
 

 

 

 

 

ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏՀԶԿ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 
2-ՐԴ ՓՈՒԼ  

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅԻՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ․ COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻՑ ՔԱՂԱԾ ԴԱՍԵՐ ԹԵՄԱՅՈՎ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
 

Նոյեմբերի 6-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկի և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (ՏՀԶԿ-OECD) Ֆինանսական կրթության միջազգային ցանցի (INFE) 
համագործակցությամբ տեղի ունեցավ «Ֆինանսական կրթության թվային բովանդակության 
արդյունավետ մատուցման եղանակները. COVID-19 համավարակից քաղած դասեր» թեմայով 
ուսուցման ծրագիր։  

Ծրագիրն իրականացվեց ԱՊՀ երկրների համար ֆինանսական կրթության մասով ՏՀԶԿ 
տեխնիկական աջակցության ծրագրի 2-րդ փուլի շրջանակում Ղրղզստանի ազգային բանկի, 
Տաջիկստանի ազգային բանկի և Ուզբեկստանի կենտրոնական բանկի համար։ Ծրագրին, որպես 
դիտորդ, մասնակցեցին նաև ԱՊՀ այլ երկրներ։ 

ՏՀԶԿ եւ ՀՀ կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները իրենց բացման խոսքում կարևորեցին 
նմանատիպ ծրագրերի շրջանակում փորձի փոխանակման հնարավորությունը՝ նշելով, որ այն թույլ 
կտա մասնակից երկրներին COVID-19 համավարակի ընթացքում ֆինանսական կրթում 
իրականացնելիս ի հայտ եկած մարտահրավերներին ավելի արդյունավետ դիմակայել: 

Ծրագրի շրջանակում ՀՀ ԿԲ-ի կողմից ներկայացվեցին Ֆինանսական կրթության թվային 
բովանդակության արդյունավետ մատուցման եղանակները, գրավիչ և արդյունավետ կայքի և 
սոցիալական մեդիայի կիրառման յուրահատկությունները, Ֆինանսական կրթության առցանց 
ծրագրերի արդյունավետության գնահատման մեթոդները, վարքագծային և մտածողական 
սխալները,  որոնք կարող են օգնել կամ խանգարել ֆինանսական կրթության առցանց 
իրականացմանը։ Այս ամենը քննարկվեց COVID-19 համավարակի ընթացքում իրականացված 
ծրագրերի համատեքստում, ներկայացվեցին ծրագրերից քաղված դասերը։   

Ռուսաստանի Ֆինանսների նախարարությունը, իր հերթին, որպես ներկայացնող կողմ, խոսեց 
առցանց ֆինանսական կրթության մատուցման մարտահրավերների և դրանց լուծման իրենց 
մոտեցումների մասին։ 



Մասնակից երկրներն արձագանքեցին ներկայացվածին՝ կիսվելով վերոնշյալ թեմաների վերաբերյալ 
իրենց փորձով ու գաղափարներով։  

Ծրագրի ընթացքում իրականացվեցին նաև ինտերակտիվ քննարկումներ` նպատակ ունենալով տալ 
կիրառելի խորհուրդներ, աջակցություն մասնակիցներին իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ։ 
Քննարկումները վերաբերում էին մասնակից երկրների ֆինանսական կրթման կայքերին, 
վերջիններում ներառված բովանդակությանը, դրանց արդյունավետությանը և ապագայում դրանց 
ազդեցությունը բարձրացնելու հնարավոր ուղիներին։ 

 

Հայաստանի հետ համագործակցության մասին 

Ֆինանսական կրթման միջազգային ցանցը համարվում է աշխարհում ֆինանսական կրթության 
քաղաքականության մշակման առաջատար կառույց, որին անդամակցում են ավելի քան 240 
պետական մարմիններ 110 երկրներից: ՀՀ ԿԲ-ն անդամակցում է կառույցին 2014թ-ից՝ 
համանախագահելով վերջինիս ներքո գործող «Ստանդարտներ, իրականացում և գնահատում» 
աշխատանքային խումբը։  
2017թ-ից Հայաստանը անդամակցում է նաև ՏՀԶԿ Ֆինանսական կրթման միջազգային ցանցի 
(INFE) և Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության նախաձեռնությամբ ստեղծված ԱՊՀ անդամ 6 
երկրների համար ֆինանսական կրթման տեխնիկական աջակցման ծրագրին։ Ծրագիրն 
իրականացվել է երկու փուլով․ Հայաստանն ակտիվ մասնակցել է առաջին փուլին, արդյունքում 
Հայաստանի վերաբերյալ 2019թ. հրապարակվել  է  “Roadmap for a National Strategy for Financial 
Education in Armenia” փաստաթուղթը, ըստ որի, Հայաստանը ֆինանսական կրթման մասով 
տարածաշրջանում առաջատարներից է և ունի ֆինանսական կրթման ռազմավարության մշակման և 
իրականացման լավագույն փորձ: 
Այժմ մեկնարկել է ծրագրի երկրորդ փուլը, որի ընթացքում ՀՀ ԿԲ-ն պլանավորում  է ակտիվ 
շարունակական համագործակցություն։ 

 

 

 

 


