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Հաշվետվություն 

ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավախախտում կատարած 

անչափահասների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

 2013թ. գործունեության վերաբերյալ 

 

2013 թվականի ընթացքում ՀՀ արդարադատության նախարարության 

«Իրավախախտում կատարած անչափահասների հատուկ ստեղծագործական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը կազմակերպել և իրականացրել է ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» 

քրեակատարողական հիմնարկում անչափահաս դատապարտյալների 

գեղագիտական  ուսուցումը:  

Մշակութային դասընթացները կազմակերպվել են կենտրոնի կողմից մշակված 

և հաստատված ուսումնական պլանների համաձայն և ներառել են արվեստի 

պատմություն, գծագրություն, խեցեգործություն, խեցեգործական թրծման և ներկման 

տեխնոլոգիա, բրուտագործություն, կոմպոզիցիա, փայտի փորագրություն 

ուսումնական առարկաները: Ուսումնական դասընթացներին մասնակցել են 

ընդհանուր առմամբ 18 անչափահաս դատապարտյալներ:  

Քանի որ կենտրոնի գործունեության  տարիների ընթացքում ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» 

քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ կրող կին դատապարտյալների  կողմից 

մեծ հետաքրքրություն է դրսևորվել խեցեգործության և փայտի փորագրության 

մասնագիտությունների հանդեպ, կենտրոնի ուսուցչական կազմը կամավոր 

աշխատանքի հիմունքներով դասավանդել է նաև կին դատապարտյալներին: 

Ընդհանուր առմամբ դասընթացներին տարվա ընթացքում մասնակից են դարձել 20 

կին դատապարտյալներ, որոնցից 15-ը հաճախել են խեցեգործության, իսկ 5-ը՝ 

փայտի փորագրության դասընթացներին:  

Դատապարտյալների օգտակար զբաղվածությունը խթանելու նպատակով  

կենտրոնի ուսուցչական  անձնակազմի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է թատերական 

խմբակ, որին ընդգրկվել են 9 դատապարտյալ  կանայք:  

Դատապարտյալների կրթամշակութային հաջողությունները խթանելու 

նպատակով կազմակերպվել է նրանց կողմից պատրաստված աշխատանքների 

ցուցադրություն:  
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Մասնավորապես՝ 2013թ.-ի հունիսի 26-ին ՀՀ մշակույթի նախարարության 

«Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի թանգարանում կազմակերպվել է ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվել են 

դատապարտյալների աշխատանքները` գեղանկարչության, խեցեգործության և 

փայտի փորագրության շուրջ 400 աշխատանքներ:    

ՀՀ կառավարության 2012թ. Դեկտեմբերի 27-ի N 1694-Ն որոշմամբ 

հաստատված երեխաների իրավունքների պաշտպանության 2013-2016թ.թ. ազգային 

ծրագրով նախատեսված միջոցառման համաձայն` կենտրոնի կողմից ուսուցանվող 

դասընթացների ցանկը ընդլայնելու նպատակով կազմակերպվել է 

դատապարտյալների կրթական կարիքների գնահատման հետազոտություն, որի 

խնդիրներից է եղել «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում անչափահաս 

դատապարտյալների համար կազմակերպվող դասընթացների շրջանակի 

ընդլայնումը, դասընթացների արդյունավետության բարձրացումը և կազմակերպվող  

միջոցառումների ընդլայնումը: Հետազոտության հիման վրա մշակվել են նոր 

ծրագրեր, սահմանվել են անչափահաս դատապարտյալների մասնակցության 

խթանման և խրախուսման, դասավանդման նոր մեթոդներ, դասընթացների 

արդյունավետության գնահատման չափորոշիչներ:  

Նոր առարկայական ծրագրերի շրջանակում կազմակերպվել է «Արտակարգ 

իրավիճակների կառավարում և առաջին բուժօգնություն» ուսումնական ծրագրով 

մեկամսյա դասընթաց, որի արդյունքում անչափահաս դատապարտյալները ձեռք են 

բերել գիտելիքներ և հմտություններ արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ 

պաշտպանական միջոցների վերաբերյալ:  

Սուրբ ծննդյան և Ամանորի տոների կապակցությամբ կենտրոնը, 

համագործակցելով տարբեր հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների 

հետ, նախաձեռնել է  դատապարտյալների անապահով ընտանիքների երեխաների 

աջակցության ծրագիրը, որի շրջանակում մշակույթի, մարզական և կրթական 

ոլորտներում առաջադիմություն ունեցած երեխաներին կտրվեն խրախուսական 

նվերներ: 

ՀՀ ԱՆ «Իրավախախտում կատարած անչափահասների հատուկ 

ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ 


