մա վի րի, Գե ղար ք�  նի քի մար զե րը), ո րոշ հարց ված-
ներ նշել են, որ ճա նա չ� մ են այն պի սի ե րե խա նե րի, ով քեր բա ցա կայել են 
դպ րո ցից աշ խա տան ք� մ ներգ րավ ված լի նե լ�  պատ ճա ռով: 

10 հարց ված նե րից ա վե լի քան 1-ը փաս տել է, որ այս կամ ան ցած տա-
րի չի կա րո ղա ցել դպ րոց հա ճա խել աշ խա տան ք� մ ներգ րավ ված լի նե լ�  
պատ ճա ռով: Ա մե  նա մե ծ տո կոս նե րը գրանց վել են Գե ղար ք�  նի քի (26%), 

Տա վ�  շի (19%) և Վայոց Ձո րի (15%) մար զե ր� մ: 

Պատկեր 5. Այս կամ նախորդ տարի Դ� ք  բացակայե՞լ եք դպրոցից 
աշխատանք� մ ներգրավված լինել�  պատճառով

Այո

Ոչ

10.7%

89.3%

Մեծ կապ կա բնա կ�  թյան հա մայն քի, սե ռի և դպ րո ցից բա ցա կա յ�  թյան 
մի ջև, ե րբ պատ ճա ռը հան դի սա ն� մ է աշ խա տան ք� մ ներգ րավ ված լի նե-
լը: Գյ�  ղա կան հա մայնք նե ր� մ ապ րող տղա նե րի հա մար մե ծ ռիս կեր կան 
աշ խա տան քի պատ ճա ռով կր թ�  թյ�  նից բա ցա կայե լ�  հա մար՝ 3 ան գամ 
ա վե լի շատ տղա ներ չեն հա ճա խել դպ րոց (16%) աշ խա տե լ�  պատ ճա ռով, 
քան աղ ջիկ ներ (5%): Աշ խա տե լ�  պատ ճա ռով դպ րո ցից բա ցա կայող ե րե-
խա նե րի 73%-ը բնակ վ� մ էր գյ�  ղե ր� մ: Հատ կա պես պետք է նշել, որ 
հարց ված նե րի տա րի քը մե  ծա նա լ�  հետ մե կ տեղ այս պատ ճա ռով բա ցա-
կայող նե րի թի վը ն� յն պես ա ճ� մ է: 
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Սա ի րա կա ն� մ հա կա ս� մ է ե րե խա նե րի՝ կր թ�  թյ� ն ստա նա լ�  ի րա վ� ն-
քին: Մինչ դեռ վատ տն տե սա կան պայ ման նե րը՝ հատ կա պես գյ�  ղա կան 
վայ րե ր� մ, հան գեց ն� մ են աշ խա տ�  ժի ե րի տա սար դաց մա նը և ե րե խա-
նե րին տն տե սա կան հա րա բե ր�  թյ� ն նե ր� մ ներգ րավ վե լ� ն: Կր թ�  թյան 
ի րա վ� ն քի տե սան կյ�  նից սա հա մար վ� մ է ե րե խա նե րի ի րա վ� նք նե րի 
խախ տ� մ, ո րին պետք է բազ մա կող մա նի ո րեն ան դրա դառ նան հա մա-
պա տաս խան պե տա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը  և տե ղա կան իշ խա ն� -
թյ� ն նե րը՝ տվյալ հիմն  ա րար ի րա վ� ն քի կի րառ մանն ա ջակ ցե լ�  հա մար: 
Եզ րա փա կե լով վե րոն շյա լը՝ պետք է փաս տել, որ աշ խա տող ե րե խա նե րի 
40%-ն աշ խա տ� մ է շի նա րա րա կան հրա պա րակ նե ր� մ, ո րը, ը ստ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյան օ րենսդ ր�  թյան, հա մար վ� մ է վտան գա վոր 
աշ խա տանք: 

 Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյուն 
Սթ րե սի աս տի ճան

 Ս� յն հե տա զո տ�  թյ�  նը ց� յց է տա լիս, որ ե րե խա նե րը են թարկ վ� մ են 
սթ րե սի, հ� զ վ� մ են, ան կա նոն են սն վ� մ կամ ի րենք ի րենց վն ա ս� մ են: 
Ան հանգս տ�  թյան հիմն  ա կան պատ ճա ռը լի ն� մ է տնային աշ խա տան քը 
(32%), ո րին հա ջոր դ� մ է ծաղ րի են թարկ վե լ�  վա խը (8%) և սո ցի ալ-հո գե-
բա նա կան խն դիր նե րը (8%): Պետք է ա ռանձ նա կի �  շադ ր�  թյ� ն դարձ-
նել նաև այն ե րե խա նե րին, ով քեր մտա ծ� մ են ի րենց վն ա սե լ�  մա սին 
(4%), քա նի որ դա �  ղ ղա կի ո րեն վկա յ� մ է ե րե խա նե րի մոտ շա ր�  նա կա-
կան սթ րե սի մա սին: Այս ա ռա ջար կ�  թյ�  նը նաև հիմն  վ� մ է ստաց ված 
թվե րի վրա, ո րոնց հա մա ձայն հարց ված նե րի 14%-ը խոս տո վա նել են, որ 
տևա կան ժա մա նակ ե ղել են տխ� ր կամ ը նկճ ված:

Ա ջակ ցու թյան և օգ նու թյան ո րո նում 

Հարց ված նե րի մոտ կե սը չգի տի, թե �  ր դի մե լ, ե թե ցան կա ն� մ են խո սել 
ո րո շա կի խնդ րի մա սին կամ ար տա կարգ ի րա վի ճա կի դեպ ք� մ: 49%-ը 
չգի տեն, թե �  ր դի մե լ, ե րբ հո գե բա նա կան սթ րես են ապ ր� մ, 28%-ը տե-
ղյակ չեն, թե �  ր դի մե լ ըն տա նե կան խն դիր նե րի դեպ ք� մ: 49%-ը տե ղյակ 
չեն՝ �  ր դի մե լ և որ տե ղից օգ ն�  թյ� ն խնդ րել բռ ն�  թյան են թարկ վե լ�  
պա րա գա յ� մ: Եվ 40%-ը տե ղյակ չեն՝ �  մ դի մե լ, ե թե են թարկ վել են ծաղ-
րի կամ ար ժա նա ցել ա նար դար վե րա բեր մ� ն քի։ 



19

Պատկեր 6. Դ� ք գիտե՞ք՝ � ր դիմե լ, երբ կարիք � նենաք օգն� թյան կամ 
մե կի հետ խոսել� 

53.1% 48.7%

71.8% 28.2%

51.5% 48.5%

60.5% 39.5%

Հոգեպես վատ զգալ� դեպք�մ

Ընտանիք�մ խնդիրներ �նենալ� դեպք�մ

Բռն�թյան ենթարկվել� դեպք�մ

Ծաղրանքի և/կամ անարդար վերաբերմ�նքի
ենթարկվել� դեպք�մ

Այո Ոչ

Սա հան գեց ն� մ է ը նդ հա ն� ր ան տե ղյա կ�  թյան, ե րբ ե րե խա նե րի 89%-ը 

ի րա զեկ ված չի լի ն� մ, թե �  մ դի մե լ ա ջակ ց�  թյան հա մար: Ա վե լի շատ 

տղա ներ (57%), քան աղ ջիկ ներ (44%) տե ղյակ չեն, թե �  մ դի մե լ օգ ն� -
թյան հա մար, ե րբ նրանք �  նե ն� մ են հո գե բա նա կան սթ րես: Ա վե լին, որ-
քան ա վե լի ե րի տա սարդ է հարց վա ծը, այն քան քիչ հա վա նա կան է ստա-
նալ դրա կան պա տաս խան այս հար ցե րին:  

Գո հու նա կու թյուն դպ րո ցից 

Հարց ված նե րի մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը նշել է, որ դպ րո ցա կան են թա կա ռ� ց-
վածք նե րը բա րե լավ ման կա րիք �  նեն: Ժա ման ցի կազ մա կերպ ման հա-
մար տա րած քի ա ռանձ նա ց� մն  ա ռա ջին տե ղ� մ է հարց ված նե րի 58%-ի 

հա մար: Նրանց 48%-ը ցան կա ն� մ է, որ պես զի բա րե լավ վեն ջրի և սա նի-
տա րա կան պայ ման նե րը: Այլ պա հանջ նե րը կա րող եք տես նել Պատ կեր 

7-�  մ:

Պատկեր 7. Ի՞նչը կցանկանայիք փոխել Ձեր դպրոցի ենթակառ� ցվածք� մ

43.6%

48.2%

44.2%

45.2%

57.7%

Ջեռ�ցման համակարգը

Ջրամատակարարման և սանիտարահիգիենիկ պայմանները

Շենքի և շին�թյ�նների ֆիզիկական պայմանները

Դասարանի ֆիզիկական պայմանները

Հանգստի համար նախատեսված տարածքը



20

 Ֆո կ� ս խմ բե րի մաս-
նա կից նե րը ա րել են 
են դպ րո ցի մի  ջա վայ րի 
բա րե լավ ման ա ռա ջար-
կ�  թյ� ն ներ: Ցան կա լի 
է բա րե լա վել հետ ևյալ 
ո լորտ նե րը՝ դպ րո ցի 
ֆի զի կա կան պայ ման-
նե րը (կա հ� յ քի և ՏՏ 
սար քա վո ր� մն  ե րի հա-
մալ ր� մ, ջրի և սա նի տա րա կան պայ ման նե րի բա րե լա վ� մ, սպոր տային 
հրա պա րակ նե րի և դա սա սե նյակ նե րի վե րա նո րո գ� մ, նա խակր թա րան-
նե րի, ճա նա պարհ նե րի, կա նա չա պատ տա րածք նե րի և կա յան ման տե ղե-
րի բա րե կար գ� մ), կր թա կան բո վան դա կ�  թյան բա րե լա վ� մ (�  ս�  ցո ղա-
կան ծրագ րե րի փո փո խ�  թյ� ն, ա վե լի շատ ֆի զի կա կան զբաղ վա ծ�  թյան 
խթա ն� մ, �  ս�  ցիչ նե րի վե րա պատ րաս տ� մ, ա վե լի շատ լա բո րա տո րի ա-
ներ), և վար չա րա րա կան հար ցեր (գ րա ֆի կի բա րե լա վ� մ, կար գա պա հ� -
թյ� ն, դպ րո ցա կան հա մազ գես տի վե րա ց� մ):

Այս պա տաս խան նե րը հ�  շ� մ են, որ չնա յած բա րե փո խ� մն  ե րին, դեռ բա-
վա կա նին շատ ա նե լիք ներ կան դպ րո ցի են թա կա ռ� ց վածք նե րի բա րե-
լավ ման հա մար՝ ե րե խա նե րին բազ մա կող մա նի և բա վա րար կր թ�  թյ� ն 
տրա մադ րե լ�  հա մար: 

Պատկեր 8. Գոհ� նակ� թյ� ն � ս� մն ական մե թոդներից

13.3%

54.7%

19.5%

9%

3.5%

Ավելի շ�տ գոհ

Գոհ

Չեզոք

Դժգոհ

Ավելի շ�տ դժգոհ

 

 «Օտար մարդկանց մուտքը 
դպրոց պետք է արգելել՝ 

շրջանավարտները և 
այլ անձինք շատ հաճախ 
այցելում են դպրոցներ և 
երեխաների հետ խոսելիս  

օգտագործում են վատ բառեր»:  
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Գոhու նա կու թյուն դա սա վանդ ման մե  թոդ նե րից 

Հարց ված նե րի կե-

սից ա վե լին (55%) բա-
վա րար ված են ի րենց 
դպ րոց նե ր� մ դա սա-
վանդ ման մե  թոդ նե-
րից, ի սկ 13%-ը մե ծ 
մա սամբ կամ ը նդ հան-
րա պես բա վա րար ված 
չեն: 

Հարց ված նե րից տար բեր պատ ճառ նե րով ոչ բա վա րար ված են ար տա-
հայտ վել հիմն  ա կա ն� մ  9-րդ և 11-րդ դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րը 
(38%-ը 9-րդ դա սա րան ցի ներ են, ի սկ 28%-ը՝ 11-րդ): Հիմն  ա կա ն� մ դժ-
գոհ ա շա կերտ նե րը 9-րդ դա սա րան ցի ներ են: Նրանք կազ մ� մ են հարց-
ված նե րի 41%-ը: 

Այս ար դյ� ն քը լրա ց�  ցիչ �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն է պա հան ջ� մ՝ վեր հա նե-
լ�  հիմ ք� մ ըն կած հիմն  ա կան պատ ճառ նե րը, ո րոնք կա րող են փոխ կա-
պակց ված լի նել ա վագ դպ րոց տե ղա փոխ վե լ�  հետ: 

Օգ նու թյուն տնային աշ խա տանք կա տա րե լիս

 Հարց ված նե րի 17%-ը հայտ նել է, որ տնային աշ խա տանք կա տա րե լիս 
ի րենց տա նը ե րբ ևի ցե չեն օգ նել։ Այս խմ բ� մ ը նդ գրկ ված են ե ղել տար-
բեր տա րի քի, դա սա րան նե րի, սե ռի և բնա կ�  թյան վայ րի ա շա կերտ ներ: 
Հարց ված նե րի ա մե  նա մե ծ խ� մբը (33%) նշել է, որ ի րենց եր բեմն  են տանն 
օգ նել տնային աշ խա տանք կա տա րե լիս: Հարց ված նե րի 26%-ին մե  ծա մա-
սամբ տանն օգ նել են տնային աշ խա տանք կա տա րե լիս: 

 

«Ուսուցիչն իրավունք չունի 
վիրավորել երեխային, դա մե ծ 

հոգեբանական ճնշում է։ Որքան 
շատ ենք ասում երեխային, որ 

նա վատն է, այնքան ավելի 
վատն է նա դառնում»:
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Մաս նակ ցու թյուն և ազ դե ցու թյուն 
 Հար գանք ե րե խայի կար ծի քի հան դեպ 

Հարց ված նե րից 10-ից 8-ը (80%) հայ տա րա րել են, որ �  զ� մ են ա վե լի 
շատ ազ դե ց�  թյ� ն �  նե նալ ի րենց ա ռնչ վող խն դիր նե րի վրա: 

Բո լոր ե րե խա նե րը պետք է հնա րա վո ր�  թյ� ն �  նե նան ա զատ ար տա-
հայ տե լ�  ի րենց ա ռնչ վող խն դիր նե րի վե րա բե րյալ ի րենց տե սա կետ նե րը: 
Սո վո րա բար ե րե խա նե րին ի րենց ձայ նը լսե լի դարձ նե լ�  ֆոր մալ հնա րա-
վո ր�  թյ� ն ներ չեն տր վ� մ: Մե ծա հա սակ նե րի պա տաս խա նատ վ�  թյ� նն 
�  պար տա կա ն�  թյ� նն է լսե լ� , հար գե լ�  և հաշ վի առ նե լ�  ե րե խա նե րի 
կար ծիք նե րը նրանց վե րա բե րող ո րո շ� մն  եր կա յաց նե լիս: Ե րե խա ներն 
ի րենց կար ծիք ներն ար տա հայ տե լ�  և լր ջո րեն ըն կալ վե լ�  ի րա վ� նք � -
նեն: Սա վե րա բե ր� մ է ե րե խայի բո լոր մի  ջա վայ րե րին՝ նե րա ռյալ տա նը, 
դպ րո ցին, հա մայն քին կամ քա ղա քա կա ն�  թյ� ն վա րող կա ռ� յց նե րին: 

Պատկեր 9. Դ� ք կարո՞ղ եք Ձեզ համար կարևոր ցանկացած հարցի 
վերաբերյալ տեսակետ արտահայտել

Ոչ

Այո

62%

38%

«Մոտ երկու տարի առաջ ես ուզում էի գնալ 
երաժշտական դպրոց, սակայն իմ ծնողները դեմ էին, 
քանի որ ես արդեն մե ծ էի: Սակայն ես շատ էի ուզում, 

մե նք քննարկեցինք այն, և ինձ հաջողվեց համոզել: 
Այժմ ես սովորում եմ մի ջնակարգ դպրոցի 9-րդ, իսկ 

երաժշտական դպրոցի՝ 2-րդ դասարանում»:
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Այս ա ռ�  մով, ե րե խա նե րի մի  այն 26%-ն է կար ծ� մ, որ ի րենց հնա րա վո-
ր�  թյ� ն է տր վել խո սե լ�  հա մայն քի խն դիր նե րի մա սին, մի նչ դեռ հարց-
ված ե րե խա նե րի 82%-ը նշել է, որ վեր ջին տար վա ըն թաց ք� մ կա րո ղա ցել 
են ար տա հայ տել ի րենց տե սա կետ նե րը ըն տա նե կան հար ցե րի վե րա բե-
րյալ: Հար կա վոր է նաև նշել, որ որ քան մե  ծա ն� մ է հարց ված նե րի տա րի-
քը, այն քան շա տա ն� մ է հետ ևյալ պա տաս խան նե րի քա նա կը. «Այո, մե ր 
կար ծի քը ո րո շ� մ կա յաց նող նե րին հասց նե լ�  հա մար շատ հնա րա վո ր� -
թյ� ն ներ կան»: 

10 հարց ված նե րից ա վե լի քան 6-ը ան տե ղյակ է ին ի րենց դպ րո ցի զար-
գաց ման ծրագ րից: Դպ րո ցի ա շա կեր տա կան խորհր դի մա սին ի րա զեկ-
վա ծ�  թյան մե ծ պա կաս կա՝ 41%-ը չգի տեն, թե ա րդյոք կա րող են դառ նալ 
դպ րո ցի ա շա կեր տա կան խորհր դի ան դամ, մի նչ դեռ  44%-ը վս տահ են, 
որ դա հեշ տ� -
թյամբ ի րա կա-
նա նա լի է: 

Հարց ված նե-

րի կե սը (50%) 

փաս տել է, որ 
ի րենց ծնող-
նե րը հեշ տ� -
թյամբ կա րող 
են դառ նալ դպ րո ցի ծնո ղա կան խորհր դի ան դամ, մի նչ դեռ նրանց 42%-ը 

ան տե ղյակ էր այդ գոր ծըն թա ցից: 

Ս տաց ված թվե րը կա րող են վե րագր վել նաև դպ րո ցի կա ռա վար ման հա-
մա կար գի վե րա բե րյալ ե րե խա նե րի շր ջա ն� մ ի րա զեկ վա ծ�  թյան պա կա-
սին՝ նե րա ռյալ ծնող նե րի, �  ս�  ցիչ նե րի և ե րե խա նե րի խոր հ� րդ նե րի, 
ի նչ պես նաև նրանց ման դատ նե րի և ան դա մակ ց�  թյան ըն թա ցա կար գե-
րի վե րա բե րյալ, ո րը կա րե լի է կար գա վո րել ի րա զե կ�  թյան քա րո զար շա-
վի մի  ջո ցով։ 

Ինչ ևէ, ը ստ Պատ կեր 10-ի՝ ե րե խա նե րի 64%-ը հա մոզ ված են, որ կա րող 
են ազ դե ց�  թյ� ն �  նե նալ կր թա կան/դպ րո ցա կան հար ցե րի վրա: Բա ցի 
այդ, հարց ված նե րի 76%-ը կցան կա նային ա վե լի շատ ազ դե ց�  թյ� ն 

և հնա րա վո ր�  թյ� ն �  նե նալ՝ ի րենց վե րա բե րող հար ցե րի շ� րջ տե սա-
կետ ներ ար տա հայ տե լ�  հա մար: 

«Եթե չեք հարցնում անձի 
կարծիքը, ապա ճնշում եք նրա 

անհատականությունը, այսինքն՝ Դուք 
որոշում եք նրա ճակատագիրը, որն 

արդեն համարվում է ոտնձգություն»:
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Պատկեր 10. Եթե «այո», որտե՞ղ եք ազդեց� թյ� ն � նեցել

64.0%

77.3%

25.7%

81.8%

Դպրոցի խնդիրների հարց�մ

Ազատ ժամանակը տնօրինելիս

Համայնք�մ

Ընտանիք�մ

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն 
Հարց ված նե րի 86%-ը հա մա ձայ նե ցին այն պնդ մա նը, որ կար ևոր կամ 
շատ կար ևոր է Հա յաս տա ն� մ �  ժե ղաց նել ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի 
պաշտ պա ն�  թյ�  նը: Այս թի վը ց� յց է տա լիս թե մայի կար ևո ր�  թյ�  նը, և 
այն չպետք է ան տես վի: 

Ա պա գան 

Հար ց�  մը ց� յց է տա լիս, որ Հա յաս տա ն� մ ե րե խա ներն ի րենց ա պա գան 
շատ դրա կան են տես ն� մ. հարց ված ե րի տա սարդ նե րի 82%-ը դրա կան 
են տրա մադր ված ի րենց ա պա գայի հան դեպ: Դրա կան պա տաս խան նե րի 
քա նա կը քա ղա ք� մ և գյ�  ղ� մ ապ րող հարց ված նե րի հա մար հա վա սար 
է (հա մա պա տաս խա նա բար 83% և 81%): Պետք է նշել, որ դրա կան պա-
տաս խան նե րը գրե թե հա վա սար են բաշխ ված տա րի քային խմ բե րի մի ջև 
(տես Ա ղյ�  սակ 2):  

«Երեխաների շրջանում վախ և խոչընդոտ է նկատվում 
ավագանու անդամն երի, համայնքի ղեկավարների կամ 
քաղաքական գործիչների հետ շփվելիս։ Եթե դուք որևէ 
խնդիր եք բարձրաձայնում, տնօրենը կարող է մոտենալ 

և հարցնել՝ «Աշակերտներից ո՞վ է համարձակվել այս 
հարցը բարձրացնել գյուղապետին»: 
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Ա ղյ�  սակ 2. Ի նչ պես եք պատ կե րաց ն� մ ձեր ա պա գան 

 

 

Դա սա րան ներ 

6-7 
դա սա ր.

8-9 
դա սա ր.

10-12 
դա սա ր.

Շատ/ մա սամբ դրա կան 78.2% 86.2% 81.6%
Շատ/ մա սամբ բա ցա սա կան  .5% 1.2% 8.5%
Չ գի տեմ 21.3% 12.6% 16.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100%

Ե րե խա նե րը նաև հս տակ պատ կե րաց ն� մ են ի րենց պլան նե րը դպ րոցն 
ա վար տե լ� ց հե տո: Մեծ մա սամբ ե րե խա նե րը կար ծ� մ են, որ գի տեն՝ �  ր 
են գնա լ�  դպ րոցն ա վար տե լ� ց հե տո: 

Ա ղյ�  սակ 3. Ա րդյոք գի տե՞ք՝ ին չով եք զբաղ վե լ�  դպ րոցն ա վար տե լ� ց 
հե տո

 

 

Դա սա րան ներ 

6-7 
դա սա ր.

8-9 
դա սա ր.

10-12 
դա սա ր.

Այո 80.5% 85.5% 85.3%
Ոչ 11.6% 7.9% 6.5%
Չ գի տեմ 8% 6.6% 8.2%
Ընդ հա ն� ր 100% 100% 100%
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Եզ րա կա ցու թյուն 

Ակն հայտ է, որ այս հե տա զո տ�  թյան վեր հա նած ար դյ� նք նե րից մի  մա-
սը հ�  սադ րող են, ի սկ ո րոշ նե րը վկա յ� մ են ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի կի-
րարկ ման ո լոր տ� մ առ կա բա ցե րի մա սին, ին չը, հետ ևա բար, ազ դ� մ է 
Հա յաս տա ն� մ ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի բա րե կե ց�  թյան վրա: 
Ամ փո փե լով, ս� յն հարց ման ար դյ� նք նե րը ար ձա նագ ր� մ են ե րե խայի 
ի րա վ� նք նե րի և դրանց հետ կապ ված սո ցի ալ-հո գե բա նա կան գոր ծոն նե-
րի մա սին ե րի տա սար դա կան ըն կա լ� մն  ե րի ա ռա վել դրա կան մի  տ� մն  եր՝ 
հա մե  մա տած Հա յաս տա ն� մ պե տա կան և ոչ պե տա կան կազ մա կեր պ� -
թյ� ն նե րի կող մի ց ի րա կա նաց ված նմա նա տիպ այլ հե տա զո տ�  թյ� ն նե րի 
հետ:

 Ս� յն հարց ման ա ռա վե լ�  թյ� նն է ե րի տա սարդ նե րի ո րո շա կի խ� մբ 
կող մի ց սե փա կան ի րա վ� նք նե րի մա սին ար տա հայտ վե լը, ին չը հե տա-
գա տա րած ման և վեր լ�  ծ�  թյան կա յ� ն հիմք է ա պա հո վ� մ: Հարց ման 
ա մե  նաո գեշն չող ար դյ� նք նե րը ե րե խա նե րի մե  ծա մաս ն�  թյան վս տա հ� -
թյ� նն է դպ րոցն ա վար տե լ� ց հե տո ի րենց ծրագ րե րի հան դեպ, ա պա-
գայի հան դեպ դրա կան մո տե ց�  մը և գի տե լիք նե րը ի րենց հիմն  ա կան 
ի րա վ� նք նե րի մա սին: Թեև շատ դժ վար է չա փել, թե ա րդյոք նրանք 
ի րա կա ն� մ պատ կե րաց ն� մ են մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնց ա ռջև կանգ-
նե լ�  են հա ս� ն տա րի ք� մ, և թե ա րդյոք ի րենց ի րա վ� նք նե րի մա սին 
գի տե լիք նե րը ի րենց ձգ տ� մ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար խթան կհան-
դի սա նան (մի  այն 25%-ն է նշել, որ կա րո ղա ցել է ազ դել հա մայն քի խն-
դիր նե րի լ� ծ ման վրա), այ ն�  ա մե  նայ նիվ, ը նդ հա ն� ր վս տա հ�  թյ�  նը և 
դրա կան ար դյ� նք նե րը ո գեշն չող ե ն։ Պետք է նշել, որ հար ցե րը և ը նտ-
ր�  թյան բազ մա կի տար բե րակ ներ �  նե ցող հար ցե րը հա տ� կ ը նտր վել են 
տա րի քին հա մա պա տաս խան՝ փոր ձե լով խ�  սա փել �  ղ ղա կի հար ցե րից, 
ո րոնք սթ րե սային ի րա վի ճակ կս տեղ ծե ին և կհան գեց նե ին ար դյ� նք նե րի 
ա կն հայտ սահ մա նա փա կ� մն  ե րի։ 

Վս տա հ�  թյան և ը նդ հա ն� ր առ մամբ դրա կան պատ կե րի հետ մե կ տեղ՝ 
կան հարց ման այն պի սի աս պեկտ ներ, ո րոնք հե տաքր քիր ա սո ցի ա ցի ա-
ներ են բա ցա հայ տ� մ։ Օ րի նակ, չնա յած նրան, որ վեր ջերս հրա պա րակ-
ված 2015-2016 թվա կան նե րի Հա յաս տա նի դե մոգ րա ֆի ա կան և ա ռող ջա-
պա հա կան հար ց�  մը (DHS), բա ցա հայ տել է, որ 1-14 տա րե կան ե րե խա-
նե րի 70%-ը են թարկ վել են ֆի զի կա կան (38%) կամ հո գե բա նա կան (65%) 
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բռ ն�  թյան1, «Ե րե խա նե րի կար ծի քով...» հարց ման ար դյ� նք նե րով՝ ե րե-
խա նե րը տրա մադր ված չեն նշել, որ են թարկ վել են բռ ն�  թյան, մի նչ դեռ 
մի և ն� յն ժա մա նակ հարց ված նե րի 40%-ը նշել են, որ տե սել ե ն՝ ի նչ պես են 
հա մայն ք� մ ե րե խայի ծե ծ� մ կամ բռ� նցք նե րով հար վա ծ� մ, ի սկ 43%-ը 
նվա զա գ� յ նը 1-5 ան գամ դպ րո ց� մ ծաղ րան քի ա կա նա տես են ե ղել: Հիմ-
նա րար ի րա վ� նք նե րի ի մա ց�  թյան բարձր ց�  ցա նիշ նե րի հետ մե կ տեղ՝ 
հարց ված նե րի մոտ 52%-ը նշել են, որ չգի տեն՝ �  ր դի մե լ բռ ն�  թյան են-
թարկ վե լ�  պա րա գա յ� մ: Ը ստ մե կ այլ հա մադր ման՝ չնա յած հարց ված-
նե րի մե ծ մա սը նշել է, որ տե ղյակ է Ե րե խա նե րի ի րա վ� նք նե րի մա սին 
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այից, մի  այն 30%-ն է նշել, որ դրա ի մա ց�  թյան հիմն  ա-
կան աղ բյ�  րը ե ղել է դպ րո ցը: 

 Բո լոր այս հա մադ ր� մն  ե րը կար ևոր աղ բյ� ր են բո լոր այն մարդ կանց 
վեր լ�  ծ�  թյ� ն նե րի և դի տար կ� մն  ե րի հա մար, ով քեր ներգ րավ ված են 
տար բեր թե մա տիկ ո լորտ նե ր� մ, փո փո խ�  թյ� ն ներ ի րա կա նաց նող ներ, 
դո նոր ներ, քա ղա քա կա ն�  թյ� ն մշա կող ներ և ո րո շ� մ կա յաց նող ներ են: 
Այս պն դ�  մը հատ կա պես գոր ծ� ն է՝ հաշ վի առ նե լով հարց ման մե կ այլ 
կար ևոր տվյալ, որ տեղ ե րե խա նե րի ա վե լի քան 64 %-ը պա տաս խա նել են, 
որ կա րիք �  նեն ա վե լի շատ հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րի՝ ազ դե ց�  թյ� ն �  նե-
նա լ�  հա մար կր թ�  թյանն �  դպ րո ցին վե րա բե րող խն դիր նե րի վրա, ի սկ 
76%-ը գտել է, որ ի րենց կար ծի քը պետք է հաշ վի ա ռն վի քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի և ո րո շ� մ կա յաց նող նե րի կող մի ց ի րենց բա րե կե ց�  թյանն 
ա ռնչ վող հար ցե րը քն նար կե լիս, ին չը բխ� մ է Ե րե խա նե րի ի րա վ� նք նե-
րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի չորս հիմն  ա րար սկզ բ� նք նե րից մե  կից: 
« Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պ�  թյան հա յաս տա նյան ներ կա յա ց� ց չ� -
թյ�  նը կշա ր�  նա կի իր ջան քե րը՝  ե րե խա նե րի տե սա կետ նե րը բո լոր մա-
կար դակ նե ր� մ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հետ կամր ջե լ�  նպա տա կով՝ 
վս տահ լի նե լով, որ այս տվյալ նե րը կօգ տա գործ վեն լայն հա սա րա կ�  թյան 
կող մի ց:

1    https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR325/FR325.pdf
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 Հա վել ված: Հար ցա թեր թիկ

 Հարց 1. Սեռ

Սեռ %

Աղ ջիկ 51.3
Տ ղա 48.7
Ըն դա մե  նը 100.0

 Հարց 2. Դա սա րան

Դասարան %

6-7
դա սա ր.

32.6

8-9
դա սա ր. 33.9

10-12
դա սա ր.

33.5

 Հարց 3. Տա րիք

Տա րիք %

11-13 տա րե կան 33

14-15 տա րե կան 36

16-18 տա րե կան 31

 Հարց 4.1. Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րը ե րբ ևէ ներ կա յաց վե՞լ են Ձեր դպ րո ց� մ

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7 

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 62.3% 77.1% 71.3% 54.2% 54.2% 70.3%
Ոչ 15.6% 7.6% 10.7% 30.6% 28.1% 11.3%
Չ գի տեմ 22.1% 15.3% 18% 15.1% 17.7% 18.4%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 4.2.  Դ� ք լսե՞լ եք Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի կոն վեն ցի այի մա սին

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 44.5% 53.6% 64.3% 54.2% 54.2% 54.2%
Ոչ 35.5% 29.5% 23.2% 30.6% 28.1% 29.4%

Չ գի տեմ 19.9% 16.9% 12.5% 15.1% 17.7% 16.4%

Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 4.3 Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի կոն վեն ցի ան ե րբ ևէ ներ կա յաց վե՞լ է 
Ձեր դպ րո ց� մ

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 29.6% 29.8% 36.0% 32.6% 30.9% 31.8%
Ոչ 23.4% 21.6% 22.5% 21.5% 23.5% 22.5%
Չ գի տեմ 47.0% 48.6% 41.5% 45.8% 45.6% 45.7%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 5.1  Տե ղյա՞կ եք քա ղա քա ցի �  թյ�  նը, ա ն�  նը և ըն տա նե կան կա պե-
րը պահ պա նե լ�  ի րա վ� ն քի մա սին 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 57.5% 66.6% 63.2% 61.9% 63.2% 62.5%
Ոչ 42.5% 33.4% 36.8% 38.1% 36.8% 37.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 5.2 Տե ղյա՞կ եք ծնող(ներ)ի հետ ապ րե լ�  և ծնող(ներ)ի կող մի ց 
խնամք ստա նա լ�  ի րա վ� ն քի մա սին

  

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 87% 86.2% 85.1% 87.3% 84.8% 86.1%
Ոչ 13% 13.8% 14.9% 12.7% 15.2% 13.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 5.3 Տե ղյա՞կ եք մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տ�  թյան ի րա վ� ն քի մա-
սին 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 59.8% 67.1% 68.9% 65.4% 65.2% 65.3%
Ոչ 40.2% 32.9% 31.1% 34.6% 34.8% 34.7%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 5.4 Տե ղյա՞կ եք Ձեր հա յացք նե րը և կար ծի քը ա զա տո րեն ար տա-
հայ տե լ�  ի րա վ� ն քի մա սին 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 65.2% 73% 75.9% 74.0% 68.7% 71.4%
Ոչ 34.8% 27% 24.1% 26.0% 31.3% 28.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 5.5 Տե ղյա՞կ եք կր թ�  թյ� ն ստա նա լ�  ի րա վ� ն քի մա սին 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 93.6% 93.9% 87.6% 94.6% 88.5% 91.7%
Ոչ 6.4% 6.1% 12.4% 5.4% 11.5% 8.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 5.6 Տե ղյա՞կ եք ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմխ  ե լի �  թյան ի րա վ� ն-
քի մա սին 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 40.4% 53.3% 51.7% 46.1% 51.2% 48.6%
Ոչ 59.6% 46.7% 48.3% 53.9% 48.8% 51.4%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 5.7 Տե ղյա՞կ եք մի  ա վո ր� մն  ե րի և խա ղաղ հա վաք նե րի ի րա վ� ն քի 
մա սին 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 31.7% 39.8% 35.8% 33.3% 38.5% 35.8%
Ոչ 68.3% 60.2% 64.2% 66.7% 61.5% 64.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 5.8 Տե ղյա՞կ եք հանգս տի և ժա ման ցի ի րա վ� ն քի մա սին 

  

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 78.3% 86.2% 78.4% 82.1% 79.8% 81%
Ոչ 21.7% 13.8% 21.6% 17.9% 20.2% 19%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 5.9 Տե ղյա՞կ եք տն տե սա կան շա հա գոր ծ�  մի ց կամ ե րե խայի 
կր թ�  թյա նը կամ ա ռող ջ�  թյա նը վն աս հասց նող աշ խա տան քից պաշտ-
պան ված լի նե լ�  ի րա վ� ն քի մա սին 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 63.9% 63.9% 63.7% 66.2% 61.3% 63.8%
Ոչ 36.1% 36.1% 36.3% 33.8% 38.7% 36.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 5.10 Տե ղյա՞կ եք ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա կան բռ ն�  թյ�  նից, 
վի րա վո րան քից, կո պիտ վե րա բեր մ� ն քից պաշտ պան ված լի նե լ�  ի րա-
վ� ն քի մա սին 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 77.2% 81.3% 82.6% 85.7% 74.8% 80.4%
Ոչ 22.8% 18.7% 17.4% 14.3% 25.2% 19.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 5.11 Նշ ված ի րա վ� նք նե րից ոչ մե  կից տե ղյակ չեմ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո .3% 1.7% .5% .2% 1.5% .8%
Ոչ 99.7% 98.3% 99.5% 99.8% 98.5% 99.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 6. Ի նչ եք կար ծ� մ, կար ևո՞ր է, որ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն �  
ո րո շ� մ կա յաց նող նե րը լսեն, թե ի նչ են մտա ծ� մ ե րե խա ներն �  ե րի տա-
սարդ ներն ի րենց վե րա բե րող տար բեր հար ցե րի մա սին

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 78.9% 81.5% 86.0% 83.8% 80.4% 82.2%
Ոչ 5.9% 8.4% 5.5% 6.0% 7.2% 6.6%

Չ գի տեմ 15.2% 10.1% 8.5% 10.1% 12.3% 11.2%

Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 7. Ա րդյո՞ք Ձեր հա մայն ք� մ կան հնա րա վո ր�  թյ� ն ներ՝ Ձեր տե-
սա կետն �  կար ծի քը ո րո շ� մն  եր կա յաց նող նե րին (հա մայն քի ղե կա վար, 
ա վա գա նի, դպ րո ցի տնօ րի ն�  թյ� ն/�  ս� ց չա կան ան ձնա կազմ և այլն) 
ներ կա յաց նե լ�  հա մար:

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո, բազ մա թիվ 
հնա րա վո ր� -
թյ� ն ներ  

10.0% 10.1% 14.7% 9.7% 13.6% 11.6%

Այո, ո րոշ հնա-
րա վո ր�  թյ� ն ներ

49.2% 61.4% 63.2% 60.4% 55.6% 58%

Չ կան հնա րա վո-
ր�  թյ� ն ներ 7.7% 7.9% 7% 7.5% 7.5% 7.5%

Չ գի տեմ 33.1% 20.6% 15.2% 22.4% 23.3% 22.9%

Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 8.1. Վեր ջին տար վա ըն թաց ք� մ Դ� ք  կա րո ղա ցե՞լ եք ար տա հայ-
տել Ձեր տե սա կե տը Ձեր դպ րո ցին վե րա բե րող կար ևոր հար ցի վե րա բե-
րյալ կամ որ ևէ կերպ ազ դել այդ հար ցի լ� ծ ման վրա 

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 57.9% 68.0% 65.8% 66.4% 61.4% 64%
Ոչ 42.1% 32.0% 34.2% 33.6% 38.6% 36%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 8.2. Վեր ջին տար վա ըն թաց ք� մ, Դ� ք  կա րո ղա ցե՞լ եք ար տա հայ-
տել Ձեր տե սա կե տը Ձեր ա զատ ժա ման ցին վե րա բե րող կար ևոր հար ցի 
վե րա բե րյալ կամ որ ևէ կերպ ազ դել այդ հար ցի լ� ծ ման վրա 

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 68.6% 81.6% 81.5% 78.9% 75.6% 77.3%
Ոչ 31.4% 18.4% 18.5% 21.1% 24.4% 22.7%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 8.3. Վեր ջին տար վա ըն թաց ք� մ Դ� ք  կա րո ղա ցե՞լ եք ար տա հայ-
տել Ձեր տե սա կե տը Ձեր հա մայն քին վե րա բե րող կար ևոր հար ցի վե րա-
բե րյալ կամ որ ևէ կերպ ազ դել այդ հար ցի լ� ծ ման վրա 

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 21.4% 26.1% 29.3% 22.4% 29.1% 25.7%
Ոչ 78.6% 73.9% 70.7% 77.6% 70.9% 74.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 8.3. Վեր ջին տար վա ըն թաց ք� մ Դ� ք  կա րո ղա ցե՞լ եք ար տա հայ-
տել Ձեր տե սա կե տը Ձեր տան/ըն տա նի քին վե րա բե րող կար ևոր հար ցի 
վե րա բե րյալ կամ որ ևէ կերպ ազ դել այդ հար ցի լ� ծ ման վրա 

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 77.3% 84.7% 83.3% 83.1% 80.5% 81.8%
Ոչ 22.7% 15.3% 16.7% 16.9% 19.5% 18.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 9.1 Կցան կա նայի՞ք �  նե նալ  ա վե լի շատ  ազ դե ց�  թյ� ն և հնա րա-
վո ր� թ յ� ն ներ՝ Ձեզ և մյ� ս ե րե խա նե րին �  ե րի տա սարդ նե րին ա ռնչ վող 
կր թ�  թյան և դպ րո ցի հետ կապ ված հար ցե րի վե րա բե րյալ Ձեր տե սա-
կետ ներն ար տա հայ տե լ�  և ազ դե ց�  թյ� ն գոր ծե լ�  հա մար

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 71.4% 80.1% 76% 81.8% 69.7% 75.9%
Ոչ 16.1% 10.1% 13% 9% 17.3% 13%
Չ գի տեմ 12.5% 9.8% 11% 9.3% 13% 11.1%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 9.2 Կցան կա նայի՞ք �  նե նալ  ա վե լի շատ  ազ դե ց�  թյ� ն և հնա րա-
վո ր� թ յ� ն ներ՝ Ձեզ և մյ� ս ե րե խա նե րին �  ե րի տա սարդ նե րին ա ռնչ վող 
ա զատ ժա ման ցի հետ կապ ված հար ցե րի վե րա բե րյալ Ձեր տե սա կետ-
ներն ար տա հայ տե լ�  և ազ դե ց�  թյ� ն գոր ծե լ�  հա մար

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 79.9% 79.1% 81.8% 83.3% 77.1% 80.3%
Ոչ 10.8% 11.8% 8.7% 7.2% 13.9% 10.5%
Չ գի տեմ 9.3% 9.1% 9.5% 9.6% 9% 9.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 9.3 Կցան կա նայի՞ք �  նե նալ  ա վե լի շատ  ազ դե ց�  թյ� ն և հնա րա-
վո ր� թ յ� ն ներ՝ Ձեզ և մյ� ս ե րե խա նե րին �  ե րի տա սարդ նե րին ա ռնչ վող 
հան րային տրանս պոր տի հետ կապ ված հար ցե րի վե րա բե րյալ Ձեր տե-
սա կետ ներն ար տա հայ տե լ�  և ազ դե ց�  թյ� ն գոր ծե լ�  հա մար

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 25.8% 36.7% 44.4% 32.9% 38.8% 35.7%
Ոչ 55.6% 44.8% 37.1% 46.3% 45.2% 45.7%
Չ գի տեմ 18.6% 18.5% 18.5% 20.8% 16.1% 18.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 9.4 Կցան կա նայի՞ք �  նե նալ  ա վե լի շատ  ազ դե ց�  թյ� ն և հնա րա-
վո ր� թ յ� ն ներ՝ Ձեզ և մյ� ս ե րե խա նե րին �  ե րի տա սարդ նե րին ա ռնչ վող 
աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի հա վա սար ի րա վ� նք նե րի հետ կապ ված հար ցե-
րի վե րա բե րյալ Ձեր տե սա կետ ներն ար տա հայ տե լ�  և ազ դե ց�  թյ� ն գոր-
ծե լ�  հա մար

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 67.7% 59.0% 61.9% 69.6% 55.5% 62.8%
Ոչ 15.8% 23.6% 24.8% 14.6% 28.8% 21.5%

Չ գի տեմ 16.5% 17.4% 13.3% 15.7% 15.8% 15.8%

Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 10. Ի նչ եք կար ծ� մ, կար ևո՞ր է հաշ վի առ նել նաև ե րե խայի կար-
ծի քը և ստա նալ նրա հա մա ձայ ն�  թյ�  նը՝ ե րե խային վե րա բե րող  որ ևէ 
բժշ կա կան գոր ծո ղ�  թյան դեպ ք� մ:

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 71.9% 64.6% 66.3% 66.6% 68.6% 67.5%
Ոչ 17.6% 21.9% 21.5% 20.3% 20.4% 20.4%
Չ գի տեմ 10.5% 13.5% 12.3% 13.1% 11% 12.1%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 11.1. Կցան կա նայի՞ք բա րե լա վել Ձեր դպ րո ցի են թա կա ռ� ց ված քի 
ջե ռ� ց ման հա մա կար գը

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 45.4% 43.0% 42.4% 45.8% 41.2% 43.6%
Ոչ 54.6% 57.0% 57.6% 54.2% 58.8% 56.4%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 11.2. Կցան կա նայի՞ք բա րե լա վել Ձեր դպ րո ցի են թա կա ռ� ց ված քի 
ջրա մա տա կա րար ման և սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րը

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը 6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 46.9% 49.9% 47.9% 50% 46.4% 48.2%
Ոչ 53.1% 50.1% 52.1% 50% 53.6% 51.8%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 11.3. Կցան կա նայի՞ք բա րե լա վել Ձեր դպ րո ցի են թա կա ռ� ց ված քի 
շեն քային և շի ն�  թյ� ն նե րի ֆի զի կա կան պայ ման նե րը

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 47.2% 46.2% 39.2% 45.9% 42.3% 44.2%
Ոչ 52.8% 53.8% 60.8% 54.1% 57.7% 55.8%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 11.4. Կցան կա նայի՞ք բա րե լա վել Ձեր դպ րո ցի են թա կա ռ� ց ված քի 
դա սա րա նային ֆի զի կա կան պայ ման նե րը

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 53.3% 45.7% 36.9% 46.9% 43.5% 45.2%
Ոչ 46.7% 54.3% 63.1% 53.1% 56.5% 54.8%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 11.5. Կցան կա նայի՞ք բա րե լա վել Ձեր դպ րո ցի են թա կա ռ� ց ված ք� մ 
հանգս տի հա մար նա խա տես ված տա րած քը

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 57.9% 59.2% 55.9% 58.9% 56.4% 57.7%
Ոչ 42.1% 40.8% 44.1% 41.1% 43.6% 42.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 11.6. Բա րե լա վե լ�  կա րիք չկա 

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 16.2% 13.0% 15.7% 12.8% 17.2% 14.9%
Ոչ 83.8% 87.0% 84.3% 87.2% 82.8% 85.1%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 12.1 Ձեր կար ծի քով, Հա յաս տա ն� մ կար ևո՞ր է ա վե լի շատ քայ լեր 
ձեռ նար կել ե րե խա նե րի շր ջա ն� մ ծաղ րան քը/կռ վա րար վար քա գի ծը վե-
րաց նե լ�  �  ղ ղ�  թյամբ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն-
դա-
մե  նը 

6-7
դա-
սա ր.

8-9
դա-
սա ր.

10-12
դա-
սա ր.

Աղ-
ջիկ Տ ղա

Շատ կար ևոր է 61.2% 50% 44.8% 58.4% 45% 51.9%
Կար ևոր է 22.0% 34.2% 39.6% 31.2% 33% 32.1%
Ո րոշ չա փով 
կար ևոր է 9.0% 11.6% 10% 6.7% 13.9% 10.2%

Կար ևոր չէ 3.6% 1.7% 2.7% 1.5% 4% 2.7%
Չ գի տեմ 4.1% 2.5% 3.0% 2.3% 4.1% 3.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 12.2 Ձեր կար ծի քով, Հա յաս տա ն� մ կար ևո՞ր է ա վե լի շատ քայ լեր 
ձեռ նար կել, որ պես զի  փախս տա կան   ե րե խա նե րը �  նե նան ն� յն հա վա-
սար հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րը, ի նչ պես Հա յաս տա ն� մ բնակ վող այլ ե րե խա-
ներ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն-
դա-
մե  նը 

6-7
դա-
սա ր.

8-9
դա-
սա ր.

10-12
դա-
սա ր.

Աղ-
ջիկ Տ ղա

Շատ կար ևոր է 38.6% 31.0% 33.2% 34.8% 33.6% 34.2%
Կար ևոր է 34.2% 44.1% 45.6% 43.9% 38.7% 41.4%
Ո րոշ չափով 
կար ևոր է 15.9% 17.2% 16.7% 15.8% 17.6% 16.6%

Կար ևոր չէ 4.4% 1.5% 2% 1.5% 3.8% 2.6%
Չ գի տեմ 6.9% 6.2% 2.5% 4.1% 6.4% 5.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 12.3 Ձեր կար ծի քով, Հա յաս տա ն� մ կար ևո՞ր է ա վե լի շատ քայ լեր 
ձեռ նար կել, որ պես զի խո ցե լի խմ բե րի ե րե խա նե րը (ա նա պա հով ըն տա-
նիք նե րի ե րե խա նե րը, սահ մա նա մե րձ տա րածք նե ր� մ ապ րող ե րե խա նե-
րը, ման կատ նե ր� մ ապ րող ե րե խա նե րը և այլն) �  նե նան ն� յն հնա րա վո-
ր�  թյ� ն նե րը, ի նչ պես Հա յաս տա ն� մ բնակ վող այլ ե րե խա ներ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն-
դա-
մե  նը 

6-7
դա-
սա ր.

8-9
դա-
սա ր.

10-12
դա-
սա ր.

Աղ-
ջիկ Տ ղա

Շատ կար ևոր է 66.2% 69.0% 70.4% 70.6% 66.4% 68.6%
Կար ևոր է 24.8% 23.6% 24.1% 23.2% 25.2% 24.2%
Ո րոշ չափով 
կար ևոր է 5.6% 4.9% 3.7% 4.4% 5.1% 4.8%

Կար ևոր չէ .3% .2% .2% .2% .3% .3%
Չ գի տեմ 3.1% 2.2% 1.5% 1.6% 2.9% 2.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 12.4 Ձեր կար ծի քով, Հա յաս տա ն� մ կար ևո՞ր է ա վե լի շատ քայ լեր 
ձեռ նար կել ման կա կան աղ քա տ�  թյան պայ ման նե ր� մ ապ րող ե րե խա նե-
րին օգ նե լ�  հա մար

 Դա սա րան Սեռ
Ըն-
դա-
մե  նը 

6-7
դա-
սա ր.

8-9
դա-
սա ր.

10-12
դա-
սա ր.

Աղ-
ջիկ Տ ղա

Շատ կար ևոր է 54.9% 52.3% 49.8% 54.4% 50.1% 52.3%
Կար ևոր է 29.5% 36.4% 39.1% 34.4% 35.7% 35.0%
Ո րոշ չափով 
կար ևոր է 11.3% 8.1% 8.2% 8.9% 9.4% 9.2%

Կար ևոր չէ .3% .2% .2% .2% .3% .3%
Չ գի տեմ 4.1% 2.9% 2.7% 2.1% 4.5% 3.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 12.5 Ձեր կար ծի քով, Հա յաս տա ն� մ կար ևո՞ր է ա վե լի շատ քայ լեր 
ձեռ նար կել հաշ ման դամ ե րե խա նե րի նե րա ռ�  մը կյան քի բո լոր ո լորտ նե-
ր� մ բա րե լա վե լ�  �  ղ ղ�  թյամբ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Շատ կար ևոր է 71% 73.1% 76.9% 76.1% 71.2% 73.7%
Կար ևոր է 21% 21% 21.1% 20.4% 21.8% 21.1%
Ո րոշ չափով 
կար ևոր է 2.8% 3.2% 1.2% 1.3% 3.6% 2.4%

Կար ևոր չէ .3% .5%   .5% .3%
Չ գի տեմ 4.9% 2.2% .7% 2.3% 2.9% 2.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 12.6 Ձեր կար ծի քով, Հա յաս տա ն� մ կար ևո՞ր է ա վե լի շատ քայ լեր 
ձեռ նար կել ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն�  թյան �  ժե ղաց ման հա-
մար

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Շատ կար ևոր է 51.2% 40.9% 48% 46.3% 47.1% 46.6%
Կար ևոր է 31.4% 44.2% 42.3% 42.7% 35.8% 39.3%
Ո րոշ չափով 
կար ևոր է 10% 11.9% 6.8% 8% 11.2% 9.6%

Կար ևոր չէ 1.5% .2% 1.5% .5% 1.7% 1.1%
Չ գի տեմ 5.9% 2.7% 1.5% 2.6% 4.2% 3.4%
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 Հարց 13. Դ� ք �  նե՞ք ան ձնա կան բջ ջային հե ռա խոս և օր վա ըն թաց ք� մ 
քա նի՞ ժամ եք օ գտ վ� մ Ձեր բջ ջային հե ռա խո սից` նե րա ռյալ զան գե լը, 
խա ղա լը, ին տեր նե տից օ գտ վե լը և այլն:

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Չ�  նեմ 19.1% 13.8% 8.5% 17.3% 10% 13.7%
Մինչև 2 ժամ 48.7% 37.0% 37.2% 39.3% 42.6% 40.9%
2-4 ժամ 17.3% 22.7% 24.7% 22.0% 21.2% 21.6%
4 ժամ և ա վե լի        

14.9%
26.4% 29.7% 21% 26% 24%

Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 14. Օ րա կան քա նի՞ ժամ եք հե ռ� ս տա ց� յց դի տ� մ։

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Չեմ դի տ� մ 13% 7.6% 5.5% 15.4% 16.5% 15.9%
Մինչև 2 ժամ 12.3% 15.2% 20.2% 53.7% 50.1% 52%
2-4 ժամ 47.1% 59% 49.6% 21.9% 25% 23.4%
4 ժամ և ա վե լի 27.6% 18.2% 24.7% 8.9% 8.4% 8.7%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 15. Ե ղե՞լ է այն պես, որ այս տա րի կամ ան ցյալ տա րի չեք կա րո ղա-
ցել մաս նակ ցել դպ րո ց� մ կազ մա կերպ ված որ ևէ մի  ջո ցառ ման՝ գ�  մա րի 
բա ցա կա յ�  թյան կամ ան բա վա րար լի նե լ�  պատ ճա ռով:

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 2.6% 3.2% 4.5% 3.7% 3.1% 3.4%
Ոչ 94.4% 94.3% 93.3% 93.7% 94.3% 94%
Չ գի տեմ 3.1% 2.5% 2.2% 2.6% 2.6% 2.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 16. Ե ղե՞լ է այն պես, որ այս տա րի կամ ան ցյալ տա րի չեք կա րո ղա-
ցել մաս նակ ցել որ ևէ ժա ման ցի, քա նի որ, օ րի նակ՝ չեք կա րո ղա ցել վճա-
րել ան դա մակ ց�  թյան վճար ներ, կամ գնել ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 4.6% 5.2% 7.3% 6.5% 4.8% 5.7%
Ոչ 91% 91.9% 89.8% 90.7% 91% 90.9%
Չ գի տեմ 4.4% 3.0% 3% 2.8% 4.1% 3.4%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 17. Ե ղե՞լ է այն պես, որ վեր ջին մե կ տար վա ըն թաց ք� մ, չեք կա րո-
ղա ցել դպ րոց հա ճա խել՝ որ ևէ աշ խա տան ք� մ ներգ րավ ված լի նե լ�  պատ-
ճա ռով (գյ�  ղատն տե սա կան աշ խա տանք, ավ տոս պա սար կ� մ, մե  տա ղի 
ջար դոն ներ հա վա քե լ�  աշ խա տանք կամ ըն տա նե կան բիզ նես և այլն): 

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 7.4% 9.8% 14.7% 5.4% 16.3% 10.7%
Ոչ 92.6% 90.2% 85.3% 94.6% 83.7% 89.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 17.1 Ե թե այո, նշե՛ք շա բաթ վա ըն թաց ք� մ աշ խա տան քին տրա-
մադր ված ժա մա քա նա կը

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Շա բա թա կան 
մի նչև 14 ժամ 78.6% 72.5% 72.7% 83.3% 71% 74%

Շա բա թա կան 
14-18 ժամ

7.1% 10% 10.9% 6.7% 10.8% 9.8%

Շա բա թա կան 
ա վե լի քան 18 
ժամ

14.3% 17.5% 16.4% 10.0% 18.3% 16.3%

Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 18.1 Ե րբ ևէ ներգ րավ ված ե ղե՞լ եք շի նա րա րա կան աշ խա տան ք� մ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 8.2% 13.5% 17% 1.1% 25.4% 13%
Ոչ 91.8% 86.5% 83% 98.9% 74.6% 87%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 18.2 Ե րբ ևէ ներգ րավ ված ե ղե՞լ եք գյ�  ղատն տե սա կան աշ խա տան-
ք� մ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 32.4% 35.2% 42.3% 20.9% 53.3% 36.7%
Ոչ 67.6% 64.8% 57.8% 79.1% 46.7% 63.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 18.3 Ե րբ ևէ ներգ րավ ված ե ղե՞լ եք տնային տն տե ս�  թյ�  ն� մ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 57.1% 55.9% 62.3% 79.1% 36.7% 58.4%
Ոչ 42.9% 44.1% 37.7% 20.9% 63.3% 41.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 18.4 Ե րբ ևէ ներգ րավ ված ե ղե՞լ եք քի մի  ա կան ար տադ ր�  թյան մե ջ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 1.3% 0.7% 1.8% 1% 1.5% 1.3%
Ոչ 98.7% 99.3% 98.3% 99% 98.5% 98.7%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 



44

Հարց 18.5 Ե րբ ևէ ներգ րավ ված ե ղե՞լ եք հան քար դյ�  նա բե ր�  թյան մե ջ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 6.4% 13.8% 14.8% - .7% 11.7%
Ոչ 93.6% 86.2% 85.3% 100% 99.3% 88.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 18.6 Ե րբ ևէ ներգ րավ ված ե ղե՞լ եք ֆի զի կա կան ծանր աշ խա տան քի 
մե ջ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 6.4% 13.8% 14.8% 6% 17.7% 11.7%
Ոչ 93.6% 86.2% 85.3% 94% 82.3% 88.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 18.7 Ե րբ ևէ ներգ րավ ված ե ղե՞լ եք ա նաս նա պա հ�  թյան մե ջ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 6.2% 5.4% 6.8% 1.1% 11.3% 6.1%
Ոչ 93.8% 94.6% 93.3% 98.9% 88.7% 93.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 19. Տա նը օգ ն� ՞մ են Ձեզ կա տա րել տնային աշ խա տան քը

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո, շատ 30.2% 24.8% 23.4% 26.1% 26.1% 26.1%
Այո, քիչ 40.4% 33.7% 25.4% 31.1% 35.2% 33.1%

Գ րե թե եր բեք 18.9% 24.3% 27.6% 26.9% 20.3% 23.7%
Եր բեք 10.5% 17.2% 23.6% 16.0% 18.4% 17.1%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 20. Դ� ք գո՞հ եք դպ րո ց� մ գոր ծող դա սա վանդ ման մե  թոդ նե րից

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Ա վե լի շ� տ գոհ 
եմ 14.6% 12.3% 13.0% 12.2% 14.4% 13.3%

Գոհ եմ 60.4% 53.7% 50.1% 59.5% 49.6% 54.7%
Չե զոք 16.1% 19.2% 23.2% 18% 21.1% 19.5%
Գոհ չեմ 6.1% 10.6% 10.2% 7.2% 11% 9%
Ա վե լի շ� տ գոհ 
չեմ 2.8% 4.2% 3.5% 3.1% 3.9% 3.5%

Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 21. Դ� ք գի տե՞ք, որ Ձեր դպ րոցն �  նի դպ րո ցի զար գաց ման ծրա-
գիր:

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 37.1% 37.8% 44.2% 42.1% 37.2% 39.7%
Ոչ 62.9% 62.2% 55.8% 57.9% 62.8% 60.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 22.  Ի նչ եք կար ծ� մ, Դ� ք կա րո՞ղ եք հեշ տ�  թյամբ դառ նալ դպ րո ցի 
ա շա կեր տա կան խորհր դի ան դամ:

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 31% 47.9% 53.9% 47.6% 41% 44.4%
Ոչ 18.7% 14% 10.7% 12% 17% 14.4%
Չ գի տեմ 50.3% 38.1% 35.4% 40.3% 42% 41.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 23.  Ի նչ եք կար ծ� մ, Ձեր ծնող նե րը կա րո՞ղ են հեշ տ�  թյամբ դառ-
նալ դպ րո ցի ծնո ղա կան խորհր դի ան դամ

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 42.8% 54.5% 52.1% 51.7% 48% 49.9%
Ոչ 11.5% 6.9% 6.2% 8% 8.4% 8.2%
Չ գի տեմ 45.6% 38.6% 41.6% 40.3% 43.6% 41.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 24. Օ րա կան քա նի՞ ժամ եք օ գտ վ� մ ին տեր նե տից:

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Չեմ օ գտ վ� մ 7.7% 8.1% 7.2% 9.9% 5.3% 7.7%
Մինչև 2  ժամ 51.3% 36.5% 37.1% 42.8% 40.1% 41.5%
2-4 ժամ 20.8% 25.9% 26.4% 25.7% 23% 24.4%
4 ժամ և ա վե լի 20.3% 29.4% 29.4% 21.5% 31.6% 26.4%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 25. Գի տե՞ք, թե ի նչ պես օ գտ վել ին տեր նե տից ան վտանգ կեր պով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 89.2% 87.2% 87% 86.7% 89% 87.8%
Ոչ 10.8% 12.8% 13% 13.3% 11% 12.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 26.1. Ե թե այո, դպ րո՞ցն է սո վո րեց րել Ձեզ, թե ի նչ պես օ գտ վել ին-
տեր նե տից ան վտանգ կեր պով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 39% 35.2% 34.9% 39.4% 33.2% 36.4%
Ոչ 61% 64.8% 65.1% 60.6% 66.8% 63.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 26.2. Ե թե այո, ըն տա նի քի ան դամն  ե՞րն են սո վո րեց րել Ձեզ, թե ի նչ-
պես օ գտ վել ին տեր նե տից ան վտանգ կեր պով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 46.7% 39.7% 33.2% 45.2% 34.4% 39.9%
Ոչ 53.3% 60.3% 66.8% 54.8% 65.6% 60.1%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 26.3. Ե թե այո, ըն կեր նե՞րն են սո վո րեց րել Ձեզ, թե ի նչ պես օ գտ վել 
ին տեր նե տից ան վտանգ կեր պով։

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 20% 25.1% 34.1% 24.3% 28.6% 26.4%
Ոչ 80% 74.9% 65.9% 75.7% 71.4% 73.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 26.4. Ե թե այո, �  ս� մն  ա կան կենտ րո՞նն է սո վո րեց րել Ձեզ, թե ի նչ-
պես օ գտ վել ին տեր նե տից ան վտանգ կեր պով։

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 4.6% 7.6% 7.1% 5.8% 7.1% 6.4%
Ոչ 95.4% 92.4% 92.9% 94.2% 92.9% 93.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 26.4. Ե թե այո, ին տեր նե տային դա սըն թաց նե րի մի  ջո ցո՞վ եք սո վո-
րել Ձեզ, թե ի նչ պես օ գտ վել ին տեր նե տից ան վտանգ կեր պով։

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 16% 20.8% 23.9% 21.7% 18.8% 20.3%
Ոչ 84% 79.2% 76.1% 78.3% 81.2% 79.7%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 27. Շա բա թա կան քա նի՞ ան գամ եք դպ րո ց� մ ա կա նա տես լի ն� մ 
ծաղ րան քի/կռ վա րար վար քագ ծի դեպ քե րի

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

1-5 ան գամ 37.6% 31.4% 30.1% 37.5% 30.2% 35.1%
6-10 ան գամ 4.1% 4.9% 3.7% 1.9% 7.1% 4.5%
11 և ա վե լի ան-
գամ 7.2% 9.8% 10.2% 8% 4% 3.3%

Եր բեք 53.2% 58.2% 59.8% 52.6% 58.6% 57.1%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 28. Ձեր դպ րո ցի �  ս�  ցիչ նե րը փոր ձ� ՞մ են պայ քա րել ծաղ րան քի/
կռ վա րար վար քագ ծի դեպ քե րի դեմ:

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 92.9% 93.8% 91.8% 95.7% 89.8% 92.8%
Ոչ 7.1% 6.2% 8.2% 4.3% 10.2% 7.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 29. Դպ րո ց� մ որ քա՞ն հա ճախ է Ձեզ հնա րա վո ր�  թյ� ն ըն ձեռն վ� մ 
ներ կա յաց նել Ձեր կար ծի քը, օ րի նակ, ար տա դա սա րա նային պա րապ-
մ� նք նե րի, դպ րո ցի ան վտան գ�  թյան հար ցե րի, դա սա րա նային աշ խա-
տան քի, դպ րո ց� մ տրա մադր վող սնն դի կամ դպ րո ցի այլ հար ցե րի շ� րջ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Հա ճախ 20.6% 26.4% 25.4% 26.2% 22% 24.2%
Եր բեմն 32.4% 35.3% 36.6% 34.2% 35.4% 34.8%
Հազ վա դեպ 29.6% 29.6% 26.4% 30.1% 26.8% 28.5%
Եր բեք 17.5% 8.6% 11.7% 9.4% 15.8% 12.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 30. Ի նչ եք կար ծ� մ, Ձեր դպ րո ցը բա վա րար աշ խա տանք տա նո՞ւմ է 
հա տ� կ ա ջակ ց�  թյան կա րիք �  նե ցող հաշ ման դամ ե րե խա նե րի հա մար:

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 70.8% 75.5% 78.4% 74.1% 75.7% 74.9%
Ոչ 29.2% 24.5% 21.6% 25.9% 24.3% 25.1%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Հարց 31.1 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ դպ րոց գնա լ�  և տ� ն վե-
րա դառ նա լ�  ճա նա պար հին

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 1.6% 1% 2% 2% 1% 1.5%
Հազ վա դեպ 1.6% 2% 2.2% 3.3% .5% 1.9%
Եր բեմն 4.7% 4.3% 3.5% 5.4% 2.8% 4.1%
Հա ճախ 16.3% 15.5% 15.7% 21.5% 9.8% 15.8%
Միշտ 76% 77.3% 76.6% 67.8% 85.9% 76.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 31.2 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ դա սա րա ն� մ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը 6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 1.6% 0.8% .5% 1% .8%
Հազ վա դեպ 0.3% 0.5% 0.3% .5% .2% .3%
Եր բեմն 3.1% 3.2% 1.3% 3.1% 1.9% 2.5%
Հա ճախ 15.5% 12.9% 11.8% 15.7% 10.9% 13.4%
Միշտ 79.5% 83.4% 86.0% 80.2% 85.9% 83%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 31.3 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ դա սա մի  ջոց նե րի ժա մա-
նակ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը 6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 2.6% 0.2% 1% 1.3% 1.2% 1.3%
Հազ վա դեպ 1.3% 1.7% 0.5% 1.3% 1% 1.2%
Եր բեմն 7.6% 7% 4.8% 9.4% 3.3% 6.4%
Հա ճախ 24.9% 21.1% 19.9% 26.1% 17.5% 21.9%
Միշտ 63.6% 69.9% 73.8% 61.9% 76.9% 69.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 31.4 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ Ձեր բնա կ�  թյան տա-
րած ք� մ ցե րե կային ժա մե  րին

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը 6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 1.3% 0.2% 0.8% .7% .9% .8%
Հազ վա դեպ 1.3% 1.5% 2% 2.3% .9% 1.6%
Եր բեմն 3.9% 3.5% 3.3% 4.9% 2.1% 3.5%
Հա ճախ 15.7% 17.7% 14.5% 18.9% 12.9% 16%
Միշտ 77.9% 77.1% 79.4% 73.2% 83.3% 78.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 31.5 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ Ձեր բնա կ�  թյան տա-
րած ք� մ ե րե կո յան ժա մե  րին

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը 6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 3.9% 1.5% 1.3% 2.5% 1.9% 2.2%
Հազ վա դեպ 6.5% 5.3% 5.6% 8.6% 2.8% 5.8%
Եր բեմն 16.6% 11.3% 12.1% 17.9% 8.5% 13.3%
Հա ճախ 25.2% 29.2% 26.5% 32% 21.7% 27%
Միշտ 47.8% 52.6% 54.5% 39% 65% 51.7%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 31.6 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ ե րի տա սարդ նե րի զար-
գաց ման ա կ� մ բ� մ կամ ե րի տա սար դա կան կենտ րո ն� մ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը 6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 9.9% 6.5% 2.4% 9.2% 3.1% 6%
Հազ վա դեպ 9.1% 6.9% 5.8% 10% 4.6% 7.2%
Եր բեմն 14.5% 13.4% 13% 19.9% 7.7% 13.6%
Հա ճախ 21.5% 26.4% 25.9% 29.1% 20.7% 24.7%
Միշտ 45% 46.7% 52.9% 31.8% 63.9% 48.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Հարց 31.7 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ հա մայն քի ժա ման ցային 
վայ րե ր� մ/սր ճա րան նե ր� մ/զ բո սայ գի նե ր� մ

 Դա սա րան Սեռ

Total
 6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 2.1% 1.8% 0.9% 1.8% 1.4% 1.6%
Հազ վա դեպ 5.8% 3.3% 4.4% 6.3% 2.7% 4.5%
Եր բեմն 14.8% 15% 9.4% 17.8% 8.4% 13%
Հա ճախ 31.8% 30.3% 27.8% 36.4% 23.7% 30%
Միշտ 45.5% 49.5% 57.6% 37.7% 63.8% 50.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 31.8 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ հա մայն ք� մ ցե րե կային 
ժա մե  րին

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 1.8% 0.3% 1% 1% 1% 1%
Հազ վա դեպ 3.9% 2.0% 1.3% 3.6% 1% 2.4%
Եր բեմն 8.6% 6.5% 5.1% 9% 4.3% 6.7%
Հա ճախ 22.7% 21.6% 23.0% 27.9% 16.7% 22.4%
Միշտ 63.0% 69.7% 69.7% 58.5% 76.9% 67.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 31.9 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ հա մայն ք� մ ե րե կո յան 
ժա մե  րին

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 3.7% 1.5% 2.0% 2.9% 1.9% 2.4%
Հազ վա դեպ 8.3% 4.3% 3.3% 7.7% 2.6% 5.2%
Եր բեմն 13.6% 12.7% 14.5% 20.3% 6.5% 13.6%
Հա ճախ 27.2% 29.9% 28.7% 33.4% 23.6% 28.6%
Միշտ 47.2% 51.6% 51.5% 35.7% 65.3% 50.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 31.10 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ հան րային տրանս պոր-
տ� մ ցե րե կային ժա մե  րին

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 2.3% 1.9% 2.7% 2.4% 2.2% 2.3%
Հազ վա դեպ 8.4% 6.5% 2.7% 8% 3.5% 5.8%
Եր բեմն 15.4% 13.7% 12.1% 19.4% 7.8% 13.7%
Հա ճախ 25.8% 27.2% 23.9% 31.8% 19.3% 25.6%
Միշտ 48.1% 50.8% 58.6% 38.5% 67.1% 52.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 31.11 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ հան րային տրանս պոր-
տ� մ ե րե կո յան ժա մե  րին

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 4.9% 2.7% 2.8% 4.8% 2.1% 3.4%
Հազ վա դեպ 10.5% 11.3% 8.6% 15% 5.2% 10.1%
Եր բեմն 18.5% 18.5% 17.7% 27.3% 9.3% 18.2%
Հա ճախ 28.1% 25.9% 29.3% 30.7% 25% 27.8%
Միշտ 38% 41.7% 41.7% 22.2% 58.4% 40.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 31.11 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ տա նը

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 1% 0.5% 0.8% 0.5% 1% 0.8%
Հազ վա դեպ 0.8% 0.2% 0.8% 0.3% 0.9% 0.6%
Եր բեմն 1.3% 1% 0.3% 0.7% 1% 0.8%
Հա ճախ 4.7% 2.2% 4.3% 3.5% 4% 3.7%
Միշտ 92.2% 96% 94% 95.1% 93.1% 94.1%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 31.12 Ա րդյո՞ք Դ� ք Ձեզ ա պա հով եք զգ� մ ին տեր նե տից օ գտ վե լիս

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 3.7% 2% 2.6% 2.9% 2.6% 2.8%
Հազ վա դեպ 5.6% 4.8% 4.4% 5.6% 4.2% 4.9%
Եր բեմն 9% 12.2% 9.5% 12.3% 8.1% 10.2%
Հա ճախ 27.2% 32.2% 29.8% 35.8% 23.6% 29.8%
Միշտ 54.5% 48.7% 53.7% 43.5% 61.4% 52.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 32.1 Այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ Ձեզ ան հանգս տաց րե՞լ է, 
որ չեք կա րո ղա ցել կա տա րել դպ րո ցի ա ռա ջադ րանք նե րը

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 29.8% 35.6% 31.2% 33.2% 31.2% 32.2%
Ոչ 61.7% 57.9% 62.1% 61.2% 59.9% 60.6%
Չ գի տեմ 8.5% 6.4% 6.7% 5.6% 8.9% 7.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 32.2 Այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ Ձեզ ան հանգս տաց րե՞լ է, 
որ են թարկ վել եք խտ րա կա ն�  թյան՝ սե ռի, սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի, 
ա ռող ջ�  թյան, հա վատ քի հետ կապ ված

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 4.9% 2.5% 6.5% 4.3% 5% 4.6%
Ոչ 80.7% 91.6% 88.2% 87.4% 86.4% 86.9%
Չ գի տեմ 14.4% 5.9% 5.3% 8.4% 8.6% 8.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 32.3 Այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ Ձեզ ան հանգս տաց րե՞լ է, 
որ են թարկ վել եք  ծաղ րան քի

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 12.1% 8.4% 4.7% 8.5% 8.3% 8.4%
Ոչ 85.3% 89.4% 93% 88.7% 89.8% 89.3%
Չ գի տեմ 2.6% 2.2% 2.2% 2.8% 1.9% 2.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 32.4 Այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ Ձեզ ան հանգս տաց րե՞լ է, 
որ են թարկ վել եք բռ ն�  թյան՝ այլ ե րե խա նե րի կող մի ց

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 3.1% 1.7% 2.5% 1.3% 3.6% 2.4%
Ոչ 95.4% 97.8% 96.8% 98.2% 95% 96.7%
Չ գի տեմ 1.5% 0.5% 0.7% 0.5% 1.4% 0.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 32.5 Այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ Ձեզ ան հանգս տաց րե՞լ է, 
որ են թարկ վել եք բռ ն�  թյան չա փա հա սի կող մի ց

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 3.9% 1.5% 3.7% 1.5% 4.6% 3%
Ոչ 94.8% 98% 95.8% 97.7% 94.7% 96.2%
Չ գի տեմ 1.3% 0.5% 0.5% 0.8% 0.7% 0.8%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 32.6 Այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ Ձեզ ան հանգս տաց րե՞լ է, 
որ Ձեր ըն տա նի քը գտն վել է տա նից դ� րս հան վե լ�  վտան գի տակ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 1.5% 0.5% 1.5% 1% 1.4% 1.2%
Ոչ 96.2% 96.8% 97.8% 96.6% 97.3% 96.9%
Չ գի տեմ 2.3% 2.7% 0.7% 2.4% 1.4% 1.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 32.7 Այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ Ձեզ ան հանգս տաց րե՞լ է 
այն, որ ցան կ�  թյ� ն է ա ռա ջա ցել ի նք ներդ Ձեզ վն ա սել

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 3.8% 3.4% 5.7% 4.7% 3.9% 4.3%
Ոչ 93.8% 94.8% 93.8% 93.7% 94.7% 94.2%
Չ գի տեմ 2.3% 1.7% 0.5% 1.6% 1.4% 1.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 32.8 Այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ Ձեզ ան հանգս տաց րե՞լ է 
այն, որ Ձեր ծնող նե րը կա րող են Ձեզ տա նից դ� րս հա նել

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 1% 2% 2.2% 1.8% 1.7% 1.8%
Ոչ 97.2% 97% 96.8% 96.9% 97.1% 97%
Չ գի տեմ 1.8% 1% 1% 1.3% 1.2% 1.3%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 32.9 Այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ Ձեզ ան հանգս տաց րե՞լ է 
այն, որ Ձեր ըն տա նի քը չի �  նե նա բա վա րար գ�  մար՝ ըն տա նի քի կա րիք-
նե րը հո գա լ�  հա մար

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 6.7% 8.9% 7.2% 9.4% 5.7% 7.6%
Ոչ 87.2% 83% 86.8% 82.6% 88.9% 85.6%
Չ գի տեմ 6.2% 8.1% 6% 8.0% 5.5% 6.8%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 33.1 Այս կամ ան ցյալ տա րի տե սե՞լ եք, թե ի նչ պես են դպ րո ց� մ/ հա-
մայն ք� մ որ ևէ մի  ե րե խայի ծե ծ� մ կամ բռ� նցք նե րով հար վա ծ� մ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 41.9% 39.2% 34.2% 35.5% 41.4% 38.4%
Ոչ 52.2% 52.5% 59.1% 56.4% 52.7% 54.6%
Չ գի տեմ 5.9% 8.4% 6.7% 8.1% 5.8% 7%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 33.2 Այս կամ ան ցյալ տա րի հա ղոր դե՞լ եք հա մա պա տաս խան մար-
մի ն նե րին, ե րբ տե սել եք, թե ի նչ պես են որ ևէ մի  ե րե խայի ծե ծ� մ կամ 
բռ� նցք նե րով հար վա ծ� մ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 10.1% 8.7% 8% 13.2% 4.3% 8.9%
Ոչ 83.5% 84.4% 87.8% 80.1% 90.7% 85.2%
Չ գի տեմ 6.4% 6.9% 4.3% 6.7% 5.0% 5.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 33.3 Այս կամ ան ցյալ տա րի փա խե՞լ եք տնից

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 4.1% 5.2% 4.5% 2.4% 6.9% 4.6%
Ոչ 95.4% 93.6% 94.5% 96.9% 91.9% 94.5%
Չ գի տեմ 0.5% 1.2% 1% 0.7% 1.2% 0.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 33.4 Այս կամ ան ցյալ տա րի ստա ցե՞լ եք վի րա վո րա կան առ ցանց 
հա ղոր դագ ր�  թյ� ն ներ՝ այլ ե րե խա նե րից կամ մե  ծա հա սակ նե րից

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 5.9% 7.7% 7.0% 6.9% 6.8% 6.9%
Ոչ 91.3% 90.1% 91.5% 90.8% 91.1% 91%
Չ գի տեմ 2.8% 2.2% 1.5% 2.3% 2.1% 2.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 33.5 Այս կամ ան ցյալ տա րի ստա ցե՞լ եք վի րա վո րա կան բջ ջային 
հա ղոր դագ ր�  թյ� ն ներ՝ այլ ե րե խա նե րից կամ մե  ծա հա սակ նե րից

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 3.6% 3.5% 4% 3.6% 3.8% 3.7%
Ոչ 94.3% 95.6% 95.5% 95.4% 94.8% 95.2%
Չ գի տեմ 2.1% 1% 0.5% 1% 1.4% 1.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 33. 6  Այս կամ ան ցյալ տա րի որ ևէ չա փա հաս ան ձ փոր ձե՞լ է ին-
տեր նե տի մի  ջո ցով կապ հաս տա տել Ձեզ հետ և զր�  ցել ան ձնա կան հար-
ցե րի շ� րջ

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 8.7% 15.7% 13.9% 11.1% 14.7% 12.8%
Ոչ 88.7% 82.6% 84.6% 86.5% 83.9% 85.2%
Չ գի տեմ 2.6% 1.7% 1.5% 2.4% 1.4% 1.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 33. 7 Այս կամ ան ցյալ �  նե ցե՞լ եք սնն դային վար քագ ծի խան գա-
ր� մն  եր

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 18.7% 24.6% 23.9% 26.0% 18.7% 22.4%
Ոչ 76.4% 70.3% 72.9% 69.8% 76.7% 73.1%
Չ գի տեմ 4.9% 5.2% 3.2% 4.2% 4.6% 4.4%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 34. Վեր ջին մե կ տար վա ըն թաց ք� մ որ քա՞ն հա ճախ եք Ձեզ 
ճնշ ված զգա ցել դպ րո ցա կան ա ռա ջադ րանք նե րի պատ ճա ռով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 54.8% 58.7% 62.7% 56.3% 61.4% 58.8%
Եր բեմն 37.3% 36.1% 30.8% 36.7% 32.6% 34.7%
Հա ճախ 6.9% 4.4% 4.7% 5.9% 4.8% 5.3%
Միշտ 1.0% 0.7% 1.7% 1.1% 1.2% 1.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 35. Վեր ջին մե կ տար վա ըն թաց ք� մ որ քա՞ն հա ճախ եք Ձեզ
ճնշ ված զգա ցել գնա հա տա կան նե րի պատ ճա ռով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 39.8% 50.2% 59.7% 44.6% 55.8% 50%
Եր բեմն 49.1% 43.3% 32.6% 46.7% 36.3% 41.6%
Հա ճապ 10% 5.2% 5.7% 7.8% 6% 6.9%
Միշտ 1% 1.2% 2% 1% 1.9% 1.4%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 36. Վեր ջին մե կ տար վա ըն թաց ք� մ որ քա՞ն հա ճախ եք եր կար ժա-
մա նա կով Ձեզ տխ� ր կամ ը նկճ ված զգա ցել։

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Եր բեք 46.1% 32.3% 32.2% 26.1% 48% 36.7%
Եր բեմն 43.8% 52% 50.9% 55.7% 41.8% 49%
Հա ճախ 8.5% 15% 14% 15.8% 9.1% 12.6%
Միշտ 1.5% 0.7% 3% 2.4% 1% 1.8%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 37.1 Ա րդյո՞ք Ձեր հա սա կա կից նե րից որ ևէ մե  կը են թարկ վել է ծաղ-
րան քի կամ հե տապնդ ման՝ այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ հա վատ-
քի/կ րո նի պատ ճա ռով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 3.4% 6.2% 5.2% 6.2% 3.6% 4.9%
Ոչ 85.5% 84.4% 88% 84.9% 87.1% 86%
Չ գի տեմ 11.1% 9.4% 6.7% 8.8% 9.3% 9.1%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 37.2 Ա րդյո՞ք Ձեր հա սա կա կից նե րից որ ևէ մե  կը են թարկ վել է ծաղ-
րան քի կամ հե տապնդ ման՝ այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ ըն տա-
նի քի վատ սո ցի ա լա կան վի ճա կի պատ ճա ռով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 8% 12.8% 8.7% 12.4% 7.2% 9.9%
Ոչ 80.7% 75.4% 85% 75.1% 85.9% 80.3%
Չ գի տեմ 11.3% 11.8% 6.2% 12.5% 6.9% 9.8%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 37.3 Ա րդյո՞ք Ձեր հա սա կա կից նե րից որ ևէ մե  կը են թարկ վել է ծաղ-
րան քի կամ հե տապնդ ման՝ այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ այլ մար-
զի և/ կամ ե րկ րի քա ղա քա ցի/բ նա կիչ լի նե լ�  պատ ճա ռով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 8.5% 8.4% 8.8% 8.3% 8.8% 8.6%
Ոչ 79.6% 79.5% 84% 79.3% 82.9% 81%
Չ գի տեմ 11.9% 12.1% 7.3% 12.4% 8.3% 10.4%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 37.4 Ա րդյո՞ք Ձեր հա սա կա կից նե րից որ ևէ մե  կը են թարկ վել է ծաղ-
րան քի կամ հե տապնդ ման՝ այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ հաշ-
ման դա մ�  թյան պատ ճա ռով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 4.6% 4.2% 1.5% 4.6% 2.2% 3.4%
Ոչ 87.4% 86.7% 91.8% 86.2% 91.2% 88.6%
Չ գի տեմ 8% 9.1% 6.8% 9.3% 6.5% 7.9%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 37.5 Ա րդյո՞ք Ձեր հա սա կա կից նե րից որ ևէ մե  կը են թարկ վել է ծաղ-
րան քի կամ հե տապնդ ման՝ այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ ար տա-
քին տես քի պատ ճա ռով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 18% 23.7% 22.3% 26.9% 15.5% 21.4%
Ոչ 70.7% 67.2% 70.5% 61.8% 77.5% 69.4%
Չ գի տեմ 11.3% 9.1% 7.3% 11.3% 7.1% 9.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 37.6 Ա րդյո՞ք Ձեր հա սա կա կից նե րից որ ևէ մե  կը են թարկ վել է ծաղ-
րան քի կամ հե տապնդ ման՝ այս կամ ան ցյալ տար վա ըն թաց ք� մ տա րի քի 
պատ ճա ռով

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 3.4% 4.4% 3.7% 3.4% 4.3% 3.9%
Ոչ 87.9% 87.7% 90.8% 88.3% 89.3% 88.8%
Չ գի տեմ 8.8% 7.9% 5.5% 8.3% 6.4% 7.4%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 38.1 Դ� ք տե ղյա՞կ եք, թե �  ր գնալ, ե թե Ձեզ հո գե պես վատ եք 
զգ� մ 

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 67.1% 73.3% 74.8% 76.1% 67.3% 71.8%
Ոչ 32.9% 26.7% 25.3% 23.9% 32.7% 28.2%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 38.2 Դ� ք տե ղյա՞կ եք, թե �  ր գնալ, ե թե ըն տա նի ք� մ խն դիր ներ 
�  նեք

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 41.5% 54.5% 57.6% 54.5% 47.9% 51.3%
Ոչ 58.5% 45.5% 42.4% 45.5% 52.1% 48.7%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Հարց 38.3 Դ� ք տե ղյա՞կ եք, թե �  ր գնալ, ե թե Դ� ք կամ Ձեր ծա նոթ-
նե րից որ ևէ մե  կը են թարկ վել է բռ ն�  թյան, սպառ նա լիք նե րի կամ այլ 
ո տնձ գ�  թյ� ն նե րի

 Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 42.2% 52.8% 59% 52.4% 50.5% 51.5%
Ոչ 57.8% 47.2% 41% 47.6% 49.5% 48.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 38.4 Դ� ք տե ղյա՞կ եք, թե �  ր գնալ, ե թե Ձեզ ծաղ ր� մ են և վատ 
են վե րա բեր վ� մ

  Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը

 6-7
դա սա ր.

8-9
դա սա ր.

10-12
դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 55.2% 61.7% 64.2% 64.3% 56.4% 60.5%
Ոչ 44.8% 38.3% 35.8% 35.7% 43.6% 39.5%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 39. Ի նչ պե՞ս եք տես ն� մ Ձեր ա պա գան

  

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Շատ դրա կան 61.2% 65.3% 61.7% 65.3% 60% 62.7%
Ո րոշ չա փով 
դրա կան

17% 20.9% 19.9% 17.8% 20.9% 19.3%

Շատ բա ցա սա-
կան - .2% 1.5% .3% .9% .6%

Ո րոշ չա փով բա-
ցա սա կան

.5% 1% .7% .7% .9% .8%

Չ գի տեմ 21.3% 12.6% 16.2% 16% 17.3% 16.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Հարց 39.1 Դ� ք ար դեն ո րո շե՞լ եք, թե ի նչ եք ա նե լ�  դպ րոցն ա վար տե լ� ց 
հե տո

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 80.5% 85.5% 85.3% 85.2% 82.3% 83.8%
Ոչ 11.6% 7.9% 6.5% 6.8% 10.5% 8.6%
Չ գի տեմ 8% 6.6% 8.2% 8% 7.2% 7.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Հարց 39.2 Ե թե այո, ա պա դա Ձե՞ր նա խա սի ր�  թյ� նն է

 

 

Դա սա րան Սեռ
Ըն դա-
մե  նը6-7

դա սա ր.
8-9

դա սա ր.
10-12

դա սա ր. Աղ ջիկ Տ ղա

Այո 97.1% 96.9% 95.3% 96.7% 96.1% 96.4%
Ոչ 2.9% 3.1% 4.7% 3.3% 3.9% 3.6%
Ըն դա մե  նը 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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