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EXECUTIVE SUMMARY  

Armenia is considered a highly vulnerable country to climate change consequences and negative 
impacts. The high frequency and intensity of hydrometeorological hazards are typical to the country, 
and they cause significant losses to the population and the economy. Agricultural and water resource 
sectors are particularly vulnerable to the negative impacts of climate change (CC).  

Despite the high vulnerability, the CCA response in Armenia has been managed by various competent 
bodies generally in uncoordinated and situational way. Managerial and institutional, informational, 
technological, and financial barriers exist in the process of facilitating CCA investment and taking 
appropriate measures. CC adaptation should be considered one of the most important directions for 
Armenia's sustainable development and should be made an integral component of all the newly 
developed strategies, programs, and plans. 

 In order to address these issues in the institutions acting on national, regional and community levels, 
it is necessary to have multi-level competencies and capacities for CC policy development, CC 
adaptation investment as a component in budgeting and planning, impact and vulnerability 
assessment, and efficient implementation of other important processes. The regular implementation 
of the assessment of the above-mentioned knowledge and competencies is essential, especially in 
developing countries where the necessity to identify training needs and capacity strengthening in the 
relevant sectors exists.  

Today, Armenia needs assistance in identifying knowledge gaps and training governmental sector staff 
and self-governing bodies as CC policy developers, implementers, and CCA investors.  Hence, a training 
needs assessment has been initiated in the framework of the project ''National Adaptation Plan to 
advance medium- and long-term adaptation planning in Armenia'' implemented by UNDP and financed 
by Green Climate Fund. The objective is to assess the CCA capacity gaps and training needs for 
mainstreaming climate change concerns and climate risks into planning, budgeting, and decision-
making processes in all administrative levels of two priority sectors: water resource and agriculture.     

The training need assessment implemented by qualitative and quantitative research tools included 
strategic and organizational, functionality/job, and individual need analysis.  During the research, about 
38 in-depth interviews were conducted among ministries, regional administrations functioning in the 
agriculture and water resource sectors, relevant departments of Yerevan municipality and 
administrations staff, and senior staff of civil society, advisory, and scientific-educational structures. 
The quantitative survey comprised 152 representatives of territorial governmental and self-governing 
bodies from agriculture and water resource sectors, out of which 25 were representatives of territorial 
governmental bodies, 10 regional department representatives of Agricultural Extension, Innovation, 
and Monitoring of the RA Ministry of Economy, and 107 representatives of local self-government 
bodies. 

As a result of the qualitative and quantitative research data analysis, the experience, awareness, 
capacity, and competence levels of the above-mentioned specialists were determined. The differences 
between the defined benchmarks, namely the existing and desired capacities, were identified and 
formulated as training needs 

It can be concluded from the results of the research that CCA issues in Armenia have not been properly 
included in the functionalities of key state governmental bodies. The CC challenges are not yet 
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mainstreamed into planning and budgeting on the national level, which shows the essential gaps 
present in governmental bodies and institutional mechanisms. The senior staff of structures and 
subdivisions clearly outlined the need for knowledge and skills about CCA. 

The CC problem is well recognized in almost all the regional departments and administration of 
Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring of the RA Ministry of Economy.  According to them, 
the negative impacts of climate change in agriculture and water resource sectors are noticeable and 
have grown significantly in recent years. Today, regional departments are considered to be the key 
performers of state support project implementation, stakeholder capacity building, project 
implementation monitoring, and assessment in the agriculture sector. However, CCA issues are not 
properly included in their official functionalities and daily activities, nor in the project evaluation and 
budgeting criteria. Despite the existence of several state projects enhancing the different practices of 
adaptation (modernization of irrigation systems, installation of anti-hail nets, construction of 
greenhouses, etc.), the relevant measures for investment in adaptation have yet to be taken.  Most 
departmental specialists have not undergone comprehensive training, although they have been 
familiarized with different practices, agro-technologies, and measures concerning CCA by taking part 
in short-term courses and seminars. Generally, it can be noticed that regional consultants are trained 
and they have certain background knowledge. Nevertheless, their notions and knowledge on CC and 
CCA are not systematic and complete and there is no common trajectory in their distribution.  Half of 
the representatives, regardless of knowledge and training level, needed mostly theoretical than in-
depth training.  

The employees of regional administrations and local self-government bodies do not have mandatory 
functions or authority regarding CCA. Thus, CCA awareness of the respondents is not the result of 
targeted capacity building of institution specialists, but rather individually initiated education and 
curiosity.  These institutions do not generally consider CCA issues in their own developed and 
implemented strategies and projects or in planning and budgeting, although they are aware of some 
CCA projects implemented and financed by international structures. The official names of CCA projects 
may not include CCA terms; however, they mainly concern the testing of different adaptation practices, 
creation of training spots, or investment of new agro-technologies. Most of the representatives of 
these structures have not undergone specialized trainings on CCA. There is a low level of knowledge 
on community and regional (marz) levels, which is the reason why basic and comprehensive theoretical 
courses should be conducted in the initial phase of training.   

The functions of scientific-educational and knowledge-based structures in CCA are specific and diverse. 
These structures have sufficient experience and capacities for setting and providing comprehensive 
training concerning CC and CCA. All the structures have expressed desire and willingness to share 
experiences and knowledge for CC adaptation. Hence, it can be assumed that a relevant offer for 
satisfying the requirement for CC trainings also exists.   

These structures carry out significant scientific and experimental activities in the CCA that are unknown 
to the business entities operating in the agriculture and water resource sectors. There is a need to 
strengthen ties with the above-mentioned structures in order to improve the dissemination of 
knowledge and practical experience in CCA and increase the efficiency of the adaptation measures 
taken in the different climate zones of Armenia.     

Based on the research results, some suggestions related to CCA training development and 
methodology of implementation have been developed. It is recommended to provide practical 
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knowledge in accordance with the sectors concerning CC risk identification, their mid- and long-term 
impact assessment methodology, and specific tools for adaptation to challenges and their usage, taking 
into account best world experiences and opportunities for their implementation in Armenia.   

It is suggested to institutionalize the need for mainstreaming CC in strategic planning, initiate revisions 
in documentation regulating procedures of implementing relevant strategies and development 
programs, and develop guidelines promoting efficient CCA integration into the strategic planning of 
the most vulnerable sectors.  

The in-depth interviews in the framework of the research with national public scientific and educational 
structures demonstrate the willingness to cooperate that, under proper supervision, will strengthen 
collaboration opportunities and expand the scope of the training programs being organized.    
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INTRODUCTION  

Armenia is considered highly vulnerable to the negative impacts of climate change. It is a landlocked 
mountainous country and ninety percent of its territory is located more than 1000 meters above sea 
level. The high frequency and intensity of hydrometeorological hazards are typical to the country, 
which cause significant losses to the population and the economy. Agricultural and water resource 
sectors are particularly vulnerable to climate change. That is especially true for the rural population, 
which earns most of its income from agriculture.  

Climate change in Armenia is in line with global trends but at a faster pace. As of 2016, the average 
annual temperature increased by 1.23 degrees Celsius and average annual precipitations decreased by 
almost 9%1. Between 1994 and 2014, natural disasters caused damage of more than 1.5 billion USD2 
to the Armenian economy, most of which was due to the negative impact of CC.  

As a party to the Paris Agreement, Armenia has established relevant actions (NDCs) at the national 
level that envisage steps to mitigate the impact of CC. The measures taken for CC adaptation are 
significant for achieving the goals of social and economic development in Armenia. The CCA response 
in Armenia has been managed by various competent bodies that are generally uncoordinated and 
situational. 

The Armenian government is currently taking steps to plan actions in CC adaptation and is emphasizing 
the importance of CC-related policy and programs specifically.  

At the national level the challenges of CC adaptation may be divided into three main groups:  

1. Managerial and institutional; 

2. Informational, knowledge-related, and technological; 

3. Financial. 

There are obvious shortcomings related to the institutional coordination of gathering, analyzing, and 
managing information and data on CC. CCA issues are not properly included in the functions of key 
state government bodies. Inter-sectoral and intra-sectoral collaboration is lacking, and issues relating 
to CCA cannot be properly addressed.     

The low level of knowledge on CC adaptation, the lack of managed information and its availability, and 
the existence of operative communication issues between the competent bodies are essential 
challenges for Disaster Risk Reduction caused by CC and increasing resilience. The main challenges also 
include the unsatisfactory implementation of modern technologies related to CCA and the absence of 
monitoring and evaluation mechanisms for CC adaptation.  

Limited financial resources and their non-targeted planning are some of the factors that directly hinder 
the implementation of CC adaptation procedures. The increase in investment and financing for CC 
adaptation as well as the creation of relevant financial mechanisms will facilitate improving the 
framework of the adaptation actions necessary for the proper management of the risks caused by CC.   

                                            
1 UNFCCC Fourth National Communication of Armenia on Climate Change (2020) 
2 World Bank: Armenia Disaster Risk Finance Country Note (2017) 
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At the national level, the main barriers to CC adaptation are Armenia's relative distance from major 
economic hubs, an economic blockade, and relatively limited economic growth. The national economy 
mainly depends on climate-sensitive sectors, the development of which largely rests on ecosystems 
and natural resources. Despite the methods of adaptation to reduce such vulnerabilities practiced 
worldwide, at the current stage of Armenia’s development, given the current realities of management 
at the national, territorial, and community levels, the national CCA process is unsatisfactory. 

Other significant barriers to CC adaptation are low incomes earned by most of the population, low level 
of awareness and knowledge on measures for CC problems and adaptation, problems related to 
environmental culture and behavior, poor management of public property—particularly ecosystems 
and natural resources—by local self-government bodies, lack of implementation of CC adaptation 
actions and measures in agriculture and water resource management sectors, and nonexistent 
planning, budgeting, and actions needed in order to address CC problems at the community level.   

Other important factors for solving CCA problems are the engagement with scientific and educational 
institutions, civil society organizations, and businessmen, the creation of relevant mechanisms, and the 
promotion of collaboration and cooperation between government, private interest groups, and civil 
society.    

National scientific-educational and academic institutions are generally uninvolved in the planning and 
implementation of activities and in assessing CC adaptation throughout the country. The sector 
management bodies, communities, and individuals are merely unaware of the research results of 
scientific institutions and the new practices and measures related to CC adaptation developed by 
them.   

The willingness and capacities of the private sector to participate in planning, financing, and 
implementing activities relevant to CC adaptation are limited.  

Initiatives and activities of civil society structures in CC adaptation that are implemented through the 
financial backing of international structures do not receive support and are not encouraged by state 
and rural authorities. Simultaneously, CCA practices are not mainstreamed and are not subject to 
community planning and budgeting.    

Therefore, the need exists to consider CC adaptation one of the key directions of Armenia’s sustainable 
development and to make it an integral component of newly developed strategies, programs, and 
plans.    

TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA) 

Mainstreaming CC adaptation into strategic planning and national policy development simultaneously 
involves several sectors, stakeholders, and planning levels. Over time, the wide range of capacities 
necessary for adaptation planning gains significance for countries having different levels of 
development. The institutions acting at national, regional, and community levels need multi-layered 
competencies and capacities for the development of CC policy, CC adaptation inclusion into the 
planning and budgeting as a component, assessment of impact and vulnerability, and efficient 
implementation of other significant processes. Hence, the regular implementation of capacity 
assessment allows countries to identify the need for creating training and capacities in relevant sectors. 
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Per the guidelines of UNDP and UNITAR established in the “Skills Assessment for National Adaptation 
Planning” study, the need for training may be assessed as follows3: 

(i) identifying and describing existing skills-sets in place (management, technical, and 
participatory);  

(ii) locating these skills-sets at different implementation levels (policy, organizational, and 
operational),  

(iii) identifying the gaps where additional skills development is required.  

 

The existence of necessary capacities at all levels allows the development of mechanisms of resilience 
to address the impacts of climate change as well as countrywide development. The training need 
assessment (TNA) for this purpose is not new and has been conducted many times in countries with 
different levels of development. The level of existing capacities may generally be identified through 
surveys, interviews, observations, the application of secondary data or seminars. The gaps between 
desired and existing knowledge and skillset levels may reveal the existing needs for training. This 
methodology was used by the Institute for Global Environmental Strategies for the TNA to mainstream 
CC adaptation in the agriculture and water-related sectors in Bangladesh, Cambodia, The Lao People's 
Democratic Republic, Mongolia, and Nepal. This methodological approach has made it possible to 
successfully develop modules of targeted training for specialists of different levels of management (see 
the list of reviewed literature in Annex 1).  

 

 

  

                                            
3 Skills Assessment for National Adaptation Planning, “How Countries Can Identify The Gap,” UNITAR and UNDP. 
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METHODOLOGY  

The goal 

The goal was to assess the current gaps in basic capacities and training needs regarding CC adaptation at 
all the administrative levels of two chosen priority sectors—agriculture and water resources—aiming to 
develop procedures for mainstreaming CC and CC risks into the planning, budgeting, and decision making. 

Methodology  

The Training Need Assessment/Analysis (TNA) was conducted in the sequence of presented stages, 
included strategic and organizational, functionality/job, and personal need analysis. The research was 
conducted using quantitative and qualitative research methods.  

Figure 1: Methodology of research 

 

 

1.1. QUALITATIVE RESEARCH 

In-depth interviews were conducted with the staffs of relevant departments of the ministries, 
marzpetarans (hereinafter, regional administrations) water sectors as well as civil society and senior staff 
of scientific-educational institutions. Separate questionnaires have been developed for state government 
bodies and scientific-educational structures. Those comprehensive guides referred to the following topics: 

• Level of awareness and capacities regarding CCA; 
• Level of CCA mainstreaming into the policy, strategic planning, and functional level; 
• Training participation need assessment; 
• Attitude and expectations regarding measures of CCA capacities development (content, service 

format, duration, intensity), mechanisms of participation interests; 

1. Methodology 
development 

- Project methodology 
development 

- Stakeholder mapping 

- Benchmarking 

- Sampling 

- Questionnaires 
development  

 

2. Survey 
implementation 

- Implementation of 
quantitative surveys 

- Knowledge testing 

- In-depth interviews 

3. Data Analysis  

- Structural analysis of 
the results 

- Training need 
assessment (TNA) 

 

  

 

4. Report preparation 

- Summarizing the 
assessment results 

- Recommendation 
package development  
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• In the case of civil society, consulting and scientific and educational institutions or existing 
capacities of programs, which can be used for the dissemination of knowledge, and willingness to 
be involved in capacity development events. 

According to the same guides, three group discussions (AUA, ANAU, and "Green Path" NGO) were 
conducted including civil society and consulting and scientific-educational institutions, which were 
attended by two to six representatives from the institutions (see the guide attached in Annex 2). 

All the interviews and group discussions were voice recorded for preparing the transcripts of the 
interviews. Later a semantic/thematic analysis was performed.   

 

1.2. QUANTITATIVE RESEARCH METHOD  

The surveys were conducted by a general structured questionnaire among chosen sectors representing 
the stakeholders' groups: managerial staff of regional and community state institutions (see the 
quantitative questionnaire attached in Annex 4). The questionnaire was adapted to the functionalities of 
sectorial structures and the respondents surveyed.  The questionnaire included:  

• Assessment of general awareness and attitude to CC and CC adaptation; 
• Experience of participation in educational programs or training courses on the topic of CC 

adaptation, efficiency assessment, and identification of positive and negative aspects; 
• Assessment of knowledge and capacities of CC adaptation and skills for their actual application; 
• Special questions regarding the sector and functions aimed at the assessment of knowledge and 

capacity gaps; 
• Preferences for participation in the training programs and the format.  

 

Separate anonymous questionnaires for knowledge testing were developed to test CC and CCA knowledge 
and applicable skills. The questionnaires included test questions developed by experts that addressed CC 
general awareness, CCA practices in agriculture and water resource managerial sectors, and international 
and local legislation (see Annex 6).    

The study sample: Respondents were chosen using a multi-level sampling approach. This approach is 
conditioned by the distribution of the target group on different levels (regional, local self-government 
bodies).  

The research sample consists of 152 representatives of the territorial government and local self-
government bodies from agriculture and water resource sectors. Twenty-five participants represented 
territorial government bodies, while 10 participants represented regional divisions of the RA Ministry of 
Economy Agricultural Extension, Innovations, and Monitoring department, and 117 participants 
represented local self-government bodies.  

I) In the first stage, the main target study groups were selected.  
 

 70 local self-government bodies of Armenia’s 10 marzes (administrative divisions of Armenia, 
hereinafter, region)   
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• Departments of programs and economic development  
• Departments of urban development, agriculture, and land use  
• Departments of communal economy, improvement, and environment protection  

 The following administrations and departments of regional structures:  
• Regional branches of RA Ministry of Economy Agricultural Extension, Innovations, and 

Monitoring department  
• Departments of development programs, tourism, and analysis 
• Agriculture and Environment department 

 Directors of 6 regional representations of the Department for Licenses, Permits, and Compliances 
of the Ministry of Environment 

II) In the second stage 6-7 communities from each region were involved in the local level sample, 
the selection of which was made by the following criteria (see the complete list in Annex 3): 

1. Regional center  

2.  Amalgamated community with an urban center (2-3 communities)  

3. Amalgamated community with a rural settlement center (2-3 communities) 

4. Not amalgamated communities with urban settlements  

5. Not amalgamated communities with rural settlements (with more than 1000 inhabitants)  

III) In the third stage, according to the proposal of community or region staff, the representatives of 
agriculture and water resource departments or administrations or the employees performing their 
functions were involved.  

The procedure of quantitative surveys: Before the launch of quantitative surveys, a survey guide and a 
training course for interviewers were developed. The experienced interviewers involved in the team 
underwent effective training. The thematic content and features of the survey were discussed with them, 
climate change, climate change adaptation, mitigation, and other terms were defined, and the rules for 
interviewing techniques and ethics were clarified (see the guide attached in Annex 7). 

The surveys were conducted in the format of telephone surveys, during which online questionnaires 
developed by the KoBoToolBox tool were applied. After the telephone survey the electronic knowledge 
test questionnaire was sent to the respondents (via email, electronic message platforms such as Viber, 
Whatsapp, and SMS, while in some cases the survey was completed by telephone). This approach made 
it possible to more efficiently ensure the number of participants in the knowledge testing phase. The 
anonymity of the respondents and the confidentiality of data protection were ensured.   
The actual fieldwork preceding pilot surveys was conducted in order to identify possible shortcomings and 
omissions in the questionnaire and to check the interviewers' preparedness for properly and effectively 
conducting the surveys, which comprised 10% of the total surveys.   
The consulting company and UNDP project team officially informed the participating structures about the 
research to ensure a smooth survey process and received consent for participation.  
Research questionnaire: The research questionnaire included 5 main subsections:  

Part 1: Personal data—residence, position, age, gender, education, profession, work experience, and 
number of subordinates 
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Part 2: General insights into the climate change issue—level of awareness, main information sources, CC 
sectorial impact, etc.  

Part 3: Institutional preparedness—structure involvement into CC practices, CC adaptation financial 
allocations, and implementation of CC adaptation work.   

The questions related to CCA activities were differentiated and presented separately depending on the 
state government level and functionalities of the institutions. In this section, special questions were 
separated related to the consulting services, their frequency and thematic, CC adaptation-related 
consulting and educational work for the regional representatives of RA Ministry of Economy Agricultural 
Extension, Innovations, and Monitoring department. 

Part 4: Previous participation in training courses—professional training experience, past participation in 
CCA courses and educational events, assessment of applied activities, etc. 

Part 5: Training needs assessment—the need for CC adaptation-related training, capacity development, 
course participation willingness, questions related to the courses' format, duration, and location 
(completely in Annex 5).    

Quality control/assurance: Due to the functionality of the electronic tool applied during the surveys, the 
data was made available on the electronic platform immediately after conducting the survey in order to 
monitor the quality of questionnaire completion and to make adjustments, if necessary. The first two to 
three interviews of each interviewer were recorded, feedback on each interview was provided, and the 
quality of the following interview was controlled.  

The survey results were checked for completeness and logical connection between responses. 

Dates of surveys: The surveys were conducted in February and March 2021. 

1.3.  METHODOLOGY OF RESEARCH RESULT ANALYSIS  

In the results of the desk research, the list of CC adaptation-related knowledge and capacities was 
provided to the employees of water resource management and agriculture sector institutions (see 
attached in Annex 4). This list was revised after discussions with the experts and served as a starting point 
when defining the relevant benchmarks. 
Capacity gaps were identified when comparing the received data and the defined benchmarks with the 
quantitative and qualitative research, which served as a basis for conducting the training need 
assessment.   

As a result of the quantitative and qualitative research, the specialists' work experience, level of skills, and 
competencies were identified. The difference between the defined benchmarks, namely the desired level 
of capacity and the existing capacity, was identified as a training need.   

TNA = desired level – existing level 
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2. ANALYSIS OF STUDY RESULTS 

2.1. CCA AT REGION AND LOCAL LEVEL 

This part of the report reflects the research results conducted among the territorial administration and 
local self-government bodies, sectoral departments of agriculture and water resources, or employees with 
sectoral functions. 

Region level 

At the region level, 25 employees of the departments of agriculture, environment, development 
programs, and urban development of Armenia’s 10 regions (19 respondents, most of whom were related 
to both agriculture and water resources departments) participated in the quantitative survey. The 
departments of agriculture and environment help facilitate state agricultural programs, conduct 
monitoring, and establish control in the mentioned sectors. In the agricultural sector, the departments of 
development programs, tourism, and analysis contribute to the development and implementation of state 
and international programs. The departments of urban development, among other mandatory 
responsibilities, organize and supervise the activities of subordinated communal organizations, such as 
water supply and sewerage, water purification, and others.  

The six departments of water basin territorial management of the Ministry of Environment, being the 
main territorial bodies responsible for water resources management, reasonable use, protection, and 
monitoring, were also involved in the research. 

Additional qualitative interviews with the management of water and agriculture-related departments 
representing four regional administrations (Ararat, Gegharkunik, Tavush, and Shirak) were conducted to 
obtain more in-depth observations for the TNA.  

Community level 

The community-level research sample included 117 employees of 70 local self-government bodies 
representing all 10 regions of Armenia.  

Agriculture and water resource-related department heads and employees participated in the study. These 
departments included the following: 

• Departments of program and economic development 

• Departments of urban development, agriculture, and land use 

• Departments of communal services, improvements and environment protection  

In communities where the mentioned departments were not available, the employees related to 
agriculture or water resources participated in the quantitative survey. 

Since there are no agricultural lands or agricultural works being implemented in Yerevan, representatives 
from the Yerevan departments related to water resources participated in the in-depth interviews: the 
Department of Environment and the Communal Service departments of four administrative districts. 
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Almost half of the respondents belong to the age group of 50 and over (46.5%) and have more than 10 
years of work experience. At the region level, all the respondents have a higher education degree, while 
some have a degree in science. At the local level, the respondents have secondary, secondary vocational, 
or higher education. The majority of community representatives are engineers, economists, or 
agronomists. 

Awareness and the main sources of information 

The vast majority of policymakers at the region and community level (85%) assess their level of awareness 
of climate change issues as moderate, while only 13% consider themselves fully informed. The main 
sources of knowledge about climate change were the Internet, social networks. Some respondents 
indicated also official sources, and mass media. Only a limited number (13%) of the respondents 
mentioned training courses and seminars as sources of knowledge and awareness about CC. 

Climate Change Impact and Climate Change Adaptation initiatives 

The majority of respondents state that the country-wide 
and region-wide impact of climate change in Armenia is 
already noticeable. More than half of the respondents 
estimate moderate CC impact in the near future, while 30% 
of respondents predict a considerable CC impact on 
Armenia’s agriculture and water resources sectors. 

About half of the region and community representatives are familiar with the adaptation initiatives in the 
fields of agriculture and water resources in Armenia. Moreover, the region representatives are more 
informed than community representatives. In the field of agriculture, the programs of pasture 
improvements and intensive gardening were mostly mentioned, while in the field of water resources the 
measures of drip irrigation system setups were mentioned.      

Table 1 presents the adaptation initiatives mentioned by the survey respondents at the region and 
community levels in the fields of agriculture and water resources. 

  

Table 1: CCA measures mentioned by the respondents 

Agricultural adaptation measures  Water resources adaptation measures 

- Pasture improvement 
- Livestock watering infrastructure  
- Improving the efficiency of irrigation networks 
- Application of agricultural insurance systems 
- Intensive gardening 
- Landscaping  
- Implementation of green agriculture programs 
- Soil monitoring  
- Seed subsidy programs  

- Installation of drip irrigation systems 
- Construction of reservoirs 
- Construction and restoration of water storage 

basins 
- Improvement of irrigation networks 
- Increasing the efficiency of using water from 

natural sources 
- Quarry waste and flood management 
- UN and EU Pasture Irrigation Programs 
- Arpa-Sevan tunnel 

The representatives of Tavush, Ararat, 
Armavir, Gegharkunik, and Vayots Dzor 
predicted a significant climate change impact 
on water resources and agriculture. 
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Mainstreaming CCA-related activities in the functions of the institution 

About 53.5% of the respondents mentioned that the 
implementation of actions related to CCA was 
somehow included in their work. The majority of 
respondents (55.6%) stated that their department 
should have a partial involvement in CCA issues, but 
nearly a third does not consider key involvement. 

The scope of CCA-related activities varies at the region and local levels. At the region level, the CCA 
activities were mainly implemented with state financing, followed by initiatives implemented within the 
framework of international organizations. At the level of local self-government bodies, half of the 
respondents mentioned that the CCA activities were carried out within the framework of the activities 
envisaged by the state programs and personal sources of financing. However, the other half of the 
respondents mentioned that their budgets lack financial allocations for CCA activities. About 10% of the 
local government representatives mentioned that they have sufficient funds in their budgets, and 20% 
mentioned the partial availability of financing. The issue of funds is especially problematic at the region 
level, as the regional administrations do not have self-managed budgets.  

About 20% of region representatives and 25% of local government representatives did not include CCA 
activities in their work or functions since they were not considered priorities. They also mentioned the 
lack of such requirements in the procedures of strategic documents. Lack of financing for CCA events at 
the community level is the most frequently stated reason (35%), and knowledge and skills gaps (around 
5%) were the least frequently mentioned. 

In the regional administrations, certain works and functions related to the CCA are mainly performed by 
the Agriculture and Environment departments. 

Gegharkunik regional administration department of Agriculture and Environment management 
representative  

“We make recommendations on how to deal with water resources and with sowing so that the yield does not fall 
as a result of the negative impact of CC.  When the roots dry out, the plant composition changes.”  

The representatives of the region (marz) institutions do not agree on the responsibility and involvement 
for the actions directed to CCA. Some respondents think that the regional administration is responsible 
for the effective implementation of all the activities carried out in the territory of the region, including the 
CCA activities. Others believe that the local administrations have a more passive role and can only discuss 
problems and make recommendations. The Ministry of Environment is responsible for CC issues and is 
expected to develop policy, offer methods, and organize seminars and training courses. 

The coordinator of the agricultural programs of the Department of Agriculture and Environment of Tavush 
stated the following regarding the direct or indirect reference of the CCA while reviewing current 
activities. 

Coordinator of agricultural programs of Tavush regional administration 

CCA initiatives are not large-scale; they are mainly 
in the embryonic stage of implementation and are 
not well coordinated.  
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“We are currently reviewing a strategy for water conservation and land degradation prevention processes, and 
the educational component has been highlighted. We have selected crops that are adapted to the climate and are 
drought-resistant. We work to promote species of trees in demand such as fig, cornel, kinglet, walnut, and 
hazelnut. Work is being done for international organizations to support the modernization of seeding and 
irrigation systems.”   

The reason for the non-implementation of actions related to CCA is the lack of financing. 

Officials of Ararat regional administration 

"Measures to mitigate and adapt to CC are expensive, so Armenia’s strategy must be based on the idea of 
sustainable development. Then there will be the need for necessary staff and human resources. There will be very 
few specialists in Armenia.”  

 

Head of the Department of Environment of Yerevan Municipality 

"In the current policy, the issues of CC are included, but what is desired is not always feasible. For example, it is 
desirable that Yerevan's vehicles be replaced by electric ones, but the implementation requires large investments."  

 

Table 2: CCA initiatives implemented in Armenia so far, according to the survey data received 

CCA initiatives implemented in the agriculture sector CCA initiatives implemented in the water resources 
sector 

- Application of loose soil cultivation technology 
- Application of mulch or mulching 
- Application of windstorm protection technologies 
- Afforestation 
- Establishment of fish farms, installation of water 

control valves, meters 
- Use of solar energy 

- Installation of drip irrigation systems 

- Installation of jet irrigation systems 

- Pasture irrigation state program 

- Construction of the Kaps reservoir 

- Repair of water pipes 

 

Due to the lack of state funding, the initiatives 
of the regional administrations are mainly 
program-based, implemented with funding 
provided by private or donor organizations. 
The regional administration, as an institution, 
tries to act as a coordinator or consultant, as 
well as to advise residents to use more 

effective agriculture and water resource approaches. 

As success stories, the study respondents mentioned pilot projects of passive solar greenhouses in Toros 
and Arpi communities of Shirak and the reconstruction of the drinking water system sourced from 
Mantash reservoir, due to which the irrigation and drinking water supply of the town of Artik is carried 

Officials of Shirak regional administration  

 “The marzpetaran does not have a separate budget. It acts 
as a bridge between the communities and the government, 
and they can propose suggestions on including CCA in their 
functions or present the developed programs to donor 
organizations with state engagement.”  
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out in a closed system. Also, in the old gardens of the Yeraskh-Surenavan-Armash communities of Ararat, 
a jet irrigation system was introduced, while in the new gardens drip irrigation systems were introduced. 

Overall, the level of implementation of CCA-related functions at the region and community levels is quite 
low. On average, about 23% of respondents stated that they performed such functions. They mainly 
referred to the inclusion of CCA-related issues in the planning documents, and the main work of its 
practical application has never been performed. 

Head of the Department of Environment of Yerevan Municipality 

"Development programs such as Green Yerevan and sustainable energy development programs (within the 
framework of the "Covenant of Mayors") include CC events. The programs were written 4-5 years ago and they 
need revision. Since the term of the "Covenant of Mayors" has already expired, the Yerevan Municipality plans to 
renew it and will then undertake a reduction of greenhouse gas emissions. Development programs are investment 
proposals. They require large financing, and only some portions of them have been implemented."  

According to survey results, there is a low level of implementation of CCA activities in three administrative 
districts of Yerevan. The employees of the communal service departments highlighted the promotion of 
energy-efficient technologies, construction of rainwater systems, and reduction of water resource losses. 

At the regional level, 20% of respondents had experience in vulnerability assessment, and based on their 
results, 16% performed climate risk management functions. Remarkably, local government bodies have a 
lower level of experience in assessing the vulnerability of CC and climate risk management—8% and 10%, 
respectively. 

According to the quantitative-qualitative data, the main reason for the improper implementation or non-
implementation of the functions related to CC at the region (marz) level is the lack of mandatory 
obligations, while at the community level it is due to the lack of awareness of the need to implement CCA 
measures and lack of financial resources. 

Training participation 

The superior state body mainly initiated knowledge and skills development improvements. Cooperation 
with international organizations was considerably low, and cooperation with NGOs as well as educational 
and scientific institutions was rare.  

The respondents identified the following institutions that conducted the training programs on topics 
related to CC and CCA: 

- RA Ministry of Emergency Situations (MoES) 
- Austrian Development Agency 
- UNDP 
- ICARE Foundation 

 

About 32% of respondents at the regional and local level have participated in CCA courses or training 
activities. Participation in such events at the local level is significantly lower than at the region level. The 
events were mainly short-term, between 2-8 hours, while some seminars lasted more than 12 hours. 
Training programs mainly covered the following topics:  
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- CCA practices, technological solutions, agro-
technologies, water resources management 
approaches and technologies 

- CCA-related data collection and processing 
- CC vulnerability assessment and risk management 

methods 
 

About 75% of the representatives from region (marz) institutions consider the acquired knowledge to be 
less applicable, while about 56% of the respondents from the communities have mainly applied it in their 
work. The training programs that were considered relatively ineffective were short, superficial, or based 
on theoretical materials where the practical parts were not included, which was the main reason for poor 
participation in the courses according to 87.4% of respondents. 

The vast majority of respondents (81.7%) think that there is a need for in-depth training on various topics 
regarding CC and CCA. Demonstration of global best practices by industry experts, the inclusion of the 
practical training parts, and application of acquired knowledge in future undertakings will encourage 
active participation in CCA training programs.  

Figure 2: Need for training and capacity building regarding CCA 

 

 
Number of respondents: 152 

 

Knowledge and training need self-assessment 

The preparedness assessment was carried out by a special knowledge test questionnaire prepared for the 
employees of the relevant departments, which consisted of 10 test questions related to the CC in 
agriculture. The possible topics of the introductory and in-depth trainings were attached to this 
questionnaire, which was assessed by the study participants according to the need on the given topics 
(results in Appendix 9). 

52%
40%

8%

53%

26%
20%

Yes, I need comprehensive training Yes, I need training on some topics No, I do not need training

Marz level Local level

At the region level one in four 
participants in CCA courses cannot recall 
a specific training topic/module. This can 
be explained by the fact that the training 
programs included only a few basic 
topics.  
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Figure 3: Knowledge and training sophistication levels 
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Introduction: The knowledge level indicator was calculated by dividing the sum of the correct answers given by the test tasks by the total 
number of questions (10). Higher values of the indicator express a higher level of knowledge. Those who received 0․6 and higher were 
considered to have a higher than average level of knowledge. Training sophistication level was determined based on the respondents' 
preference for course topics. The respondents assessed the topics of the pre-separated introductory and advanced course topics according 
to importance. The average assessment of advanced course topics was divided into the indicator of introductory topics. If the calculated 
value of the indicator exceeds 1, then the need exists for more advanced training. 

 

The results of the knowledge assessment test and the training need self-assessment (results by topics in 
Annex 9) show that there is a low level of knowledge at the community and marz level, thus in the initial 
stage of the trainings, comprehensive introductory courses are most needed. 

At the region level, those responsible for agriculture and water resources were able to answer general 
questions related to climate change. However, in the fields of agriculture and water resources, the 
respondents incompletely answered questions on the effects of CC, impact, mitigation, and adaptation 
measures and practices. From the test results, it can be assumed that the respondents have to some 
extent general ideas about these topics. 

The community-level respondents demonstrated a lower level of knowledge. Most of the respondents 
had difficulties distinguishing the main concepts of CC (climate risk, vulnerability, mitigation, and 
adaptation), the negative impact of CC on the agriculture and water resources sector, and CCA measures 
and their peculiarities. Details of the assessment results are presented in Annex 11. 

The respondents, according to the level of knowledge and training needs self-assessment, are grouped 
into the following four clusters: 

1․ Those with a low level of knowledge, mostly needing introductory courses (63%), 

2․ Those with a high level of knowledge and mostly needing introductory courses (6%), 

3․ Those with a high level of knowledge and mostly needing advanced courses (0%), 
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4․ Those with a low level of knowledge and mostly needing advanced courses (31%). 

About 40% of the respondents, regardless of their level of training and knowledge, need introductory 
courses rather than advanced courses. About 30% of the survey participants have an equal preference for 
introductory and advanced courses, and 87% of the respondents in this group have a low level of 
knowledge. 

Training need assessment  

The analysis of data collected through qualitative and quantitative research revealed, the existing skill 
levels of specialists' skills and capacities of specialists. The difference between the defined benchmarks - 
—the desired level of skills and the current level level—was defined as the need for training courses. 

Table 3: Training needs assessment at region and community levels 

 
 

Desired level of knowledge and skills Assessment of the current level Training need 

1.  

Knowledge of the causes of CC, 
awareness of the impact on 
agriculture, water resources, socio-
economic and environmental 
consequences. 

There is general awareness and a 
lack of strong knowledge and 
skills about socio-economic and 
environmental consequences. 

There is a need to conduct a thorough 
training in this direction by presenting 
the current situation, detailing the 
socio-economic, environmental 
consequences, according to separated 
climatic zones and river basins of 
Armenia. 

2.  

CC risk, vulnerability as well as 
challenges and knowledge about 
risk management 

Knowledge in this area is almost 
nonexistent, especially in the 
field of agriculture, regarding the 
management of risks and 
vulnerabilities due to CC.    

There is a need to conduct a thorough 
training in the agriculture and water 
resources sector on arising risks and 
vulnerability assessment on risk 
mitigation, management measures, 
and CCA activity implementation.   

3.  

Knowledge of CCA practices and 
best practices in agriculture and 
water resources and their 
localization, taking into account 
regional considerations.    
  

There is some prior knowledge of 
CCA, but there is a lack of 
practical knowledge, experience, 
and regional considerations for 
implementing CCA practices.   

There is a need to conduct a 
thorough, in-depth training, detailing 
the different CC adaptation practices 
by climate zones and best practices 
and their application at the 
community level.   

4.  

Awareness of international 
documents and national legislation 
ratified by Armenia related to CC 
and the ability to meet the 
requirements of CCA national plans 
at the community level.  

There is a low level of awareness 
of international and national legal 
documents on CC, and the 
capacity to meet the 
requirements of CCA national 
plans is insufficient.   

There is a need to conduct a proper 
training on the topic, emphasizing the 
implementation of the RA CCA policy 
at the community level and the 
stipulation of its requirements in local 
development plans.   

5.  

Experience and skills in collecting 
and analyzing local level climate 
change information and the ability 
to develop/localize possible 
development scenarios at the 
community level.  

There is almost no experience in 
collecting and applying 
information on CC and CCA, and 
there is no capability at the 
community level to 
develop/localize possible 
scenarios.   

It is necessary to conduct a brief CC-
related training on the main sources 
of information, collection, 
summarizing, and application, as well 
as considerations for application and 
localization.  
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Desired level of knowledge and skills Assessment of the current level Training need 

6.  

Ability to increase the level of 
community resilience to CC 
impacts, and ability to include and 
implement CCA measures in 
strategic plans and CC risk 
management programs.    

Knowledge and experience in this 
area are relatively limited due to 
the low awareness and demand 
of communities regarding CC risk 
management and adaptation 
measures.   

There is a need to conduct a training 
to increase the level of resilience of 
communities on CC impact, 
adaptation practices, and their 
inclusion in the planning process.   

7.  

Inclusion of CCA practices in 
community planning and budgeting 
activities and skills to evaluate 
effectiveness.   

Experience in this area is 
practically nonexistent, and the 
efficiency and cost-benefit 
assessment in region (marz) and 
community levels is zero.  

There is a need for training on 
inclusion of CCA practices in 
community planning, budgeting, and 
implementation processes and the 
assessment of their effectiveness.  

8.  

At the community level in the 
agriculture and water resources 
sectors knowledge and applied 
skills of disaster and emergency 
management.  

There is a certain level of 
knowledge, but there is a need to 
supplement the knowledge in the 
areas of DRR, CC risk mitigation, 
and adaptation.  

There is a need to conduct a practical 
training on DRR, CP risk mitigation, 
and management.  

9.  

Ability to raise public awareness on 
CC-related issues, risk 
management, adaptation 
measures, and promoting public 
participation. 
 
 
 

There is some experience with 
and awareness about working 
with the public, but the necessity 
exists to get acquainted with the 
new media technologies, which 
can make awareness-raising 
activities on CCA more effective.  

There is a need to conduct training on 
strengthening public relations with 
communities and media, cooperation 
with CSOs, raising awareness, 
effective mechanisms for public 
participation, and specifics for their 
application in the field of CC 
coverage.  

10.  

Conducting CC related educational 
and awareness programs and 
public events.   
 
 
 

In terms of methodology, the 
specialists of the institutions have 
a high level of skills in this area, 
but there is a need to implement 
them in the context of CC and 
CCA.  

There is a need for practical training 
on how to include CCA practices in 
programs and plans and how to 
conduct public events.   
 

11.  

Accountable distribution, 
redistribution schemes, and 
optimization skills of limited 
resources.  
 
 

There is a certain level of 
knowledge, but there is a need to 
supplement the knowledge in the 
areas of CC risk mitigation and 
adaptation.  

There is a need to conduct practical 
training on the inclusion of CCA 
practices in approaches and 
programs. 

12.  

Accountable usage scheme 
development, optimization, and 
evaluation skills of water resources.  

In this area, the level of 
knowledge/skills of the region (marz) 
and community-level officials is 
insufficient.  

It is necessary to conduct theoretical and 
practical trainings on the basin principles 
approach in water resources management 
schemes, storage development, and 
storage scheme optimization, 
development and evaluation of circulating 
and reuse schemes, saving technology 
evaluation, and planning the prudent use 
of water resources transported through 
drainage systems.   
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Desired level of knowledge and skills Assessment of the current level Training need 

13.  

Skills in collecting and interpreting 
hydrometeorology information.  
 
 
 
 

There is a certain level of knowledge, 
but there is a need to supplement 
the knowledge in the areas of CC risk 
mitigation and adaptation.  

It is necessary to conduct practical 
trainings on the use of relevant data 
sources and applying this information in 
CCA.  
 

Pre-selected introductory and advanced training topics were assessed by respondents according to 
importance. Table 4 presents topics for the most and least important courses (more details in Annex 8).   

Table 4: Evaluation of training topics at region  and community levels 

More important topics Less important topics 
Introductory training topics 

 Improving community preparedness and resilience to 
CC impacts, developing strategies / programs in that 
direction  

 Impact of CC in socio-economic and environmental 
impacts on agriculture and water resources 

 Key CC risk reduction and adaptation practices and 
technologies 

 Principles of climate disaster risk reduction and 
management 

 Causes of Climate Change, CC adaptation and 
mitigation concepts and approaches 

 Key sources of information on climate change, CC 
and CCA data collection, reliability assessment, 
effective toolkit for interpretation 

 Risks resulting from CC vulnerability and impact 
assessment 

 

Advanced training topics 
 Development of CCA national / region / community 

adaptation strategies and implementation 
 International and national level cooperation and 

funding opportunities, innovative financing 
mechanisms, insurance, CC directed funds, 
international/national financial institutions, 
climate/green financing opportunities 

 Environmental and socio-economic consequences: 
damage assessment 

 Climate and climate change information 
collection, processing, analysis and storage, data 
gap filling by using modern technologies 
(including drones, satellite imagery, remote 
sensing); use of GIS systems for spatial data 
analysis and mapping 

 CC impact, vulnerability and adaptability self-
assessment methodology and toolkit 

 Basic climate risk management and adaptation 
practices, development and implementation of CC 
adaptation measures 

 Benefit assessment of CC adaptation measures, 
inclusion of CC adaptation component in public 
investment programs.  

2.2. CCA IN THE AGRICULTURAL EXTENSION SECTOR  

This section covers the results of training need assessment, the existing gaps in the CC adaptation-
related to the knowledge base of the senior staff and the employees of the central and regional 
divisions of the RA MoE Department of Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring. The main 
task and goal of the administration are to ensure effective cooperation of the science-consultant-
farmer chain, study and localization of the sector, and monitoring implementation in the agriculture 
sector of Armenia. The Department of Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring is the only 
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state institution providing consulting services to farmers, which is the reason for the special emphasis 
on it in the framework of the research.   According to Hayk Ghevondyan, the head of the Department 
of Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring: “This department is the only subdivision of the 
RA Ministry of Economy that is tasked with meeting the farmers, raising awareness about their 
problems, and providing necessary consulting services. Hence, the department employees should have 
a key integration in the CC adaptation processes.”    

The management staff and employees of the central and regional departments of the Department of 
Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring (consultants, leading/senior specialists, and 
specialists) participated in the CC-related knowledge and capacity level and training need assessment 
process. The directors of regional departments took part in the telephone survey with a specially 
designed questionnaire, while the employees were recommended to fill in the online questionnaire of 
a knowledge test and training topic choice.  Hayk Ghevondyan as well as the managers of regional 
departments of Shirak, Ararat, Tavush, and Gegharkunik took part in the in-depth interviews as well.  

General notions on CC  

Awareness:  All of the regional department managers have an average level of CC adaptation 
awareness. The main sources of CC-related information are the Internet and social networks. Only the 
representatives of four regions acquired or improved knowledge on CC by participating in training 
courses or seminars. Other sources of information include mass media, official sources, acquaintances 
and friends, professional literature and webpages, and working visits and observations. 

Attitude about CC impact 

Representatives of all regional institutions state that addressing CC impact is essential for Armenia's 
agriculture at the national, regional, and community levels. According to them, in the coming years the 
CC impact will gradually become more tangible in the agriculture and water sectors.  Moreover, 
according to the regional representatives of Tavush, Gegharkunik, Shirak, and Kotayk, the impact will 
be significantly greater than expected. The ministry staff also gives great importance to CC problems 
and emphasizes the tendencies for drier climates.  

CC consequences in agriculture were mentioned most frequently. Soil degradation and their qualitative 
alterations, water resource decreases, changes in groundwater and surface water resources, soil 
erosion in pastures, and decreasing vegetation areas can cause desertification in rural pastures.  The 
heads of all regional departments are aware of CC adaptation initiatives and events in the agriculture 
sector.  

In this context, they mainly referred to the processes of 
more efficient and water-saving technologies and 
systems implementation and construction of relevant 
infrastructures for irrigation implemented and planned 
as policy by state programs, such as drip irrigation, 
raining/irrigation, improving the condition of reservoir 
and irrigation networks, and construction of livestock 
watering tanks in pastures. Hence, according to the 
respondents, those measures, especially drip irrigation, 
are insufficiently effective due to the slow 

Hayk Ghevondyan, head of the 
Department of Agricultural Extension, 
Innovation, and Monitoring 

 In Armenia, the climate will become drier, 
which will cause serious problems in the 
future. The provision of agricultural 
consulting services on the selection of proper 
crops and land cultivation will be prioritized. 
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implementation of the systems. The installation of anti-hail nets as well as investments in seedlings 
and new types of crops, sorts, and hybrids were also mentioned as CC adaptation measures.  

The representatives of regional institutions give importance to their role in CC adaptation, and some 
of them even consider it one of their key functions.  

Institutional preparedness and implementation of CCA processes 

Most regional subdivisions (7 regional divisions) verified their actions aimed at the implementation of CC 
adaptation. Awareness measures for CCA implementation of most appropriate hydro and agro 
technologies, preparation of CCA and agriculture-related policy summaries and methodical guides, and 
training programs on CC adaptation and disaster risks management were carried out.  Training programs 
on CC adaptation and disaster risks management were carried out by some regional departments, 
experimental-demonstrational sites of hydro and agro technologies mostly appropriate for CC adaptation 
implementation were set up, and strategies and/or action plans for CCA and disaster risks reduction were 
developed.  

The CC adaptation-related procedures were implemented within the frameworks of the activities 
envisaged by state programs and, in some cases, through their own means with international structures 
or within the frameworks of programs. There were no separate financial allocations in the budget for the 
implementation of these works.  

In some regional divisions, the CC component was not integrated into the current activities. The reasons 
cited were the absence of mandatory requirements and functions in financing, strategic and legal 
documents, and specialists.  

The departments meet some barriers in properly implementing CC adaptation activities. The nonexistence 
of financial resources to address these issues is a problem in Shirak and Lori. In the regional departments 
of Vayots Dzor, Shirak, Tavush, and Gegharkunik, methodical instructions and consultation do not exist. 
The limited number of staff, the lack of relevant specialists, and the lack of CC-related skills and knowledge 
were also barriers in Lori and Tavush.  

Most of the regional departments (9 region departments) have not implemented CC vulnerability 
assessment and climate risks management and do not plan to implement it (6 region departments). At 
present, the Department of Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring does not have mandatory 
functions related to CC vulnerability assessment and climate risks. It is advisable to carry out certain 
mandatory activities in this direction in the future.  

Extension services  

The main stakeholders of the consulting services provided by the Department of Agricultural Extension, 
Innovation, and Monitoring, as defined by the subdivision's charter, are farmers. The representatives of 
Aragatsotn and Shirak provided services to local self-government bodies as well.      

The extension services included training/seminars and telephone consultations. All region departments 
frequently conduct visits and local consultation services. Printed materials for farmers or written 
responses to their surveys were scarce or not provided at all.  

Thematic courses are organized almost every month for farmers. According to the directors of the 
departments, the topics and CC adaptation practices related to CC were included in the framework of 
suggested extension services. Region consultants dealt frequently with questions relating to seed and 
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crop selection, installation of effective irrigation systems, and usage of plant cultivation agro technologies. 
Topics on anti-hail network installation, agriculture insurance, and usage rules of organic fertilizers were 
rarely addressed within consultation frameworks, especially in Syunik, Tavush, and Gegharkunik. The 
management of agriculture-related disaster risks was rarely discussed during department consultation 
events. The establishment of greenhouses and intensive gardens, topics related to smart livestock, and 
open grazing of cattle were outlined by some of the representatives as CC-related topics.      

All region subdivisions frequently initiated discussions on CC-related topics, trainings, seminars, or other 
events on CC adaptation. These undertakings were organized only by the regional administrations of 
Aragatsotn, Ararat, Shirak, Gegharkunik, and Armavir. Such events were mostly one- or two-day courses 
lasting two to four hours. However, the events in Gegharkunik were held regularly and were implemented 
with the help of UNDP. Mainly farmers as well as consultants took part in these events.  

The main course topics included the following: 

- The problem of global warming and its negative impact on the economy, 
- CC-related irrigation problems and investment in up-to-date water-saving technologies, such as 

drip irrigation systems,  
- Pasture improvement and restoration of green areas,  
- Hailstorm protection system investment opportunities. 

CC adaptation guidelines or other supporting materials are available in Aragatsotn, Ararat, Vayots Dzor, 
and Armavir and are intended for consultation service stakeholders.  

CC Training Experience  

Aimed at the continuous improvement of extension services provided to farmers, the cooperation for 
acquiring or improving skills and capacities with other structures in the agriculture sector is significant. 
That is why the establishment of cooperation with local and foreign HEIs, international scientific centers, 
and organizations providing rural consultation is emphasized in the administrative functions aiming at 
experience exchange and organizing trainings and consultation events. 

To develop skills, all region departments frequently cooperate with upper-level bodies or other state 
institutions. Cooperation programs with NGOs, educational institutions, or international structures occurs 
rather often. However, initiatives with key institutions for applying technological advancements and 
innovations, namely scientific centers and think tanks, are rarely organized.  

Knowledge transfer is especially important for structures providing consultation services. Most directors 
of region departments devote time to professional growth, while others, depending on the workload, 
have difficulty devoting time to this.  

Nearly all representatives mentioned the necessity for professional training and experience exchange. 
Four department heads also emphasized the need for discussions and professional literature and videos.  

The participation of the employees in 
different seminars and courses is 
continuously encouraged within the frames 
of administration activities.  

Representatives of region divisions 

In previous years, courses on climate change were rarely 
organized by international organizations and programs.  
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The heads of the region divisions, except for representatives from Shirak, Syunik, and Lori, participated in 
climate change adaptation courses and educational events.  The reason for not participating in the courses 
was the absence of an offer. The courses were more often attended after an offer from the ministry. The 
courses were held both in Armenia and abroad. Four managers participated in thematic courses related 
to CC adaptation, while two managers participated in the introductory and comprehensive courses related 
to CCA. In the previous six months, four managers took part in such courses and three did more than a 
year ago.  

Before the establishment of the Department of Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring, 
extension services were provided by regional agricultural support centers that were state CJSCs. The 
international organizations and programs previously organized training courses for the center staff more 
often. In the last two years, such courses were rarely organized. Previously, the Food and Agriculture 
Organization organized three-day courses on climate change for the regional centers. Some of the current 
regional center employees took part in the two-day seminar ''The vulnerability and adaptation to climate 
change in agriculture and water sectors in Armenia'' recently organized by the ICARE foundation.     

Various topics related to CC courses were mentioned. Six managers from regional departments took part 
in courses on CCA practices, technological solutions, agro technologies, water resource management 
approaches, and technologies, while five managers took part in courses on vulnerability assessment and 
risks management. Representatives from CCA-related data collection and development, CCA activities 
planning and budgeting fundamentals, and CCA-related international and national legal sector were also 
presented. The minimum duration of those courses was two to four hours, while the maximum was 12 
hours or more.    

Half of the managers of the regional divisions used their acquired knowledge to organize the department 
activities and provide consultation services. However, they also stated that the courses were mostly 
theoretical without or with few practical parts and group work and a lack of discussions. 

Hayk Ghevondyan, head of the Department of Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring 

We work with farmers running traditional centuries-old plowing, sowing, and animal husbandry practices. It is 
rather complicated to explain to them what CC, CCA, and other related CC terms mean as well as to persuade them 
to apply CCA practices in their activities. Hence, there is a need for consultation services and communication so 
that the provided services are targeted and efficient.   

 

Training need assessment  

All the managers of the regional departments expressed the need for CC adaptation-related training 
and capacities development: six for complex training and four for training around some topics. The 
range of interesting topics also included the global warming problem, intensive gardening, new 
technologies, and ways to overcome CC negative impacts.    

The managers of the regional departments mostly expressed a high level of interest in the participation 
of training courses. According to the manager of Shirak regional department: ''If CC problems will 
become a priority at the state level and we will be authorized to implement some measures, then there 
will be a serious need for courses and training development in different topics. For example, there 
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should be special training for engineers of irrigation innovative systems, CC professional agronomists 
and hydrologists, and so forth.”  

The head of the administration also emphasized the need for soft skills to provide consultation services: 
efficient tools of communication, organization peculiarities of communication between different age 
groups, rules of providing consultation services, and others.  

Knowledge and training need assessment  

The training level assessment was conducted with a special questionnaire developed for administration 
employees, which consisted of 10 test questions on CC in the CC and agriculture sector. The possible 
topics of theoretical and in-depth training courses were also attached to this questionnaire and were 
assessed by the research participants per the volume of training needs on the given topics (see the 
results by topic in Annex 8).   

The respondents were organized according to the knowledge test assessment results and training need 
self-evaluations. The high level of diversity within the group should be taken into account during the 
development and implementation of training courses.   

Most of the representatives of regional departments managed to respond successfully to the questions 
relating to general points about climate change, including reasons and impacts. While a few 
respondents completely responded to questions with one or more answers, most of them gave at least 
one right answer.  These questions were related to CCA practices and events and CC consequences for 
agriculture and water resource sectors. It should be mentioned that the regional consultants are 
trained and have background knowledge. Although issues and knowledge about CC and CCA are not 
systematized and complete, there is no common trajectory in their distribution. The assessment details 
are presented in Annex 11.  

According to the knowledge level assessment and training need self-evaluation, the respondents were 
divided into four main clusters: 

1. Having a low level of knowledge and needing mostly theoretical training (36%), 

2. Having a high level of knowledge and needing mostly theoretical training (28%)4,  

3. Having a high level of knowledge and needing mostly in-depth training (15%), 

4. Having a low level of knowledge and needing mostly in-depth training (21%). 

Almost half of the respondents, regardless of the level of their training and knowledge, expressed the 
need mostly for theoretical rather than in-depth training.  

                                            
4 The participants that have equal preferences for theoretical and in-depth training are also included in the first two groups.  
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Figure 4: Knowledge and training sophistication levels 
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Introduction: The knowledge level indicator was calculated by dividing the sum of the correct answers given by the test tasks by the 
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were considered to have a higher than average level of knowledge. Training sophistication level was determined based on the 
respondents' preference for course topics. The respondents assessed the topics of the pre-separated introductory and advanced course 
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Training need assessment 

The analysis of data collected through qualitative and quantitative research revealed the existing skill 
levels and capacities of specialists. The difference between the defined benchmarks—the desired level of 
skills and the current level—was defined as the need for training courses. 

Table 5: Training needs assessment at the Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring Department of the RA Ministry of 
Economy 

 

 
Desired level of knowledge 
and skills 

Assessment of the current 
level 

Training need 

1.  

Knowledge about the causes of 
CC; awareness of the impact on 
agriculture and water resources; 
socio-economic and 
environmental consequences 

The specialists have a general 
awareness about the reasons 
for CC as well as the impacts on 
agriculture. There is a lack of 
reinforced knowledge on 
socio-economic and 
environmental impacts.  

Specialists need to be aware of the 
international and national 
conditions and learn details about 
socio-economic and environmental 
impacts according to Armenia’s 
separate climate zones.  

2.  

CC risks, vulnerabilities, and 
challenges; risk management 
knowledge. 

There is a lack of practical 
knowledge about CC risks and 
vulnerability in the agricultural 
sector, especially at the 
community level.  

Preliminary training can be 
conducted on the risks caused by 
CC in agriculture and vulnerability 
assessment as well as on the 
general principles of risk 
assessment and management.  

3.  

Knowledge of CCA practices and 
best practices in the fields of 
agriculture and water resources 
and their localization, taking into 
account regional specifics.    

There is some prior knowledge 
of CCA, but there is a lack of 
practical knowledge, 
experience, and regional 
specificities of implementing 
CCA practices.   

There is a need to conduct a 
thorough, in-depth training, 
detailing the different CC 
adaptation practices by climate 
zones and best practices and their 
application at the community level.   

4.  

Awareness of international 
documents and national 
legislation ratified by the 
Republic of Armenia related to 
CC; ability to meet the 
requirements of national CCA 
plans at the community level.  

There is some awareness but 
no systematized knowledge in 
CC on international and 
national legal documents.  

There is a need to conduct an 
introductory training on the 
relevant legal documents, 
particularly those relating to the 
sector's policy in Armenia.   

5.  

Experience and skills in 
collecting, analyzing local level 
climate change information; 
ability to develop/localize 
possible development scenarios 
at the community level.  

There is some experience with 
information collection and 
application on CC and CCA, but 
there is a need for capacity 
development in that direction.   

It is necessary to conduct a brief 
CC-related training on the main 
sources of information and its 
collection, summarization, and 
application. Broadly, there is a 
need for creating a complete 
information system and platform 
on CC and CCA.  
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Desired level of knowledge 
and skills 

Assessment of the current 
level 

Training need 

6.  

Skills on efficient CCA practice 
and profitability assessment in 
planning, budgeting, and public 
program investment.  
 
 

There is some knowledge, 
especially related to state-
supported agricultural 
programs. Investments were 
made in recent years, but 
there is a need for skills 
development in efficient CCA 
practices and profitability 
assessment.  

There is a need to conduct 
informational training in the 
mentioned areas.  

7.  

Developmental skills in CC 
related educational and 
awareness programs and 
organization of public events.  
 

Methodologically, specialists 
have a high level of 
preparedness, but there is a 
need for implementing it in CC 
and CCA.  

There is a need for conducting 
practical trainings on the 
peculiarities of integrating CCA 
practices in plans and programs 
and organizing public events.  

 

2.3. NATIONAL LEVEL INSTITUTIONS OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES 

In this part of the study, the results of the qualitative study conducted among the specialized state 
institutions in the fields of agriculture and water resources were summarized. 

In-depth interviews were conducted among the management officials of the departments related to the 
priority areas of the four ministries. 

Departments related to Agriculture and Water sectors include the following: 

 Ministry of Economy of the RA, Department of Agricultural Programs Elaboration, Resource Use 
and Cooperative Development 

 Ministry of Economy of the RA, Agricultural Programs Implementation Department 

 Ministry of Environment of the RA, Water Policy Department 

 Ministry of Environment of the RA, Water Use Permits Department  

 Ministry of Environment of the RA, Water Basin Planning Management Department  

 Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the RA, Water Committee 

Awareness and competency level of CCA 

Agriculture 

The management of the Agricultural Programs Implementation Department of the Ministry of the 
Economy believes that CCA-related measures have not yet had a tangible impact and the effectiveness of 
the applied technologies will become clear as a result of long-term and retroactive steps. 

Programs launched in the field of agriculture include: 

- Installation of drip irrigation systems 
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- Establishment of intensive gardens 
- Seed acquisition programs 

 

Head of the Agricultural Programs Implementation Department 

We are moving at a slow pace in the installation of drip irrigation systems with about 200-300 hectares per year 
(instead of the planned 1800 hectares). Our department takes every step to explain to households how effective 
these technologies are, but they are very skeptical. There is a problem with changing the way of thinking and 
technical problems. The process of establishing intensive gardens is much faster.  

The main sources of information on CC and CCA were conferences, events, projects, trainings, and reports 
by international organizations. 

 

Head of Agricultural Programs Elaboration, Resource Use and Cooperative Development Department  

I suggest applying CCA measures in model farms to exhibit their practical impact and compare them with current 
practices.  

 

Water resources 

The management of the departments directly related to water resources highlights the importance of 
issues related to the CC and CCA and the initiatives being implemented in that direction. 

Secretary General of the Water Committee 

Armenia should follow the principles of sustainable development. We should raise awareness on water 
conservation as currently, for instance, the grooves are plowed incorrectly and waste large amounts of water. It 
is necessary to use lands purposefully, organize land cultivation properly and follow irrigation norms as wrong 
approaches have a negative impact. It is also crucial to inform the farmers about the importance of selecting the 
right crops suitable to soil quality indicators and crop rotation. Water is sometimes wasted and misused; the 
pumps consume lots of electricity and contribute to climate change. 

   

Head of Water Policy Department 

The main function of the Water policy department is development of legal acts regulating the water sector. 
Currently, we mainstream water resources vulnerability assessment and water resources conservation into the 
drafting process of legal acts and legislative regulations. We try to implement as many water conservation 
measures as possible. 

 

The following CCA initiatives/programs/activities are being implemented in the field of water resources 
in Armenia: 
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- Installation of drip irrigation systems 
- Application of water saving technologies 
- Secondary use of water 
- Construction of reservoirs 
- Irrigation of small plots through closed or semi-closed pipes 

The main sources of information on CC and CCA included the 4th National Report, the "CC Key Issues" 
manual, the Internet, seminars, and courses. 

 

The degree of CCA insertion at the policy, strategic planning, and functional levels  

Agriculture  

Nationally, there are no fixed functions related to CCA in the subdivision related to agriculture. CCA actions 
are not implemented because they are not part of the subdivision’s mandatory functions.  

The head of the Department of Agricultural Programs Elaboration, Resource Use, and Cooperative 
Development noted that there are no "climate-wise" projects or exchange of experience in this field, 
which need to be implemented.  

Water resources  

There are no separate tasks for conducting or mainstreaming CCA measures in water resource 
management, but there are CC components in the functions of the Water Policy Department and the 
Water Basin Management divisions. The reasons for not performing specific associated functions are 
limited finances and human resources, and the fact that such functions have not been defined. 

Head of Water Policy Department 

If there were enough resources, all the measures would be implemented, but due to the lack of funds, there is a 
selective approach to the implementation of these measures based on priorities. Some CC adaptation action plans 
are given priority, such as drip irrigation subsidy projects. If there were more financial resources, we would solve 
the water storage problem. It’s important to store water for use.  

The head of the Water Policy Department stated that the subdivision is currently carrying out CCA-related 
actions. As a result, the Water Code will include points regarding CC and CCA, which will be a legal basis 
for developing an action plan. 

Head of the Department for the Agricultural Program Implementation 

We desperately need water-saving technology specialists who have scientifically proved engineering skills to make 
accurate calculations to incorporate water-saving technologies.  

The Water Committee has extensive experience cooperating with other organizations in water resource 
management including international scientific and educational institutions. The Water Policy Department 
currently cooperates with the Climate Change Information Center of Armenia. 
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Secretary General of the Water Committee 

Through the support of international organizations, we implement many grant programs related to irrigation, 
drinking water, and reservoir construction. We have cooperated with almost all international donor banks and 
implemented EU programs. We have provided technical assistance with their funding. We cooperate with UN 
institutions, Yeghiazarov Research Institute, Armenian State University of Architecture, Armenian National 
Agrarian University, and Armenian State University of Economics.  

 

Training participation needs 

Many respondents representing these institutions participated in the training courses, seminars or 
workshops organized by UNDP. Those seminars mainly covered topics of CC impact, CCA measures and 
gender issues in CC. The respondents that never had CCA training stated that their projects were never 
related to CC or CCA. Therefore, there was not a need to take CC training.  

The management of the departments recognizes that employees need to learn more about CCA, which 
should be included in practical trainings so that office workers understand the full scope of their work. 

 

  



36 
 

2.4. SUPPORTING INSTITUTIONS 

This section of the study presents the results of a survey conducted among institutions supporting CC 
adaptation processes in the agricultural and water resources sectors. The active involvement of these 
institutions and expert assessments are important for CCA undertakings. For this reason, in the framework 
of the qualitative study the training need on CCA for the following institutions was also assessed: 

 Ministry of Economy of the RA, Department of Public Investment Policy 

 Ministry of Environment of the RA, Department of Climate Policy 

 Ministry of Environment of the RA, "Environmental Impact Assessment Center" SNCO 

 Ministry of Environment of the RA, “Hydrometeorology and Monitoring Center” SNCO 

 Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the RA, Department of Territorial 
(Capital) Programs Support and Waste Management 

 MOES, Department of Emergency Policy and International Cooperation 

 

CCA awareness and skills  

In all of these institutions, CC issues and challenges are considered important because they are common 
issues. 

Head of the Public Investment Policy Department of the Ministry of Economy of the RA 

I consider CC important. The world considers it important. At first it was non-binding, but now the country must 
either move in that direction [of CCA] or else ignore international trends—green economy, sustainable 
development, etc. We partly agree [with the consideration of these challenges]. 

 

Most of the institutions are somewhat informed about the initiatives, programs, or measures of the CCA 
implemented in the fields of agriculture and water resources. The Climate Policy Department, which helps 
with developing CC mitigation and state adaptation policy, programs, and strategies and helps fulfill 
Armenia’s obligations per international conventions and treaties, emphasized Armenia's involvement in 
CCA international processes and initiatives. The "National Adaptation Plan to Advance Medium and Long-
term Adaptation Planning in Armenia" (NAP) implemented by the UNDP-Green Climate Fund (NCF) was 
mentioned by the Hydrometeorology and Monitoring Center of the Ministry of Environment of the RA. 
Another initiative under development by the Public Investment Policy Department of the Ministry of 
Economy of the RA will address CC issues and practices that should be included in public investment 
programs. 
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Ministry of Environment of the RA, “Hydrometeorology and Monitoring Center” SNCO 

Armenia, under the UN framework convention on climate change, systematic monitoring of climate change, is 
assessing the data management and system baseline situation, needs for improvement, the trends of major 
climate change risks. Annually, the main elements of CC (temperature, precipitation, wind speed, humidity, 
evaporation, etc.) are evaluated, and changes in the indices of climate extremes, risks, and vulnerability are 
analyzed. The vulnerability of Armenia’s hydrometeorological issues, the impact of hydrometeorological factors 
on different sectors of the economy, and the vulnerability of the population are assessed.  

 

Information on CCA is mainly obtained from seminars, trainings, studies, and discussions with colleagues.  

The degree of implementation of the CCA at the policy, strategic, and functional levels  

Certain institutions perform functions related to the CCA. The Climate Policy Department is responsible 
for the development of CC policy, and the functions related to CC are defined in the charter. 

The Hydrometeorology and Monitoring Center provides expert advice on climate risks, water quality and 
quantity, development of adaptation measures, and application in extreme climate change conditions. 
Climate change scenarios are being developed, and the climate change factor is included in the 
development and strategic plans for agriculture, water resources, and other sectors of the economy. 

CCA planning is one of the priorities of the Hydrometeorology and Monitoring Center’s policy and strategy 
planning, and it is taking the following actions.  

• Implementation of systematic observations and study 

• CC assessment and forecast 

• Climate risk assessment 

• Partial vulnerability assessment 

The following actions need implementation: 

• Full assessment of CC vulnerability 

• Greenhouse gas metering 

• Approval of the CCA national program by the Government of the RA.  

 

Ministry of Environment of the RA, “Hydrometeorology and Monitoring Center” SNCO 

One of the functions of HMC SNCO is to study, assess, and forecast the climate and its spatial-temporal 
patterns of change, as well as present suggestions to stakeholder organizations on the vulnerability of various 
sectors of the economy as a result of [the impact of climate change]. The results of the climate change study, 
assessment, and forecast are regularly provided to all stakeholders, including international organizations. The 
employees of the SNCO participate in the preparation of national messages on climate change, publish 
scientific articles, and present relevant information to the public.  
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According to the management of the Policy Development and International Cooperation Department of 
the MoES, the National Disaster Risk Management Strategy developed by the Ministry and the Disaster 
Risk Management at the local level (practical guide) is to some extent related to the CCA. The institution 
does not perform special functions related to CCA. 

The functions of the Public Investment Department of the RA do not include CCA-related issues, but the 
management highlights the role of the Ministry of Economy in the CCA processes. Without economic 
analysis, each strategy or policy program is incomplete. However, the department will be actively involved 
in CC and CCA processes. 

The other institutions and subdivisions do not have fixed CC and CCA functions, which is why they are not 
involved in the implementation initiatives and do not perform coordinated activities. Trained specialists 
are needed to implement such initiatives. 

The involved institutions state that they need financial, human resources, technical upgrades, software, 
and training to fully implement CCA-related undertakings.  

Training participation needs assessment 

Participation in CC and CCA training is generally rare, but some department staff members have gone to 
trainings, including those provided by AUA, and attend adaptation workshops organized by CARD, UNDP, 
and WMO. 

Ministry of Environment of the RA, “Hydrometeorology and Monitoring Center” SNCO 

HMC staff have participated in CCA trainings. Employees of Climate, Meteorological, Hydrology, and Forest 
monitoring services were trained. The courses were mainly organized with the funding of WMO and UNDP. 
HMC SNCO staff is regularly trained on CCA.  

 

The respondents are interested in developing CC skills and knowledge and expressed willingness to involve 
employees in training courses.  

Some study participating organizations have identified topics on which detailed information or training 
are needed. For example, the Climate Policy Department of the Ministry of Environment of the RA 
mentioned the climate as a system, the need for a comprehensive scientific-academic course, and the 
need for advanced professional English courses. 

“Hydrometeorology and Monitoring Center” SNCO of the Ministry of Environment of the RA mentioned 
the following training topics that are needed: in-depth study of physical analysis of climate characteristics, 
climate change vulnerability assessment methodology, improving observations, a more complete 
understanding of climate change and climate risks, application of modern technologies (including satellite 
imagery, remote sensing) and tools for climate study and assessment, risk management including climate 
change mitigation, adaptation action taking and decision making.  
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In the Department of Public Investment of the Ministry of Economy of RA, there is a need for training on 
methodological approaches to the implementation of the process of calculating the cost of CC impact in 
public investment programs. 

 

Training needs assessment 

The analysis of data collected through qualitative study revealed the existing skill levels and capacities of 
specialists. The difference between the defined benchmarks—the desired level of skills and the current 
level—was defined as the need for training courses. 

Table 6: Training needs assessment at the national level 

 

 

Desired level of knowledge 
and skills 

Assessment of the current level Training need 

1.  

Knowledge of the causes of CC, 
the impact on agriculture and 
water resources, awareness of 
socio-economic and 
environmental consequences.  

There is a general understanding of 
the causes of CC, as well as the 
impact on agriculture and water 
resources. There is little awareness 
of socio-economic and 
environmental consequences.  
 

There is a need to conduct 
training in this direction, 
presenting the international-
national situation, detailing 
the socio-economic and 
environmental consequences 
by separate regions of the 
Republic of Armenia.  

2.  

Skills for assessing CC vulnerability 
in agriculture and water 
resources, planning and 
implementation of preventive 
measures, as well as disaster, risk, 
emergency management skills. 
 
 
 

There is a lack of practical 
application of knowledge in this 
area, especially in the field of 
agriculture, planning, budgeting, 
implementation of preventive 
measures related to vulnerabilities, 
as well as planning of preventive 
measures.    

Introductory training on CC 
risks and vulnerability in the 
agriculture and water sector, 
by presenting the basic 
principles of risk assessment, 
management, planning, and 
budgeting. Also conducting 
training on DRR, CC risk 
mitigation, and 
management.  

3.  

Good knowledge of international 
documents and national 
legislation ratified by the Republic 
of Armenia related to the CC and 
ability to align with the CCA 
national policy. 

There is a sufficient level of 
awareness, but there is a lack of 
systematic knowledge of CC-related 
international and national legal 
documents.   

There is a need to conduct 
advanced training on 
international and RA legal 
documents, current policy in 
this field, and successful 
international experience of 
their application.  

4.  

Climate change information 
collection, reliability assessment, 
and analysis and application 
experience, ability to develop and 
localize possible development 
scenarios.  

There is some experience in 
collecting and using CC and CCA 
information, but there is a need to 
develop capacity in this area.  

It is necessary to conduct 
training on the main sources 
of CC information, their 
collection, summarization, 
analysis and application in 
decision-making processes.   

5.  
Knowledge and experience of 
increasing community resilience 

The importance of CCA risk 
management at community levels is 

There is a need to conduct 
an information course to 
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and capacity building to CC 
impacts.    

low, it is necessary to raise 
awareness and demand at higher 
levels, develop appropriate 
administrative measures and actions 
to promote work in this direction in 
the communities.    

promote community 
resilience to CC impacts, on 
the application of adaptation 
practices.   
 
 

6.  

CCA practices efficiency and 
profitability assessment skills in 
planning, budgeting in the 
implementation of public 
programs.  
 
 
 

There is some experience in this 
direction, especially in recent years 
implemented state support 
programs in the agriculture sector, 
but there is a need to develop skills 
for evaluating the effectiveness and 
efficiency of CCA practices.    

There is a need to conduct 
informative training on 
strategic planning in the field 
of CCA, on the inclusion of 
the issues in work plans and 
budgeting processes.   

7.  

Knowledge skills in developing 
educational and public awareness 
programs related to CC.   

There is a certain level of skills in this 
direction, but there is a need to 
implement it in the direction of CC 
and CCA.   

There is a need to conduct 
training to include CCA 
practices in programs and 
plans, on the features of 
public events planning and 
budgeting.   
 

 

Pre-selected introductory and advanced training topics were assessed by respondents according to 
importance. Table 7 presents the topics of the most important and least important courses (more details 
in Annex 10). 

 Table 7: Evaluation of training topics at region and community levels 

More important topics Less important topics 

Introductory training topics 

 Impact of CC in socio-economic and environmental 
impacts on agriculture and water resources 

 Improving community preparedness and resilience 
to CC impacts, developing strategies/programs in 
that direction  

 Key CC risk reduction and adaptation practices and 
technologies 

 Principles of climate disaster risk reduction and 
management   

 Key sources of information on climate change, CC 
and CCA data collection, reliability assessment, an 
effective toolkit for interpretation  

 Causes of Climate Change, CC adaptation and 
mitigation concepts and approaches 

 Risks resulting from CC vulnerability and impact 
assessment  

Advanced training topics 
 Development of CCA national /marz/community 

adaptation strategies and implementation 
 International and national level cooperation and 

funding opportunities, innovative financing 
mechanisms, insurance, CC directed funds, 
international/national financial institutions, 
climate/green financing opportunities 

 Environmental and socio-economic consequences: 
damage assessment 

 Basic climate risk management and adaptation 
practices, development and implementation of CC 
adaptation measures  

 Cost and benefit assessment of CC adaptation 
measures, the inclusion of CC adaptation 
component in public investment programs 

 Increase resilience through CC adaptation 
inclusive disaster risk reduction approach, reduce 
community vulnerability 
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 Climate and climate change information collection, 
processing, analysis and storage, data gap filling by 
using modern technologies (including drones, 
satellite imagery, remote sensing) tools, Use of GIS 
systems for spatial data analysis and mapping   

 CC monitoring, forecasting, modeling, 
development/localization of possible 
development scenarios, application of high-
resolution climate models, and reduction of 
models in uncertainties 
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2.5. EDUCATIONAL AND KNOWLEDGE-BASED INSTITUTIONS 

During training need assessment, the demand for CCA trainings was revealed. In this part of the study, 
the experience of the educational and consulting institutions related to the CC adaptation was evaluated. 
In-depth interviews were conducted among the representatives of the AUA Acopian Center for the 
Environment, National Agrarian University of Armenia (ANAU), CARD Foundation, Green Lane NGO, 
Country Water Partnership NGO, Jinj LLC, and Strategic Development Agency (SDA) NGO. 

The above-mentioned institutions have the capability and experience to develop and provide 
comprehensive trainings on CC and CCA. Overall, the institutions have expressed a desire and willingness 
to share their CCA knowledge and experience. Therefore, it can be concluded that there is an offer to 
provide courses related to CC. 

Functions of organizations in the field of CCA, the experience of cooperation with state institutions and 
local self-government bodies 

The organizations involved in the study included certain processes related to CC and CCA in their work, 
initiatives, and programs. The heads of the AUA Acopian Center for the Environment, ANAU, CARD 
Foundation, and Green Lane NGO stated that they have developed successful educational programs 
included in the Master's degree programs developed in the field of CCA. Most of these organizations have 
also collaborated with several reputable international organizations in the field of CCA to share their best 
practices and knowledge with their stakeholders. Each of these organizations has examples of successful 
cooperation in the field of CCA with state and local self-government bodies. The organizations mainly 
provide them with consulting services, organize courses, seminars, awareness activities. 

Representatives of ANAU and Jinj LLC state that to achieve success in the field of CCA, staffing in 
agriculture and water resources and trainings are needed in local self-government bodies.  

Organizations CCA capacities  

According to the findings, the organizations have sufficient human resources and material capacities to 
address the issues related to CCA in the field of agriculture and water resources. They have rich experience 
in conducting trainings and seminars for public administration, local self-government body employees, 
farmers, students, and schoolchildren. Most of these institutions have training specialists who are well 
aware of the issues related to CC and conduct trainings on these topics. Some of the organizations 
conducted studies, published methodological manuals and information leaflets, and developed programs 
on CCA. One of them has even set up a regional center for temperature data collection and analysis. Some 
of the organizations have access to internationally ranked libraries and databases and can organize 
courses and seminars. Most of the organizations interviewed have branches and centers in the regions 
and have established educational platforms and partnership networks with local universities. Some of 
them are Armenian representative offices of well-known international organizations and scientific 
centers. All of them have rich experience in working with international and local organizations and have 
implemented a number of successful projects. 

Experience of institutions and capacities in the field of agriculture and water resources are presented in 
more detail in Table 8. 
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Table 8: Institutions capacities and experience 

Organization Capacities in the field of agriculture and water resources 

Green Lane NGO  

They developed information leaflets and 19 manuals on the following topics: conducting 
agriculture in dry conditions, the risk of hail, agricultural risk management, etc. They 
conducted trainings for farmers, young people and women. 
They have 4-5 trainers in Yerevan and representatives in the regions. 
They have successful experience of cooperation with local and international organizations 
and have implemented some projects. 
Together with ANAU, they have developed a Master's course in sustainable agriculture, 
which also includes topics related to CC and CCA. Together with the universities they 
have created educational platforms in the regions.  

AUA Acopian 
Center for the 
Environment  

Conducted trainings and consultations among state institutions, local self-government 
representatives, students, and schoolchildren. They have 10 training lecturers and 8 
regional platforms. They have created partnership networks.  
AUA has access to libraries and databases of scientific articles. 
The center has the capacity to organize courses and seminars.  
They have implemented many successful joint projects with international organizations.  

National Agrarian 
University of 
Armenia (ANAU) 

They have experience in organizing training programs for state and local self-government 
officials, farmers, students, and 100-150 trainers. The university has branches and 
educational platforms in Lori and Syunik. Their specialists have been involved in the 
programs of the UN, WB, UN, and GIZ and have several successful projects with 
international and local organizations. They developed educational programs and manuals 
related to CC and CCA.   

Strategic 
Development 
Agency NGO 

They provided advice to state and local self-government employees, farmers, and 
veterinary centers. Implement livestock development programs. Advice for farmers on 
veterinary waste. They have one training specialist.  

ICARE Foundation 

The institution is carrying out numerous studies and is a participant in a number of 
initiatives aimed at the adaptation and mitigation of CC. With the participation of 
employees responsible for agriculture and water resources and employees at the 
Department of Agricultural Extensions, Innovation, and Monitoring, they recently 
conducted a seminar on “Climate change vulnerability, and adaptation in agriculture and 
water resources” in Armenia. The Cross Border Alliance for Climate-Smart and Green 
Agriculture in the Black Sea basin (AGREEN) and Agricultural climate change mitigation 
projects are in progress.   

Center for 
Agribusiness and 
Rural 
Development 
(CARD) 

The organization cooperates with state and local self-government employees and 
farmers. It conducted a large-scale study in CCA. It has conducted courses and seminars 
on CCA with Cornell University. A temperature information collection and research center 
has been set up at one of the farm stations. There are service centers in the regions. At 
the moment they don’t have specialists that can conduct courses related to CCA, and 
they do not have experience in organizing courses in that field. The organization has rich 
experience in international cooperation and program implementation.  

Country Water 
Partnership NGO 

The organization provides consulting and training for schoolchildren and local self-
government employees. The organization is the representative of the Global Water 
Partnership. They have 5-6 training specialists and an expert group consisting of 20 
people. They have experience in cooperation with local and international organizations 
and jointly implemented programs.  

Jinj LLC 

The organization provides consulting and training for schoolchildren and local self-
government employees. A CCA-related program was developed for a village. They 
implemented a basin-related CC and CCA-related program for Lake Sevan. They 
conducted training seminars for the employees of stakeholder organizations in the water 
resources sector.   
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Willingness of organizations to participate in offered capacity building courses 

Each of these educational and research organizations has expressed a high willingness to develop and 
deliver courses or seminars in the agriculture and water resources fields. The possible topics of the 
offered courses are presented in Table 9. 

Table 9: Offered course topics 

Organization Willingness and courses offered 

Green Lane NGO 

Topics: new vegetable crops, salt-resistant and drought resistance, pasture 
degradation and sustainable management, sustainable management of feeders.  
 
They are ready to offer paid and free courses.  

AUA Acopian Center 
for the Environment  

Topics: Waste management, forest management, sustainable energy, water 
resources, sustainable development of the mining industry, sustainable urban 
management, green development.  
 
There is a high willingness to participate. They are ready to offer paid and free 
courses.  

 
National Agrarian 
University of Armenia 
(ANAU)  
 

Topics: Numerous courses on many topics related to agriculture and water 
resources. It was also suggested to create a university scientific advisory platform.  
There is a high willingness to participate. They are ready to offer paid and free 
courses.  

 
Strategic Development 
Agency NGO  
 

Topics: livestock sector, veterinary waste, environmental issues, emissions from 
vehicles, CC mitigation topics, air sustainability, waste management.  
 
There is a willingness to participate. They are ready to offer paid and free courses.  

 
 
ICARE Foundation  
 
 

Topics: The center involves many highly qualified experts, trainers and specialists 
who can develop and conduct any course related to CC and CCA in the fields of 
agriculture and water resources.  
 
There is a high willingness to participate. They are ready to offer paid and free 
courses.  

Center for Agribusiness 
and Rural Development 
(CARD) 

Topics: Crop cultivation and livestock sectors and separate issues regarding CC.  
 
There is a willingness to participate. They are ready to offer paid and free courses.  

Country Water 
Partnership NGO   
 

Topics: water treatment in communities, saving, application of effective 
technologies of water metering system in agriculture.  
 
They offer paid and free courses.  

Jinj LLC 
Topics: water resources management  
 
There is a willingness to participate. They are ready to offer paid and free courses  
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Organizational Needs Assessment and Training 

All institutions, despite their rich experience in agriculture and water resources, need regular trainings 
on international best practices and recent industry developments.  

Table 10 lists the topics of interest for training programs as expressed by the organizations’ 
representatives.  

Table 10: Self-assessment of the training needs among educational and knowledge-based institutions 

Organization Assessment of training and resources needed in CCA 

 Green Lane NGO 

Topics: use of small meteorological stations, data processing training, ability to 
conduct soil analysis, CCA innovations and international best practices.  
 
The organization has sufficient resources to address other issues related to CCA.   

 
AUA Acopian Center 
for the Environment  
 

Topics: cooperation with communities and UNDP best practices.  
 
The organization has sufficient resources to address other issues related to CCA.   

 
National Agrarian 
University of Armenia 
(ANAU)  
 

Topics: community forestry, water-saving technologies in agriculture, wastewater 
usage and wastewater treatment. Study of CCA-related international best 
practices.  
The organization has sufficient resources to address other issues related to the 
CCA.   

Strategic 
Development Agency 
NGO   

They do not need training. Sufficient CCA resources are available.   

 
ICARE Foundation 
 

Topics: Reduction of food waste and spoilage, management of organic or 
biodegradable waste from plants and animals, reduction of greenhouse gas 
emissions from livestock, production of biogas from livestock and poultry, modern 
water-saving irrigation technologies and approaches.    

Center for 
Agribusiness and 
Rural Development 
(CARD) 

Topics: Training for agricultural specialists on CCA, international best practices. 
 
The organization has sufficient resources to address other issues related to the 
CCA.    

Country Water 
Partnership NGO 

Topics: Impact of CCA on water resources, ecosystems, agriculture, trainings on 
CCA topics among young people. The organization has sufficient resources to 
address other issues related to CCA.    

 Jinj LLC 
Topics: Environmental issues in the field of wastewater treatment and water 
supply, the study of the international experience of CCA impacts. They have 
sufficient resources. 
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State research centers 

The scientific-research centers in the field of agriculture are Gyumri Selection Station of the RA Ministry 
of Economy, Agriculture Scientific Center, and 
Scientific Center of Vegetable and Industrial Crops.  

These institutions are for-profit companies that 
carry out crop scientific research, development of 
new technologies, development of fertile, new 
cereal grains, application, and so forth. CC 
adaptation practices and activities play an 
important role in seed breeding and vegetable 
cultivation, as the development of new seeds and technologies in changing climatic conditions is 
mandatory. 

For that reason, these institutions highlight CC and engage in the development, testing, and insertion of 
drought-resistant, frost-resistant crops and plant species as well as new cropping technologies.  

Director of Scientific Center of Vegetable and Industrial Crops  

Our activity is significantly related to the CC and CCA. For a long time, we have been dealing with dry-resistant, 
drought-resistant, frost-resistant, stress-resistant, salt-resistant, disease-resistant plants that adapted to the 
climatic conditions of Armenia, by distributing different varieties and selections of hybrids. These species are 
directly related to CCA and are important for the more efficient organization of the CCA process in the 
agricultural sector.   

  

 

The respondents consider cooperation with international partners (UNDP, OXFAM, other structures) and 
local scientific-educational experts in the implementation of the programs to be effective. However, 
cooperation with community structures is not very effective, which may be due to the passivity of farmers 
and lack of initiative. 

According to the representatives, however, for the full implementation of the CCA activities, there is a 
lack of human and financial resources in the institutions. These institutions mainly use local and 
international reports, articles, or reports on CC. There is no literature specially developed on these topics. 

 All institutions have expressed readiness for opportunities for cooperation on capacity development. The 
employees of the institutions are mostly elderly scientists close to retirement age. Therefore, so that there 

Director of Gyumri Selection Station 

Our activities are directly related to CC, as seed 
cultivation is greatly affected by climatic factors. Our 
most important undertakings are the acquisition and 
reproduction of climate-resistant varieties of crops, 
crop cultivation, and the development, testing, and 
application of CC resistant and effective new crop 
rotation and crop cultivation schemes.   

Scientific Director of Agriculture Scientific Center  

We have begun some undertakings for CCA. In 2010 we obtained Aray and Van early maturing varieties of 
wheat which ripen 15-20 days earlier and provide high yields. In wet conditions, Ararat had up to 90c, Kotayk 
up to 92c, and Syunik, in dry conditions, up to 45c in yields.  Since these varieties mature early, they can resist 
the negative effects of drought, and where there are droughts in most parts of Armenia during the summer, 
these varieties manage to produce yields before the drought.  
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will not be a shortage of trained specialists in the institutions, it is more expedient to involve younger 
employees in the developed training courses. 

 

 

Although the activities of the institutions are specific, their researchers have experience in advising and 
conducting trainings. For farmers, local self-government bodies, and students, the centers developed and 
provided numerous trainings and courses in traditional crops, new non-traditional and high-value crops 
and their varieties and hybrids, hydroponic plant cultivation, care of greenhouse plants, irrigation, 
fertilization, and disease prevention. 

  

Director of Gyumri Selection Station  

Information on new CCA technologies must be more accessible to communities, farmers, professionals, and 
industry managers. 

Director of Center of Vegetable and Industrial Crops  

We are ready to participate in various events related to CCA. Our specialists can conduct trainings in that 
direction, the topics of which can be very diverse:  crop production, seed production, new crops, varieties, 
hybrids, irrigation and feeding schemes, plant diseases, crop adaptation, and other areas.  We have a seed bank 
and a gene pool laboratory.  
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3. TRAINING COURSES AND ENGAGEMENT  

Willingness to gain knowledge 

Employees from all administrative levels regularly participate in training courses, seminars, workshops, 
and other educational activities to increase their professional knowledge and improve their skills. 

Although the respondents are civil and community service employees that have a full workload, they 
follow the latest professional news. This shows that they do take the necessary initiative to acquire new 
knowledge and develop their skills. 

Figure 5: Time spent following professional news 

 
Number of respondents: 152 

 

The most effective sources for gaining new professional knowledge were those containing elements of 
practical application, such as exchanges of professional experience and professional courses and 
discussions. Professional literature and visual materials as a source of theoretical knowledge were 
considered less effective. 

Exactly 1335 respondents are interested in participating in CCA courses. The regional departments of 
agricultural extension and employees of regional administrations are more interested. 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 There are 152 respondents at the region , local self-government, and agricultural extension levels. 

3%

48%

49%

I am so overloaded that I can't manage to spend time

Despite being overloaded I find some time

I always spend extra time
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 Figure 6: Interest in participation in CCA training 

 

 
Number of respondents: 152 

 

Course format preferences 

Both offline and online formats are acceptable for the study participants. The offline format is more 
preferable because, according to the respondents, the external distraction factors are minimized, as the 
efficiency of learning and mastering new materials outside the work environment increases. The 
participants suggested choosing the location of the offline courses according to the topic and organizing 
them so that they are topic-specific. 

Figure 7: Preferred training format 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of respondents: 133 
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Preferred course duration 

The majority of the respondents mainly prefer intensive courses lasting two to three days, while 
preference for a one-day course at the local level is not low. 

Limiting and encouraging factors for training participation 

For the offline training format location is not a factor. Insufficient computer skills and quality of Internet 
connectivity are not considered principal challenges for the online format.  

Figure 8: Preferred course duration 

 
Number of respondents: 133 

Due to the high involvement of the respondents in the agricultural fieldwork and irrigation, it is not 
desirable to organize the courses in the summer and autumn months, depending on the engagement of 
the institutions (start of agricultural works, irrigation works, control, etc.). 

When referring to international literature and other materials in the courses, the study respondents may 
have foreign language knowledge problems. The respondents have simple communication skills in at least 
one foreign language, most of them in Russian. The level of language proficiency is higher at the region 
(marz) and agricultural extension levels. Most Russian speakers can sufficiently read and understand 
professional materials written in Russian (69.1%), while only 8% of respondents read and understand 
professional materials written in English. 

According to the respondents, the motivating factors for participation in the courses are trainings by 
highly qualified specialists, the presenting of international best practices, the inclusion of a practical 
section outside the classroom format, and the opportunity to apply the acquired knowledge at work. 
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4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

National level of government  

The GoA, under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), adopted the decision of the 
GoA on “Approval of the Nationally Determined Contributions” in 2015. However, some related 
contributions, including contributions concerning CCA, have not yet been undertaken. It is noteworthy 
that such essential decisions are often not normative and prescribing, which makes their implementation 
non-mandatory. 

The Ministry of Environment of RA is the authorized body responsible for CC policy, having limited 
functional involvement in the agriculture and water sectors.  

The acting Inter-agency is the Coordinating Council on Implementation of Requirements and Provisions of 
the UNFCCC, but its activities, meetings, and adopted decisions are not readily available. 

That leads to the conclusion that CCA issues in Armenia are not adequately reflected in the functions of 
the state governing bodies that have a core role in CC policy. Therefore, the challenges of CC are not yet 
mainstreamed into the national planning and budgeting processes, which shows that there are significant 
gaps in the governmental bodies and institutional mechanisms.  

MoE of the RA, Department of Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring and its regional divisions 

This institution does not implement targeted and systemic work related to climate change adaptation in 
agriculture and water sectors; this issue is not explicitly emphasized in its activities. They generally do not 
circulate informational and awareness-raising publications about CCA practices and measures; those 
divisions do not have any mandatory authority or functions related to CCA. Extension services and 
consultancy regarding CC and CCA are provided according to the issues raised by the stakeholders applying 
existing knowledge and skills.  

Most of the specialists engaged in the divisions have not received CCA-related professional training; 
nevertheless, they are somewhat aware of various CCA practices, agro-technologies and measures. 

Almost all regional divisions already acknowledge the urgency of this issue given that in recent years the 
negative impacts of climate change on agriculture and water resources have increased significantly. 
Although several state programs encourage various adaptation practices (e.g., modernization of irrigation 
systems, installation of anti-hail nets and greenhouses), adaptation measures for implementation have 
not been introduced. 

Currently, the regional divisions are the primary actors in the development and approval of state support 
programs in agriculture, capacity building of beneficiaries, monitoring, and evaluation of project 
implementation processes. However, CCA issues are not properly mainstreamed in their official functions 
and daily activities or in the program budgeting and evaluation criteria. 

Regional administrations and local self-government bodies  

The employees of the regional administrations and local self-governments also do not have obligatory 
functions or authority regarding CCA. The majority of respondents have not undergone professional CCA 
training, and sometimes they do not adequately distinguish between the concepts and practices of CC 
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adaptation and mitigation. Awareness about CCA comes from self-development activities and the 
curiosity of institutional employees, not from actual skill strengthening initiatives.  

These bodies generally do not integrate CC adaptation issues into the strategies, programs, plans, and 
budgeting processes developed by them, though they are sometimes aware of CCA programs funded and 
implemented by international organizations. These may not be officially designated as CCA measures, but 
mainly refer to the testing of various adaptation practices, the creation of training sites, or the 
introduction of new agricultural technologies. 

Scientific-educational and knowledge-based institutions  

Although these structures are very distinct and diverse regarding their CCA-related functions, they can be 
grouped into two main categories: 

  Scientific-experimental and educational institutions 
  Civil society institutions and their alliances that promote the dissemination of knowledge and 

conduct research, educational, and investment activities 

The first group performs important scientific and experimental activities that are almost unknown to the 
economic entities operating in these sectors. There is a need to strengthen cooperation between these 
institutions and bodies operating at different levels of government. That will significantly enhance CCA 
knowledge and strengthen expertise in the targeted sectors, thereby improving the effectiveness of 
adaptation measures in the different climatic zones of Armenia.  

The level of CCA-related skills and knowledge of the institutions under the second category are disparate, 
depending on the specialization and experience. These institutions are willing to cooperate on CCA 
capacity development. 

Methodological recommendation on the development and implementation of CCA training courses  

National government bodies  

Training courses that offer lectures and group discussions, coupled with various demonstration materials 
and videos, are recommended. It will be beneficial to organize visits to demonstration sites where 
different CCA practices can be seen by government officials, thereby acquainting them with the 
experience of other countries in mainstreaming CCA in national policies and strategic plans, planning 
diverse sectorial programs, and budgeting. Advanced training courses can be developed and conducted 
through the content analysis of CCA-related materials, integration of statistical analysis, modeling, and 
other methodological approaches and principles.  

MoE of the RA, Department of Agricultural Extension, Innovation, and Monitoring and its regional divisions 

It is recommended to conduct periodical and relatively long-term training courses involving all the 
employees of these centers. Training courses can be very diverse and include lectures and group 
discussions, coupled with demonstration materials and videos, as well as group work, seminars, and 
practical work. Employees should visit demonstration sites where the different practices of CCA are being 
implemented. Regular meetings should be held with the policy- and decision-makers, the representatives 
of scientific-educational, knowledge-based, and knowledge-disseminating institutions in agriculture and 
water sectors. 
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Regional administrations and local self-government bodies  

Training courses can include lectures and group discussions, coupled with demonstration materials and 
videos, as well as group work, seminars, workshops, study visits, and other methods of interactive 
learning. It is also crucial to provide various printed materials, educational videos, and demonstration 
materials. The recordings of training courses should be made available on the Internet. Networking with 
industry specialists will create opportunities for further cooperation. It is advisable to establish a public 
platform that will facilitate CC- and CCA-related knowledge dissemination and provide solid networking 
opportunities.  

Scientific-educational and knowledge-based institutions  

Many of these institutions are potential CCA training providers. However, some of the less experienced, 
younger staff will need CCA training as well. Such courses can also be conducted with various educational 
methods, taking into account the needs and expectations of the staff. The methodology and tools applied 
during the training courses can include lectures, demonstration materials, video documentaries on 
international best practices, and visits to training and demonstration centers where different CCA 
practices are implemented.  

All the preconditions exist for mainstreaming CCA in the employee training and development programs 
and putting them into practice in the public administration bodies at all levels of governance.  

CCA capacity building activities and knowledge transfer, content of training courses at all governance 
levels 

 Gain practical knowledge on the identification of sectorial CC risks, their medium and long-term 
impact assessment methodologies, a specific toolset for adapting to the challenges, considering 
the international best practices, and the possibilities of implementation in Armenia. 

 Gain knowledge related to building effective dialogue and cooperation platforms between all the 
stakeholders (all public administration levels, the business community and civil society) to identify 
risks, determine and implement response actions, and ensure participatory processes.  

Organization and implementation of the training courses 

 The beneficiaries of future training courses have official functions and workloads that get heavier 
due to required seasonal activities. Therefore, participation in extensive training courses, especially 
during the fieldwork, can be very challenging. In the international education experience, the flipped 
classroom approach is often used. Theoretical and primary course materials are provided in advance. 
The participants are expected to read the provided materials, and the actual class time is allocated 
to the presentation of practical approaches and discussions and conducting practical work. 

 The organization of training courses by cohort will not interfere with the working processes of the 
institutions. Training courses will become a constant source of up-to-date information on CCA for 
the institution. 

 The toolset for training courses should include simulation games on CCA adaptation planning and 
consulting services. Participants should work in groups, apply the acquired theoretical knowledge 
into practice (design programs and courses and conduct research), and participate in discussions. 
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 Training courses should be engaging particularly to younger staff members of the targeted 
institutions. Sustainable knowledge transfer mechanisms should be created to ensure the long-term 
impact of the training.  

 Older workers that have been employed for years are predominantly involved in the works of all 
public administration levels targeted by the study. The motivation and incentives for improving 
professional skills and acquiring new knowledge can decrease or even be nonexistent among older 
employees. Therefore, the implementation of CC and CCA awareness-raising and capacity-building 
activities for younger state executives is more preferable. Cooperation with universities, particularly 
the RA Academy of Public Administration that prepares future policymakers, is essential for changing 
attitudes and raising awareness among younger people. 

 In regional and community institutions, it is recommended to train CC and CCA "ambassadors" who 
will share the information received during the training programs with their colleagues and other 
stakeholders. 

 Compulsory certification of acquired knowledge and skills through final examinations will encourage 
participation.  

 Implementation of CCA pilot initiatives in different regions of Armenia will demonstrate the 
effectiveness of approaches and change mindsets about CCA practices. As a result, the successful 
local experience will be quickly duplicated and will become large-scale. 

Cooperation with national level of public administration and scientific-educational institutions  

 In-depth interviews with scientific, educational, and non-governmental organizations within the 
framework of this study attest to the willingness to cooperate. The opportunities for cooperation 
should be strengthened, and the scale of organized courses should be expanded. 

 According to the RA Law on Civil Service: "Training programs on required competencies are organized 
by the Civil Service Office, and training programs on professional knowledge are organized by the 
relevant body." The training process in the relevant bodies is organized by the Secretary General, 
who, after conducting the training needs assessment, prepares the training program and submits it 
to the Civil Service Office for approval. It is suggested to present the results of this training need 
assessment to the secretaries general of the target institutions and establish cooperation with them. 

 The dissemination of CCA knowledge and skills should not be limited to the organization of the 
courses. It is necessary to create platforms (or other cooperation activities and approaches) that will 
allow other university research centers, scientific services, individual experts, and consultants to 
have the opportunity to network, communicate, share experiences, and exchange information. 
Gathering the mapped institutions related to CC adaptation in one online platform will make the 
knowledge transfer faster and more participatory.  

Mainstreaming CCA in strategic documents 

 Institutionalize the mainstreaming of CCA in strategic planning processes by making changes in 
the development of relevant strategy and development program documents. Develop guidelines 
to facilitate the effective integration of CCA into the strategic planning processes of the most 
vulnerable sectors. 
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 Develop the practical strategic planning skills of institutions involved in policymaking and 
implementation. This can be implemented through stakeholder mapping, the establishment of 
dialogue and cooperation, and the development of a monitoring system for activities and their 
impact in the context of CCA. 
 

Impact assessment of the training programs 

There are many impact assessment methods and tools (The Kirkpatrick Taxonomy Model, Kaufman's Five 
Levels of Evaluation, CIPP Model) that can be applied to ensure the continuity and stability of the 
organized courses. Since quantitative surveys are conducted ex ante, it will be easier to study and evaluate 
the impact of the courses in the future.  
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10. NSW Local Government progress and needs in adapting to climate change (Questionnaire attached) 
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14. CLIMATE-SMART AGRICULTURE, Training Manual, 2018 
15. Climate Change Training Needs Assessment, (Questionnaire attached) 
16. How can we effectively build capacity to adapt to climate change? Insights from Malawi 
17. Curriculum for Farmer Field Schools on Climate Smart Agriculture in Belize 
18. Handbook on Climate Change Adaptation in the Water Sector 
19. Climate Friendly Park Employees: A Climate Change Training Needs Assessment for the National Park 

Service Intermountain Region 
20. Training Needs Analysis & Training Report, United Nations Development Programme, Improving the 

Resilience of the Agriculture Sector in Lao PDR to Climate Change Impacts (IRAS Lao Project) 
21. How can we effectively build capacity to adapt to climate change? Insights from Malawi 
22. Skills Assessment for National Adaptation Planning, HOW COUNTRIES CAN IDENTIFY THE GAP, UNITAR 

and UNDP 
23. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 

ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԴԱՇՏ, ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ և CARD 

24. ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ , ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ  
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Հավելված 2 

Խորին հարցազրույցների ուղեցույց 

ԿՓՀ դասընթացների կարիքների գնահատման ուսումնասիրություն 

 

Հարցվողի անուն, ազգանուն  

Կազմակերպության անվանում  

Ստորաբաժանման անվանում  

Պաշտոն  

Այդ ոլորտում աշխատանքային փորձը  

Հարցազրուցավարի անուն, ազգանուն  

Հարցազրույցի անցկացման վայրը և 
ամսաթիվը 

 

 

ԿՓՀ-ի վերաբերյալ տեղեկացվածության եւ հմտությունների մակարդակը  

 
1) Որքանո՞վ եք կարևորում ԿՓ-ին առնչվող  խնդիրները  Հայաստանում։ Նկարագրեք, 

խնդրեմ,  դրա ազդեցության հետևանքները։ 
2) Հայաստանում գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում 

ի՞նչ ԿՓՀ նախաձեռնություններ/ծրագրեր/միջոցառումներ են իրականացվում։  
3) Այդ ոլորտում ի՞նչ հաջողված փորձ կնշեիք։ Ի՞սկ եղել են արդյոք նախաձեռնություններ, 

որոնք հաջողությամբ չեն իրականացվել։ Ո՞րն է եղել դրա պատճառը։  
4) Որո՞նք են ԿՓՀ-ի վերաբերյալ   տեղեկության Ձեր հիմնական աղբյուրները։  

 
ԿՓՀ-ի ներդրման մակարդակը քաղաքականության, ռազմավարական պլանավորման եւ 
գործառութային մակարդակում 

1) Խնդրում ենք նշել, թե Ձեր կառույցը  ԿՓՀ-ի ոլորտին առնչվող ի՞նչ գործառույթներ է 
իրականացնում։ Խնդրում ենք մանրամասն նկարագրել։  

2) Արդյոք ԿՓՀ առնչվող գործառույթները ներառված են կառույցի գործունեության մեջ, 
համապատասխան ստորաբաժանումների գործառույթների և աշխատակիցների 
պաշտոնի անձնագրերում։  

3) Մանրամասն նկարագրեք, խնդրեմ, թե Ձեր  կառույցը որքանո՞վ  է պատասխանատու 
ԿՓՀ-ին ուղղված գործողությունների համար Հայաստանում։  
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4) Որքանո՞վ է ԿՓՀ-ի պլանավորումը առաջնահերթություն Ձեր կառույցի 
քաղաքականության եւ ռազմավարության պլանավորման համար։  

5) Արդյոք Ձեր կառույցը կատարու՞մ է ընթացիկ գործողություններ, որոնք ուղղակիորեն 
կամ անուղղակիորեն անդրադառնում են  ԿՓՀ-ին (օրինակ՝ ծախսերի վերանայում, 
ռիսկերի գնահատում, աշխատանքային պլանների վերանայում և այլն)․  
1) եթե այո, ապա նշեք օրինակներ   
2) եթե ոչ, ապա նշեք խնդրեմ պատճառները 

6)  ԿՓՀ-ին ուղղված ի՞նչ գործողություններ իրականացնելու անհրաժեշտություն եք 
տեսնում, որ ներկայումս չեք իրականացնում։ Խնդրում եմ նշեք դրանք և դրանց 
չիրականացման պատճառները։ 

7) Ունի՞ արդյոք Ձեր կառույցը բավարար ռեսուրսներ (ֆինանսական և մարդկային)  ԿՓՀ-
ին առնչվող խնդիրները հասցեագրելու համար։ Նշեք, խնդրեմ, թե հիմնականում ի՞նչ 
ռեսուրսների կարիք ունեք։  

8) Որքանո՞վ է Ձեր կառույցը համագործակցում ոլորտի այլ կառույցների հետ ԿՓՀ առնչվող 
տվյալների փոխանակման, մշտադիտարկման, համատեղ ծրագրեր իրականացնելու 
հարցերում։ Մանրամասնեք, խնդրեմ, ձեր համագործակցության փորձը։  

 
Դասընթացների մասնակցության կարիքների գնահատում 

9) Ձեր կառույցի աշխատակիցները նախկինում մասնակցե՞լ են ԿՓՀ-ի վերաբերյալ 
դասընթացների։ Եթե այո, խնդրում եմ նշել, թե հիմնականում ո՞ր ոլորտի 
աշխատակիցներն են վերապատրաստվել եւ ո՞վ է կազմակերպել։ Որքա՞ն հաճախ են  
Ձեր աշխատակիցները վերապատրաստվում ԿՓՀ-ի թեմայով։ 

 
10) Ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր կառույցում աշխատողների գիտելիքների և հմտությունների 

մակարդակը ԿՓՀ-ի վերաբերյալ։ Կարո՞ղ եք առանձնացնել խմբեր, որ՝  
1) առավել պատրաստված են, 
2) քիչ պատրաստված են։ 
 

 
11) Ի՞նչ եք կարծում՝ Ձեր կառույցի աշխատակիցները ունեն վերապատրաստման, 

կարողությունների զարգացման կարիք ԿՓՀ-ի վերաբերյալ։ Եթե այո, մանրամասն նշեք 
խնդրեմ, թե․ 

1) ի՞նչ հմտությունների զարգացման կարիք ունեն  
2) ի՞նչ թեմաների շուրջ առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու կարիք 

ունեն 
3)  հիմնականում ո՞ր աշխատակիցները/ աշխատակիցների խմբերը դրա կարիքն 

ունեն։ 
 

12) Անդրադառնանք դասընթացների կազմակերպական խնդիրներին։ Խնդրում ենք նշել 
Ձեր դիտարկումները դասընթացների կազմակերպման հետ կապված՝ ելնելով ձեր 
աշխատանքի բնույթից և զբաղվածությունից․  

1) ո՞ր ձևաչափն է նախընտրելի և ինչո՞ւ  (առկա/հեռավար) 
2) որո՞նք են նախընտրելի ամիսները, ժամերը, օրերը  
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3) որտե՞ղ է առավել նախընտրելի կազմակերպել դասընթացները (օր՝ համայնք, 
մարզկենտրոն, Երևան) 

4) կարո՞ղ եք նշել, թե ձեր կառույցից քանի մասնակից նախընտրելի կլիներ 
մասնակցեր դասընթացներին։  
 

13) Ձեր աշխատակիցներին որքանո՞վ կհետաքրքրի դասընթացների մասնակցությունը։ 
Եվ, ինչպե՞ս եք կարծում, դասընթացները պետք լինեն  պարտադի՞ր, թե՞ կամավոր 
մասնակցության սկզբունքով։  
 

14) Ըստ Ձեզ՝ ի՞նչ խնդիրներ կարող են սահմանափակել Ձեր  աշխատակիցների 
մասնակցությունը  առցանց կամ առկա կազմակերպված դասընթացներին։  

 
15) Ինչը կարող է խթանել, որ Ձեր աշխատակիցների շրջանում ավելանա 

ցանկությունը/մոտիվացիան մասնակցել ԿՓՀ վերաբերյալ դասընթացների։ 

 

Խորին հարցազրույցների ուղեցույց 

Գիտելիքի և ուսուցման կառույցների ԿՓՀ բնագավառում կարողությունների գնահատման 

 

Հարցվողի անուն,  ազգանուն  

Կազմակերպության անվանում  

Ստորաբաժանման անվանում  

Պաշտոն  

Այդ ոլորտում աշխատանքային փորձը  

Հարցազրուցավարի անուն, ազգանուն  

Հարցազրույցի անցկացման վայրը և 
ամսաթիվը 

 

 
 

1. Խնդրում եմ ներկայացնել Ձեր կառույցի գործունեությունը և նշել, թե Ձեր կառույցը  ԿՓՀ-ի 
ոլորտին առնչվող ինչ գործառույթներ է իրականացնում։ Եթե հնարավոր է,  մանրամասն 
նկարագրել։  
 

2. Նկարագրեք, խնդրեմ,  այդ ոլորտում Ձեր համագործակցության փորձը պետական 
կառույցների (օրինակ՝ մարզպետարան, նախարարություններ) և տեղական 
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ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Նշեք, խնդրեմ,  թե ինչ կրթական և 
խորհրդատվական ծառայություններ եք առաջարկում։ 
 

3. Գնահատեք, խնդրեմ, Ձեր կառույցի կարողությունները ԿՓՀ-ի ոլորտում, մասնավորապես 
ո՞ր թեմաների վերաբերյալ կարող եք դասընթացներ  անցկացնել ջրային ռեսուրսների 
կառավարման և գյուղատնտեսության բնագավառներում։ Նշեք նաև, թե քանի 
վերապատրաստող ունեք։ 
 

4. Առաջարկո՞ւմ եք արդյոք ԿՓՀ-ի ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրեր։ Եթե 
այո, նշեք, խնդրեմ, թե ի՞նչ ծրագրեր են թիրախային, ո՞ր խմբերի համար, ի՞նչ  
պարբերականությամբ եք առաջարկում և մինչև օրս քանիսն եք առաջարկել։  
 

5. Եթե առաջարկել եք դասընթացներ, ապա նշեք, թե  Ձեր առաջարկած դասընթացներից 
որն էր ամենահաջողվածը։ Մանրամասնեք նաև, թե ինչու  (ձեռք բերված գիտելիքների 
առումով և դասընթացի կազմակերպման մեթոդաբանական առումով)։ 
 

6. Ելնելով Ձեր փորձից՝ խնդրում եմ նշել ԿՓՀ ոլորտի այն գիտելիքներն ու հմտությունները, 
որոնք ձեռք բերելու համար  Ձեր աշխատակազմի անդամներին անհրաժեշտ են 
վերապատրաստումներ։  
 

7. Ունի՞ արդյոք Ձեր կազմակերպությունը բավարար ռեսուրսներ ԿՓՀ-ի ոլորտին առնչվող 
խնդիրները հասցեագրելու համար։ Նշեք, խնդրեմ, թե հիմնականում ի՞նչ ռեսուրսների 
կարիք ունեք։ 
 

8. Արդյոք Ձեր կառույցի մասնագետները վերապատրաստման կարիք ունե՞ն։ Եթե այո, ապա 
ի՞նչ թեմաներով դասընթացներ են անհրաժեշտ  ձեր կառույցի աշխատանքների 
բարելավման համար։  
 

9. Գնահատեք, խնդրեմ, Ձեր պատրաստակամությունը ներգրավվելու կարողությունների 
զարգացման միջոցառումներում: Ի՞նչ դասընթացներ եք պատրաստ մատուցելու և ի՞նչ 
պայմաններով։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 3։ Քանակական հարցման համայնքների ընտրանքը՝ ըստ ընտրված չափորոշիչների  

 Արագածոտնի 
մարզ 

Արարատի 
մարզ 

Արմավիրի 
մարզ 

Գեղարքունիքի 
մարզ 

Լոռու 
մարզ 

Կոտայքի 
մարզ 

Շիրակի 
մարզ 

Սյունիքի 
մարզ 

Վայոց ձորի 
մարզ 

Տավուշի 
մարզ 

Երևան 

Մարզկենտրոն  Աշտարակ Արտաշատ Արմավիր Գավառ Վանաձոր Հրազդան Գյումրի Կապան Եղեգնաձոր Իջևան   

Խոշորացված 
համայնք 
քաղաքային 
կենտրոնով (2-3 
համայնք) 

Ապարան 
համայնք 

    
Վարդենիս 
համայնք 

Ալավերդի 
համայնք 

Չարենցավան 
համայնք 

Անի 
համայնք  

Գորիս 
համայնք  

Վայք 
համայնք  

Այրում 
համայնք 

  

      
Ճամբարակ 

համայնք 
Ախթալա 
համայնք 

Եղվարդ 
համայնք 

  
Մեղրի 

համայնք  
Ջերմուկ 
համայնք  

Բերդ 
համայնք  

  

              
 Սիսիան 
համայնք  

  
Դիլիջան 
համայնք  

  

Խոշորացված 
համայնք 
գյուղական 
բնակավայր 
կենտրոնով (2-3 
համայնք) 

Ալագյազ 
համայնք 

Ուրցաձոր 
համայնք 

  
Գեղամասար 

համայնք 
Օձուն 

համայնք  
Ակունք 

համայնք 
Ախուրյան 
համայնք  

Տեղ համայնք  
Արենի 

համայնք  
Կողբ 

համայնք  
  

Արագածավան 
համայնք 

    
Շողակաթ 
համայնք 

Շնող 
համայնք 

Ջրվեժ 
համայնք 

Ամասիա 
համայնք  

Տաթև 
համայնք  

Գլաձոր 
համայնք  

    

 
Ծաղկահովիտ 

համայնք 
            

Գորայք 
համայնք  

Եղեգիս 
համայնք  

    

                
Զառիթափ 
համայնք  

    

Չխոշորացված 
քաղաքային 
բնակավայր  

Թալին Արարատ  Էջմիածին Սևան Սպիտակ Աբովյան Արթիկ         

  Մասիս Մեծամոր                 

  Վեդի                   

Չխոշորացված 
գյուղական 
բնակավայր 
(1000 և ավել 
բնակիչ ունեցող) 

Օշական Սիս Ակնալիճ Կարճաղբյուր Դսեղ Արզնի Հոռոմ     Ազատամուտ   

  Նորաշեն Նալբանդյան       Մեղրաշեն     Աչաջուր   

    Ջանֆիդա                 

    Գրիբոյեդով                 

Ընդամենը 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 

71     
  

  
   

 

 

Հավելված 4։ Անհրաժեշտ տեխնիկական հմտությունների, կարողությունների և գիտելիքների ցանկ 
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Անհրաժեշտ տեխնիկական հմտությունների, կարողությունների և գիտելիքների ցանկ 

    

Ազգային մակարդակում 
քաղաքականության 

մշակում 

Ազգային և մարզային 
մակարդակում 

քաղաքականության 
իրականացում 

Համայնքային մակարդակում 
քաղաքականության մշակում 

և իրականացում 

Խորհրդատվություն, ուսուցում և 
տեղեկատվության տրամադրում 

1 

ԿՓ պատճառների իմացություն և 
գյուղատնտեսության/ջրային ռեսուրսների ոլորտների 
վրա ԿՓ ազդեցության և ունեցած սոցիալ-տնտեսական 
հետևանքների կարևորում/գնահատում 

    

2 
ԿՓ հարմարվողականության (ԿՓՀ), ԿՓ արդյունքում 
առաջ եկող ռիսկերի և խոցելիության գնահատման 
գիտելիքներ/իմացություն 

    

3 ԿՓ մարտահրավերների և առընթեր ռիսկերի 
կառավարման գիտելիքներ 

    

4 
ԿՓՀ միջոցառումների լավագույն փորձի իմացություն և 
դրանց մշակում հաշվի առնելով երկրի 
առանձնահատկությունները 

    

5 

ԿՓ վերաբերյալ ՀՀ Կառավարության կողմից կնքված 
համաձայնագրերում առկա պահանջների իմացություն, 
նկարագրում, և ազգային քաղաքականության հետ 
համաձայնեցնելու ունակություն 

    

6 
Ռազմավարական պլաններում և քաղաքականության 
մեջ  ԿՓ ռիսկերի և հարմարվողականության 
միջոցառումների ներառում 

    

7 
ԿՓ-ի վերաբերյալ տարածաշրջանային, ազգային և 
միջազգային տվյալների վերլուծություն և 
եզրակացությունների կազմում 

    

8 

ԿՓ և ԿՓ հարմարվողականությանն առնչվող ՀՀ 
օրենսդրության և գործընթացների իմացություն, 
տարբեր դերակատարների և նրանց 
պատասխանատվությունների դասակարգման 
հմտություններ 

    

9 

ԿՓՀ վերաբերյալ մշակվող քաղաքականությունում, 
հետազոտություններում, աշխատանքային պլաններում, 
դասընթացներում կամ քաղաքացիական ծրագրերում 
գենդերային հարցերի արտացոլում 

    

10 
ԿՓՀ վերաբերյալ քաղաքականության ամփոփոգրերի, 
հաշվետվությունների և մեթոդական ուղեցույցերի  
պատրաստում 
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11 
ԿՓՀ միջոցառումների ծախսերի և օգուտների 
գնահատում,  ներդրումների շահավետության 
գնահատում  

    

12 

Ռազմավարական պլաններում թիրախների մշակում, 
դիտանցման և գնահատման 
մեխանիզմների/չափորոշիչների մշակում և 
իրականացում 

    

13 

Կլիմայական փոփոխություններին արձագանքելու և դրա 
սպասվող ազդեցություններին նախապատրաստվելու 
նպատակով կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության համայնքային ծրագրերի 
կազմում 

    

14 
Գյուղատնտեսության ոլորտում աղետների և արտակարգ 
իրավիճակների կառավարման գիտելիքներ և 
կիրառական հմտություններ 

    

15 Ագրոօդերևութաբանության վերաբերյալ 
տեղեկատվության  հավաքագրում և մեկնաբանում 

    

16 ԿՓ հարմարվողկանության միջոցառումների մշակում և 
իրակացում մարզային և համայնքային մակարդակում 

    

17 

Գյուղացիական տնտեսությունների ղեկավարներին  
գյուղացիական տնտեսության կամ համայնքային 
մակարդակով խելամիտ կլիմայական 
գյուղատնտեսության (ԽԿԳ)  հատուկ կիրառական 
դասընթացների և խորհրդատվության տրամադրում 

    

18 

ԿՓ առնչվող հարցերի, ռիսկերի և 
հարմարվողականության միջոցառումների շուրջ 
հանրության իրազեկվածության բարձրացում՝ ներառյալ 
ազգային կրթական ծրագրի մշակումը   
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Ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտ 

  

 
Ազգային մակարդակում 

քաղաքականության 
մշակում 

Ազգային և մարզային 
մակարդակում 

քաղաքականության 
իրականացում 

Համայնքային մակարդակում 
քաղաքականության մշակում և 

իրականացում 

Խորհրդատվություն, ուսուցում և 
տեղեկատվության տրամադրում 

1 

ԿՓ պատճառների իմացություն և 
գյուղատնտեսության/ջրային ռեսուրսների ոլորտների 
վրա ԿՓ ազդեցության և ունեցած սոցիալ-տնտեսական 
հետևանքների կարևորում/գնահատում 

    

2 
ԿՓ հարմարվողականության (ԿՓՀ), ԿՓ արդյունքում 
առաջ եկող ռիսկերի և խոցելիության գնահատման 
գիտելիքներ/իմացություն 

    

3 
ԿՓ մարտահրավերների և առընթեր ռիսկերի 
կառավարման գիտելիքներ 

    

4 
ԿՓՀ միջոցառումների լավագույն փորձի իմացություն և 
դրանց մշակում հաշվի առնելով երկրի 
առանձնահատկությունները 

    

5 
ԿՓ վերաբերյալ ՀՀ կառավարության կողմից կնքված 
համաձայնագրերում առկա պահանջների իմացություն, 
նկարագրում, և ազգային քաղաքականության հետ 
համաձայնեցնելու ունակություն 

    

6 
Ռազմավարական պլաններում և քաղաքականության 
մեջ  ԿՓ ռիսկերի և հարմարվողականության 
միջոցառումների ներառում 

    

7 
ԿՓ-ի վերաբերյալ տարածաշրջանային, ազգային և 
միջազգային տվյալների վերլուծություն և 
եզրակացությունների կազմում 

    

8 

ԿՓ և ԿՓ հարմարվողականությանն առնչվող ՀՀ 
օրենսդրության և գործընթացների իմացություն, 
տարբեր դերակատարների և նրանց 
պատասխանատվությունների դասակարգման 
հմտություններ 

    

9 

ԿՓՀ վերաբերյալ մշակվող քաղաքականությունում, 
հետազոտություններում, աշխատանքային պլաններում, 
դասընթացներում կամ քաղաքացիական ծրագրերում 
գենդերային հարցերի արտացոլում 

    

10 
ԿՓՀ վերաբերյալ քաղաքականության ամփոփագրերի, 
հաշվետվությունների և մեթոդական ուղեցույցերի  
պատրաստում 
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11 
ԿՓՀ միջոցառումների ծախսերի և օգուտների 
գնահատում,  ներդրումների շահավետության 
գնահատում  

    

12 

Ռազմավարական պլաններում թիրախների մշակում, 
դիտանցման և գնահատման 
մեխանիզմների/չափորոշիչների մշակում և 
իրականացում 

   

  

13 

Կլիմայական փոփոխություններին արձագանքելու և 
դրա սպասվող ազդեցություններին 
նախապատրաստվելու նպատակով կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության համայնքային 
ծրագրերի կազմում   

  

  

14 Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող տվյալների բազաների 
և էլեկտրոնային հարթակների որոնում և գնահատում 

    

15 
Հիդրոօդերևութաբանության վերաբերյալ 
տեղեկատվության  հավաքագրում և մեկնաբանում 

    

16 ԿՓ հարմարվողկանության միջոցառումների մշակում և 
իրակացում մարզային և համայնքային մակարդակում 

   
  

17 
Սահմանափակ ջրային ռեսուրսների հաշվենկատ 
բաշխման և վերաբաշխման սխեմաների մշակում և 
օպտիմալացում 

    

18 

ԿՓ առնչվող հարցերի, ռիսկերի և 
հարմարվողականության միջոցառումների շուրջ 
հանրության իրազեկվածության բարձրացում՝ ներառյալ 
ազգային կրթական ծրագրի մշակումը   

    

19 Ջրային ռեսուրսների կառավարման սխեմաներում 
ջրավազանային սկզբունքի և մոտեցման ներդրում 

    

20 Ջրահեռացման համակարգերով փոխադրվող ջրային 
ռեսուրսների հաշվենկատ օգտագործման պլանավորում 

    

21 Ջրային ռեսուրսների պահեստավորման և պահպանման 
սխեմաների մշակում և օպտիմալացում 

    

22 Ջրային ռեսուրսների շրջանառու և կրկնակի 
օգտագործման սխեմաների մշակում և գնահատում 

    

23 Ջրային ռեսուրսները խնայող տեխնոլոգիաների 
գնահատում 

    

 



Հավելված 5։ Քանակական Հարցաշար 

 

 

Գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների ոլորտներում կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականությանն առնչվող կարողությունների բացերի բացահայտման 
նպատակով դասընթացների կարիքի գնահատում պետական կառավարման 
հաստատությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների շրջանում 

 

Հարցաշար 
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(ԿՓ) - կլիմայի փոխություն 

(ԿՓՀ) - կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն 
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Անհատական տվյալներ  

1. Հարցազրույցի ամսաթիվ. _________________ 
2. Հարցվողի անուն, ազգանուն _______________ 
3. Կազմակերպություն/կառույց _________________________________ 
4. Ստորաբաժանում  _________________________________ 
5. Բնակավայրը, որտեղ աշխատում է պատասպանողը   

1) Արագածոտնի մարզ 
2) Արարատի մարզ 
3) Արմավիրի մարզ 
4) Գեղարքունիքի մարզ 
5) Լոռու մարզ 
6) Կոտայքի մարզ 
7) Շիրակի մարզ 
8) Սյունիքի մարզ 
9) Վայոց ձորի մարզ 
10) Տավուշի մարզ 
11) Երևան 

6. Պաշտոն․  
1) Վարչության/բաժնի ղեկավար/պետ 
2) Վարչության/բաժնի ղեկավար/պետ-ի տեղակալ 
3) Առաջատար/ գլխավոր մասնագետ 
4) Մասնագետ 
5) Համայնքապետ/ քաղաքապետ 
6) Աշխատակազմի քարտուղար 
7) Խորհրդատու 
8) Այլ————— 

7. Տարիք․ 
1) Մինչև 27 տարեկան 
2) 27-35  տարեկան 
3) 35-50 տարեկան 
4) 51 և բարձր 

8. Սեռ․  
1) արական 
2) իգական 

9. Կրթություն. 
1) միջնակարգ 
2) միջին մասնագիտական 
3) բարձրագույն 
4) գիտական աստիճան  

10. Մասնագիտությունը․ 
1) Ագրոնոմ/ Գյուղատնտես 
2) Բնապահպանության մասնագետ 
3) Ջրային ռեսուրսների մասնագետ 
4) Անասնաբույժ 
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5) Տնտեսագետ 
6) Հաշվապահ/ ֆինանսների մասնագետ 
7) Մանկավարժ 
8) Ինժեներ 
9) Այլ ___________ 
11. Այս ոլորտում քանի՞ տարվա աշխատանքային փորձ ունեք․ 
1) Մինչև 1 տարի 
2) 1-2 տարի 
3) 3-5 տարի 
4) 6-9 տարի 
5) 10 և ավելի 
12. Որո՞նք են Ձեր հիմնական աշխատանքային գործառույթները (նշել  առավելագույնը երեք 

պատասխան)․ 
1) Քաղաքականության, ռազմավարության և ծրագրերի մշակում 
2) Կանոնակարգում (իրավական ակտերի ընդունում, նորմատիվների սահմանում)  
3) Ծրագրերի իրականացում  
4) Վերահսկողություն 
5) Դիտանցում   
6) Լիցենզիաների և թույլտվությունների տրամադրում  
7) Վերլուծությունների ու ուսումնասիրությունների իրականացում   
8) Խորհրդատվություն, ուսուցում և տեղեկատվության տրամադրում  
9) Գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում  
10) Այլ ______________ 
13. Ձեր ղեկավարությամբ աշխատողների թիվը․ 
1) 0  
2) 1- 5 
3) 6 – 10 
4) 11 – 15 
5) 16 – 20 
6) 21 և բարձր 
14. Հեռախոսահամար`________________________ 
15. Էլ․ փոստ` ________________________________ 

 

Կլիմայի փոփոխության խնդրի մասին ընդհանուր պատկերացումները 

 

16. Ինչպե՞ս կգնահատեք ձեր տեղեկացվածության աստիճանը կլիմայի փոփոխության 
խնդիրների վերաբերյալ․  
1) Մանրամասն տեղեկացված եմ 
2) Ունեմ տեղեկացվածության միջին մակարդակ  
3) Բացարձակապես տեղեկացված չեմ  

 
17.  Որո՞նք են ԿՓ վերաբերյալ Ձեր տեղեկացվածության հիմնական աղբյուրները․  
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1) ԶԼՄ-ներ (ռադիո, հեռուստատեսություն, մամուլ) 
2) Պաշտոնական աղբյուրներ (պաշտոնական կայքեր, հաղորդագրություններ, 

զեկույցներ, վերլուծություններ) 
3) Համացանց և սոցիալական ցանցեր  
4) Ծանոթներ և  ընկերներ 
5) Վերապատրաստման դասընթացներ և սեմինար 
6) Մասնագիտական գրականություն և կայքեր 
7) Այլ (նշեք)———————————————————— 

 
18. Դուք այսօր նկատո՞ւմ եք  կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները 

գյուղատնտեսության [ջրային ռեսուրսների] ոլորտում։   
 

Այո, շատ 
Այո, 

որոշ չափով 
Ոչ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

19.1.  Հայաստանում 1 2 3 99 
19.2.  Ձեր մարզում  1 2 3 99 
19.3.  Ձեր համայնքում 1 2 3 99 

 

 

 

 

 

19. Ըստ Ձեզ՝ որքանո՞վ է կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը շոշափելի լինելու 
գյուղատնտեսության [ջրային ռեսուրսների] ոլորտում առաջիկա տարիների 
ընթացքում։  
 

Բոլորովին չի 
զգացվելու 

Փոքր 
շոշափելի 

ազդեցություն 
է ունենալու 

Որոշակի չափով 
շոշափելի 

ազդեցություն է 
ունենալու 

Մեծ շոշափելի 
ազդեցություն է 

ունենալու 

Չափազանց մեծ 
շոշափելի ազդեցություն 

է ունենալու 

1 2 3 4 5 
 

 
 

20. Տեղյա՞կ եք Հայաստանում գյուղատնտեսության /ջրային ռեսուրսների կառավարման/ 
ոլորտում կիրառվող հարմարվողականության 
նախաձեռնություններից/միջոցառումներից/ծրագրերից։ 

1) Այո  
2) Ոչ  
3) Չի իրականացվում  
99) Դժվարանում եմ պատասխանել  
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21. Եթե այո, կարո՞ղ եք հիշատակել որոշները։  

  
 

 

 

Ինստիտուցիոնալ պատրաստվածություն 

22. Ձեր կարծիքով որքանո՞վ պետք է Ձեր կառույցը/ստորաբաժանումը ներգրավված լինի 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն ուղղված գործողություններում։ 

1) Պետք է ունենա առանցքային ներգրավվածություն   
2) Մասնակի ներգրավվածություն 
3) Ներգրավված չպետք է լինի 
99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
23. Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն ուղղված գործողություններն 

արդյո՞ք տեղ գտել են Ձեր ստորաբաժանման/բաժնի/վարչության աշխատանքներում։ 
1) Այո   / անցնել հարց 24 
2) Ոչ    / անցնել հարց 25 
99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
24. Եթե այո, ապա դրանք իրականացվել են՝  
1) պետական ծրագրերով նախատեսված աշխատանքների շրջանակում 
2) սեփական միջոցներով 
3) ՀԿ-ների հետ համատեղ 
4) միջազգային կառույցների հետ կամ ծրագրերի շրջանակում  

 
25. Եթե ոչ, ինչու՞։ Տաբերակները չնշել։ 
1) Չի համարվել առաջնահերթ գործառույթ 
2) Գիտելիքների և հմտությունների բացի պատճառով 
3) Ֆինանսավորման բացակայության պատճառով 
4) Ռազմավարական փաստաթղթերի կազմման ուղեցույցով և կարգով չի պահանջվել 
5) Այլ ____________________________ 

 
26. Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործողությունների իրականացման 

համար արդյո՞ք Ձեր կառույցի բյուջեում առկա են ֆինանսական հատկացումներ․  
1) Այո, բավարար հատկացումներ 
2) Այո, բայց մասնակի հատկացումներ  
3) Ոչ 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
 

27. Եթե «այո, բայց մասնակի» կամ «ոչ», ապա ինչու՞։ 

____________________________________________________________________________ 

1․ 
2․ 
3․ 



71 
 

 
28.  Ձեր կառույցը երբևէ իրականացրե՞լ է կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 

հետ կապված ներքոնշյալ աշխատանքները․ 

 

28.1 Ազգային մակարդակում քաղաքականություն մշակողների և իրականացնողների համար  

 

28.2 Տեղական մակարդակում քաղաքականություն մշակողների և իրականացնողների համար 

 
 

Այո Ոչ 
Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

28.1.1 ԿՓ վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում 1 2 99 

28.1.2 Հայաստանում ԿՓՀ և աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված 
ռազմավարությունների և գործողությունների պլանների մշակում 1 2 99 

28.1.3 Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և 
գյուղատնտեսության վերաբերյալ նորմատիվ-իրավական 
փաստաթղթերի մշակում և հաստատում 

1 2 99 

28.1.4 ԿՓ խոցելիության գնահատմանն ու կլիմայական ռիսկերի 
կառավարմանն ուղղված գործողությունների իրականացում և/կամ 
մշտադիտարկում  և/կամ  վերահսկողություն 

1 2 99 

28.1.5 Պլանավորման և բյուջետավորման գործընթացներում կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության և աղետների ռիսկերի 
նվազեցման ներառում 

1 2 99 

28.1.6 ԿՓՀ գործողությունների իրականացման համար ծախսերի 
գնահատում և բյուջեի պլանավորում գյուղատնտեսության և 
ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում 

1 2 99 

28.1.7 ԿՓՀ գործողությունների իրականացման համար առավել 
նպատակահարմար հիդրո և  ագրոտեխնոլոգիաների հաստատում 1 2 99 

28.1.8 ԿՓՀ-ի ներառում անձնակազմի կարողությունների զարգացման 
գործընթացներում  և  աշխատակազմի կարողությունների 
զարգացում 

1 2 99 

28.1.9 Ազգային մակարդակում գյուղատնտեսության և ջրային 
ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում ԿՓՀ-ին և  
դիմակայունության բարձրացմանն ուղղված հաշվետվությունների 
և/կամ ծրագրերի նախապատրաստում 

1 2 99 

 
 

Այո Ոչ 
Դժվարանում եմ 
պատասխանել 
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28.3  ԿՓՀ տեղեկատվության և գիտելիքի ստեղծմանն ու տարածմանը աջակցող կառույցների 
համար 

28.2.1 ԿՓ վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում 1 2 99 

28.2.2 ԿՓ խոցելիության գնահատմանն ու կլիմայական ռիսկերի 
կառավարմանն ուղղված գործողությունների իրականացում և 
հսկողություն 

1 2 99 

28.2.3 Մարզային կամ համայնքային մակարդակներում  պլանավորման և 
բյուջետավորման գործընթացներում, որպես բաղադրիչ կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության ներառում 

1 2 99 

28.2.4 ԿՓՀ գործողությունների իրականացման համար ծախսերի 
նախատեսում գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների 
կառավարման ոլորտներում 

1 2 99 

28.2.5 ԿՓՀ գործողությունների իրականացման համար առավել 
նպատակահարմար հիդրո և  ագրոտեխնոլոգիաների փորձարկում և 
ներդրում 

1 2 99 

28.2.6 Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ուղղությամբ 
տեղեկատվական նյութերի պատրաստում 1 2 99 

28.2.7 ԿՓՀ-ի ներառում անձնակազմի կարողությունների զարգացման 
գործընթացներում 1 2 99 

28.2.8 Մարզային կամ համայնքային մակարդակում   
գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների կառավարման 
ոլորտներում ԿՓՀ-ին և  դիմակայունության բարձրացմանն ուղղված 
հաշվետվությունների և/կամ ծրագրերի նախապատրաստում 

1 2 99 

28.2.9 ԿՓ հարմարվողականության, դիմակայունության տվյալների և 
հետազոտությունների վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում 
աշխատակազմի համար 

1 2 99 

 
 

Այո Ոչ 
Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

28.3.1 ԿՓ և ԿՓՀ վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում 1 2 99 
28.3.2 ԿՓ խոցելիության և ռիսկերի գնահատման,  պլանավորման և/կամ 

բյուջետավորման գործընթացներում ներառման 
մեթոդաբանությունների մշակում 

1 2 99 
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28.3.3 ԿՓՀ և աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված 
ռազմավարությունների և/կամ գործողությունների պլանների 
մշակում կամ մասնակցություն այդ գործընթացներին 

1 2 99 

28.3.4 ԿՓՀ գործողությունների իրականացման համար ծախսերի 
գնահատման մեթոդաբանության մշակում 

1 2 99 

28.3.5 ԿՓՀ գործողությունների իրականացման համար առավել 
նպատակահարմար հիդրո և  ագրոտեխնոլոգիաների վերաբերյալ 
իրազեկման միջոցառումների իրականացում կամ 
փորձացուցադրական տեղամասերի ստեղծում 

1 2 99 

28.3.6 Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ուղղությամբ 
տեղեկատվական նյութերի պատրաստում 

1 2 99 

28.3.7 Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և 
գյուղատնտեսության վերաբերյալ քաղաքականության 
ամփոփագրերի, մեթոդական ուղեցույցերի պատրաստում 

1 2 99 

28.3.8 ԿՓ համայնքային և ազգային հարմարվողականության, 
դիմակայունության, ինչպես նաև գյուղատնտեսության և ջրային 
ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ հաշվետվությունների 
կազմում և ներկայացում 

1 2 99 

28.3.9 ԿՓ հարմարվողականության և աղետների ռիսկերի կառավարման 
վերաբերյալ դասընթացների անցկացում 

1 2 99 
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Հարցերի այս խումբը տրվում է միայն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսական 
խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության մարզային 
ներկայացուցչությունների ղեկավարներին։  

29. Ովքե՞ր են Ձեր կողմից մատուցված խորհրդատվական ծառայություններից հիմնական 
հիմնական։ 

 
1) Գյուղացիական տնտեսություններ 
2)Գյուղատնտեսությանը աջակցող կառույցներ  
3) ՏԻՄ 
4) Այլ 
 
30.  Ինպե՞ս և ի՞նչ հաճախականությամբ եք խորհրդատվություններ  իրականացնում․   

 Հաճախ Հազվադեպ Երբեք 
Տպագիր նյութերի 
տրամադրում  

1 2 3 

Դասընթացներ/սեմինարներ 
 

1 2 3 

Հեռախոսային  
խորհրդատվություն 

1 2 3 

Այցելություններ և տեղում 
խորհրդատվության 
տրամադրում 

1 2 3 

Գրավոր հարցումներին 
պատասխանների 
տրամադրում 

1 2 3 

Այլ ——————————— 1 2 3 
 
 

31. Որքա՞ն հաճախ եք իրականացնում դասընթացներ։ 
1) Գրեթե յուրաքանչյուր ամիս   
2) Եռամսյակում 1-2 անգամ 
3) Տարեկան 1-2 անգամ 
4) Ավելի հազվադեպ քան տարին մեկ 

 
32. Ինչքանո՞վ է ԿՓ հետ կապված թեմաները տեղ գտել Ձեզ ուղղված հարցումներում և Ձեր 

կողմից տրամադրված խորհրդատվության մեջ։ 

 Այդ թեմային 
երբևէ չենք 
առնչվել 

Այդ թեմային 
երբեմն 
առնչվել 

Այդ թեմային 
հաճախ 
առնչվել են 

Ոռոգման արդյունավետ համակարգերի 
տեղադրում 

1 2 3 

Սերմերի և տնկանյութի ընտրություն 1 2 3 
Հակակարկտային ցանցերի տեղադրում 1 2 3 
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Գյուղատնտեսության ապահովագրություն 1 2 3 
ԱՌԿ գյուղատնտեսության մեջ 1 2 3 
Բույսերի մշակության 
ագրոտեխնոլոգիաների կիրառման 
առանձնահատկություններ 

1 2 3 

Օրգանական պարտանյութերի 
օգտագործման հետ կապված հարցեր 

1 2 3 

Այլ թեմաներ ավելացնել 1 2 3 
 
  

33. Երբևէ իրականացնե՞լ եք ԿՓՀ-ի վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացներ, 
սեմիանարներ կամ այլ միջոցառումներ։ Ներառյալ այն դեպքերի, որոնք կազմել են 
դասընթացի որևէ մասը։ 

1) Այո 
2) Ոչ 

 

34. Եթե այո, ապա նշել, թե  , և որն է եղել հիմնական թեման։  
34․1․ Ովքե՞ր են եղել մասնակիցները ————— 
34․2․ Ի՞նչ տևողությամբ է եղել————————— 
34․3․ Որո՞նք են եղել հիմնական թեմաներ——————— 

 
35. Ունե՞ք ԿՓՀ-ի վերաբերյալ ուղեցույցեր կամ այլ օժանդակ նյութեր, որոնք տրամադրում 

եք Ձեր շահառուներին։  
1) Այո 
2) Ոչ 
3) Նախատեսում ենք պատրաստել  

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, 
նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության մարզային ներկայացուցչություններին 
տրվող հարցերի բլոկի ավարտ։ 

 

36. Իրականացրե՞լ եք կամ առաջիկայում պլանավորու՞մ եք  կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբ խոցելիության գնահատում և կլիմայական ռիսկերի կառավարում։  

 Իրականացրել 
եմ 

Չեմ 
իրականացրել 

Առաջիկայում 
պլանավորում եմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

37.1.  ԿՓ նկատմամբ 
խոցելիության 
գնահատում 

1 2 3 99 
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37. ԿՓՀ գործողությունների պատշաճ իրականացման համար ինչ խոչընդոտների է 
հանդիպել Ձեր կառույցը։ Նշել առավելագույնը 3 ամենակարևորները / 
Հարցազրուցավարը չի կարդում պատասխանները, ճշգրտող հարց է տալիս և 
դասակարգում 
1) Աշխատակազմի սահմանափակ թվաքանակ 
2) Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող հմտությունների և համապատասխան 

գիտելիքների պակաս 
3) Օրենսդրական սահմանափակումներ և կանոնակարգման բացեր 
4) Կլիմայի փոփոխության մասին տեղեկատվության պակաս կամ բացակայություն  
5) Չի դիտվում որպես գերակա խնդիր 
6) Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն 
7) Ներառված չէ պարտադիր լիազորությունների մեջ 
8) Մեթոդական ցուցումների և խորհրդատվության բացակայություն կամ պակաս 
9) Այլ __________________________ 
99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

Դասընթացներին մասնակցություն  

 
38. Ձեր գործառույթների բարելավման/ , հմտությունների զարգացման  համար որ 

կառույցների հետ եք հիմնականում համագործակցում։ 
 Հաճախ Հազվադեպ Երբեք 
Վերադաս պետական 
կառույցի հետ 

1 2 3 

Պետական այլ 
կառույցներ 

1 2 3 

Հասարակարական 
կազմակերպություններ 

1 2 3 

Ուսումնական 
հաստատություններ 

1 2 3 

Գիտական կենտրոններ 1 2 3 
Միջազգային 
կառույցներ, ծրագրեր 

1 2 3 

Այլ———————— 1 2 3 
 

39. Խնդրում եմ նշել, թե  որքանով եք կարողանում ժամանակ տրամադրել Ձեր 
աշխատանքային/մասնագիտական ոլորտի վերջին նորություններն ուսումնասիրելուն․  

1) Այնքան ծանրաբեռնված եմ, որ չեմ հասցնում ժամանակ տրամադրել 

37.2. Կլիմայական 
ռիսկերի 
կառավարում 

1 2 3 99 
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2)  Չնայած ծանրաբեռնվածությանը որոշ ժամանակ գտնում եմ 
3)  Ես միշտ լրացուցիչ ժամանակ տրամադում եմ դրան 
99)  Դժվարանում եմ պատասխանել  

 
40. Եթե այո կամ մասամբ հետևում եք, ապա, Ձեր կարծիքով՝ մասնագիտական նոր 

գիտելիքների ձեռքբերման ո՞ր աղբյուրներն են առավել արդյունավետ․  
1) Քննարկումներ  
2) Մասնագիտական փորձի փոխանակում  
3) Մասնագիտական գրականություն 
4) Մասնագիտական դասընթացներ 
5) Տեսողական նյութեր (օրինակ՝ փաստագրական ֆիլմեր, կարճ տեսանյութեր) 
6) Այլ——————————————————— 
99) Դժվարանում եմ պատասխանել  

 
41. Երբևէ մասնակցե՞լ եք կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը վերաբերող 

դասընթացների, ուսուցողական միջոցառումների․ 
1) Այո 
2) Ոչ (անցում հարց 50-ին) 

  
42. Եթե այո, ապա նշեք խնդրեմ՝ ու՞մ նախաձեռնությամբ եք մասնակցել եւ որտե՞ղ․ (նշել 

բոլոր հնարավոր տարբերակները)  
 ՀՀ-ում Արտասահմանում 
43.1. Սեփական նախաձեռնությամբ 1 2 
43.2. Գործատուն է առաջարկել  1 2 
43.3. Այլ 1 2 

 
43. Ինչիպիսի՞ դասընթացի եք մասնակցել․  

1) ԿՓՀ թեմայով ներածական  դասընթաց 
2) ԿՓՀ թեմաներին առնչվող համապարփակ  դասընթաց 
3) ԿՓՀ առանձին թեմաներին առնչվող թեմատիկ դասընթաց 

 
 

44. Եթե մասնակցել եք, նշեք խնդրեմ, թե ներքոնշյալ թեմաներից որոնք են ներաված եղել 
դասընթացում․ 
1) ԿՓ խոցելիության գնահատում և ռիսկերի կառավարման մեթոդներ,  
2) ԿՓՀ գործելակերպերը, տեխնոլոգիական լուծումները, ագրոտեխնոլոգիաները, 

ջրային ռեսուրսների կառավարման մոտեցումները և տեխնոլոգիաները 
3) ԿՓՀ վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և մշակում 
4) ԿՓՀ գործողությունների պլանավորման (այդ թվում՝ համայնքային պլաններ) և 

բյուջետավորման հիմունքներ 
5) ԿՓՀ առնչվող միջազգային և ազգային իրավական դաշտը 
6) Այլ  
7) Չեմ մտաբերում 
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45. Եթե մասնակցել եք ԿՓՀ վերապատրաստման դասընթացների, ապա նշեք խնդրեմ, թե 

որքանո՞վ էին դրանք կիրառելի  Ձեր աշխատանքում։   
1) Շատ կիրառելի  էին 
2) Հիմնականում կիրառելի  էին 
3) Քիչ կիրառելի էին 
4) Կիրառելի չէին 
99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
46. Հիմնվելով դասընթացների մասնակցության  Ձեր փորձի վրա՝ փորձեք նշել 

դասընթացների հետ կապված հիմնական խնդիրները։ 
Հարցազրուցավարը չի կարդում պատասխանները, ճշգրտող հարց է տալիս և դասակարգում 
1) Տեսական համապարփակ դասընթաց, սակայն գործնական հատվածների 

բացակայություն/պակաս  
2) Գործնական կարողությունների փոխանցում՝ առանց կարևոր տեսական հիմքերի 
3) Ինտենսիվ/երկարատև դասընթացներ, որոնք անհամատեղելի էին աշխատապրոցեսի 

հետ 
4) Կարճ և ոչ համապարփակ դասընթացներ 
5) Երկար էին դասընթացները, կարելի էր ավելի սեղմ ժամկետներում կազմակերպել 
6) Կազմակերպման վայրի հետ կապված խնդիրներ 
7) Աուդիո-վիզուալ նյութերի պակաս 
8) Խմբային աշխատանքների բացակայություն/ պակաս 
9) Քննարկումների բացակայություն/պակաս 
10) Խնդիրներ չեն եղել 
11) Այլ __________________________ 

 
47. Վերջին անգամ ե՞րբ եք մասնակցել կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող դասընթացի։   
1)  Վերջին 6 ամիսների ընթացքում 
2)  Մեկ տարվա ընթացքում 
3)  Ավելի քան մեկ տարի առաջ 
99)  Դժվարանում եմ պատասխանել  

 
48. Ի՞նչ տևողությամբ է եղել այդ դասընթացը։ Խնդրում ենք նշել ժամերի գումարային թիվը։  
1) 1 ժամ 
2) 2-4 ժամ 
3) 4-8 ժամ   
4) 9-11 ժամ 
5) 12 ժամ և ավել 
99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
 
 

49. Եթե չեք մասնակցել, նշեք, խնդրեմ, պատճառները․ 
1) Առաջարկ չի եղել 
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2) Առաջարկ եղել է, բայց ես չեմ մասնակցել  
3) Նմանատիպ դասընթացի մասնակցության անհրաժեշտություն չի եղել 
4) Այլ ____________________ 

 
 

     49.1 Եթե չեք կարողացել մասնակցել, ապա ո՞րն է եղել հիմնական պատճառը։ 

1) Գործատուն թույլ չի տվել 
2) Անձնական խնդիրներ  
3) Ժամանակի սահմանափակություն 
4) Դասընթացի բովանդակության անհամապատասխանություն առկա կարիքներին 
5) Այլ  

 

Դասընթացների կարիքների գնահատում 

 
50. Ըստ Ձեզ՝ Դուք ունե՞ք կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության շրջանակներում 

վերապատրաստման, կարողությունների զարգացման կարիք։ 
1) Այո, ունեմ համալիր վերապատրաստման կարիք    
2) Այո, ունեմ որոշ թեմաների շուրջ վերապատրաստման կարիք 
3) Ոչ, չունեմ վերապատրաստման կարիք 
99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
51. Նշեք խնդրեմ, թե ԿՓՀ առնչվող այլ ի՞նչ գիտելիքների և հմտությունների բարելավման 

կարիք ունեք ։  
 

1․ Դժվարանում եմ պատասխանել 
2 Նշում է կոնկրետ թեմա___________  
 

 
52. Դուք կցանկանայի՞ք մասնակցել ԿՓՀ վերաբերյալ դասընթացների։  
1) Այո, շատ հետաքրքրված եմ  
2) Այո, որոշ չափով եմ հետաքրքրված  
3) Ոչ, ընդհանրապես հետաքրքրված չեմ  
99) Դժվարանում եմ պատասխանել  

 
 

53. Եթե հետաքրքրված եք, նշեք խնդրեմ, թե դասընթացների ո՞ր ձևաչափն է առավել 
ընդունելի  Ձեզ համար․  

1) Հեռավար 
2) Առկա 
3) Ե՛վ հեռավար, և՛ առկա  
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54. Մասնակցության խնդիրներ կունենա՞ք, եթե դասընթացները կազմակերպվեն այլ 
վայրում, քան Ձեր բնակության վայրն է, մասնավորապես․ 
 

 Խնդիր  
կունենամ 

Խնդիր չեմ 
ունենա 

Դժվարանում են 
պատասխանել 

54.1.  Մարզկենտրոնում 1 2 99 
54.2. Հայաստանի այլ վայրում 1 2 99 

 
 

55. Դասընթացների նշված տևողության տարբերակներից, որոնք են առավել նախընտրելի՝ 
հաշվի առնելով Ձեր կարիքներն ու զբաղվածությունը։ 
1) 1 օր  
2) 2-3 օր 
3) 4-7 օր  
4) Մեկ շաբաթից ավել 
99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
56. Նշված տարբերակներից, որն է առավել նախընտրելի դասընթացների իրականացման 

համար՝ ելնելով Ձեր աշխատանքի բնույթից։ 
1) Ինտեսիվ դասընթաց (միօրյա կամ միքանիօրյա ամբողջական օրով դասընթաց) 
2) Դասընթացի բաշխվածություն տարբեր օրերի/ շաբաթների միջև  
99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
 
 
 
 
 

57. Նշված խնդիրները որքանո՞վ կարող  են սահմանափակել Ձեր հնարավորությունները 
մասնակցելու առցանց կազմակերպված դասընթացներին։   

 

 Լուրջ 
սահմանափակում է 

Մասամբ 
Ընդհանրապես 

խնդիր չի 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

57.1 Ոչ բավարար 
համակարգչային 
հմտությունների 
տիրապետում 

1 2 3 99 

57.2 Աշխատավայրում կամ 
տանը համացանցի  ոչ 
բավարար որակ, 
մատչելիություն  

1 2 3 99 

 
58.  Որքանո՞վ եք տիրապետում նշված օտար լեզուներին։  
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Չեմ 

տիրապետում 

Կարող եմ 
հաղորդակցվել և 

կարդալ պարզ 
տեքստեր 

Կարող եմ կարդալ և 
հասկանալ 

մասնագիտական 
նյութեր 

Ազատ 
տիրապետում 

եմ 

Հրաժարվում եմ 
պատասխանել 

58.1 Անգլերեն 1 2 3 4 98 

58.2 Ռուսերեն 1 2 3 4 98 

 

59. Կցանկանա՞ք որևէ մեկնաբանություն թողնել, կարծիք կամ առաջարկ, որն 
արտահատելու առիթ չունեցաք հարցման ընթացում։  

_______________________________________________________ 
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Հավելված 6։ Գիտելիքների ստուգման առանձնացված հարցաշարեր 

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
Գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հետ կապված 

կարողությունների գնահատման 
 

1. Հարցեր մարզային մակարդակում ԿՓՀ քաղաքականության մշակողների և 
իրականացնողների, գյուղատնտեսության խորհրդատվական մարզային կառույցների 
համար  
 

1.1. Ըստ Կլիմայի փոփոխության փորձագետների ի՞նչն է համարվում ներկայումս երկրագնդի 
վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխության առաջացման գլխավոր պատճառը․ 

1) Արեգակի ճառագայթման ակտիվության փոփոխությունը 

2) Մարդու տնտեսական գործունեությունը և ազդեցությունը էկոհամակարգերի վրա 

3) Երկրաբանական և հրաբխային ակտիվության փոփոխությունը 

4) Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացումն և սառցադաշտերի հալվելը 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
1.2. Ինչպե՞ս են անվանում կլիմայի փոփոխության առկա կամ սպասվող անբարենպաստ 

գործոնների կամ դրանց ազդեցությունների նկատմամբ բնական կամ մարդածին 
համակարգերի համարժեք ձևով արձագանքելու ունակությունը․ 

1) Կլիմայական ռիսկ 

2) Կլիմայի փոփոխության մեղմում 

3) Կլիմայական գործոնների նկատմամբ խոցելիություն 

4) Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել  

 
1.3. Կլիմայի փոփոխությունը հետևանքով գյուղատնտեսության համար ինչպիսի՞ անցանկալի 

երևույթներ են  նկատվում Հայաստանում․ 

1) Ուժեղ քամիներ և պտտահողմեր,  

2) Երկարատև երաշտներ և հրդեհավտանգության աճ, 

3) Կարկտահարություններ և ցրտահարություններ, 

4) Վարարումներ և սելավներ, 

5) Թայֆուններ և երկրաշարժեր, 

6) Ճանապարհների անանցանելիություն և մերկասառույց,  

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
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1.4. Կլիմայի փոփոխությունը ինչպիսի՞ հետևանքներ կարող է թողնել Հայաստանի 
գյուղատնտեսական ոլորտի վրա. 

1) Մշակաբույսերի բերքատվության նվազում 

2) Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության անկում 

3) Կլիմայական գոտիների ուղղաձիգ տեղաշարժեր դեպի վեր 

4) Բույսերի և կենդանիների հիվանդացության աճ 

5) Մթնոլորտային տեղումների քանակի նվազում 

6) Գյուղատնտեսական տեխնիկայի անբավարարություն 

7) Գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների պակաս 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

1.5. Նշված տնտեսական ոլորտներից ո՞րն է ջերմոցային գազերի ամենամեծ քանակության 
արտանետողը․ 

1) Ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները 

2) Էներգետիկան եւ ջերմարտադրությունը 

3) Գյուղատնտեսությունը 

4) Հանքարդյունաբերութունը 

5) Շինարարությունը 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

 

1.6. Ինչպիսի՞ անցանկալի հետևանքներ կարող է ունենալ կլիմայի փոփոխությունը 
համայնքների և տնային տնտեսությունների համար․  

1) Էլեկտրաէներգիայի օգտագործման ծավալների ավելացում 
2) Խմելու և ոռոգման ջրի սակավություն և ջրամատակարարման դժվարություններ 
3) Երկրաշարժերի ուժգնացում և հաճախակիացում 
4) Գյուղատնտեսության ոլորտից ստացվող եկամուտների նվազում  
5) Անասնակերի սակավություն և կենդանիների մթերատվության նվազում 
6) Դժվարանում եմ պատասխանել  
 

1.7. Ի՞նչ օգուտ է տալիս ցանքաշրջանառության կիրառությունը․ 

1) Բարելավում է հողի ագրոէկոլոգիական վիճակը,  

2) Ավելացնում է հողային միկրոֆլորայի կենսաբանական ակտիվությունը,  

3) Նպաստում է բնական էկոհամակարգերի պահպանությանը, 

4) Հողում վերականգնում է հումուսի և ազոտի պաշարները,  

5) Նվազեցնում է բույսերի հիվանդությունների ու վնասատուների տարածման վտանգը 

       99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
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1.8. Նշվածներից որոնք են գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության օրինակներ․ 

1) Մշակաբույսերի կլիմայակայուն տեսակների և սորտերի աճեցումը 

2) Ռեսուրսների խնայողությունը և թափոնների վերօգտագործումը 

3) Ավտոմեքնենայի փոխարեն հեծանիվի օգտագործումը 

4) Վերականգնվող էներգետիկ համակարգի տեղադրումը 

5) Բույսերի պաշտպանության հակակարկտային համակարգի կիրառությունը 

6) Ցանքածածկն ու ոռոգման կաթիլային համակարգի ներդրումը 

7) Դաշտապաշտպան անտառաշերտերի հիմնումը 

   99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
1.9. Հողերի պահպանությունը կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության կարևորագույն 

ուղղություններից է, թվարկվող գործողություններից որո՞նք են նպաստում հողերի 
բարելավմանը․ 

1) Պարբերար օրգանական նյութերով հողի հարստացումը 

2) Հերբիցիդների և քիմիական պարարտանյութերի օգտագործումը 

3) Ցանքածածկի կիրառությունը 

4) Գետնածածկ բույսերի աճեցումը 

5) Հողի նվազագույն մշակության տեխնոլոգիայի կիրառումը 

6) Բույսերի մնացորդների և խոզանի այրումը 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

1.10. Որո՞նք են կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը և ճկունության 
ամրապնդմանն ուղղված քայլեր և գործողություններ․  

1) Արոտների կառավարման ու անտառվերականգնման պլանների կազմում 
2) ծխաթթու գազի արտանետումների նվազեցումը 

3) Ջրախնայող ագրոտեխնոլոգիաների կիրառությունը։ 

4)  Կենցաղային թափոնների այրման կանխարգելումը 

5) Շինությունների կլիմայակայունության մակարդակի բարձրացումը 

6)  Էլեկտրաէներգիայի և վառելանյութերի ծախսի նվազեցումը 

7) Հեղեղապաշտպան պատնեշների կառուցումը, 

8)  Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

Ճիշտ պատասխաններ 

1․1 – 2) , 1․2 – 4), 1․3 – 1), 2), 3), 4), 1․4 – 1), 2), 3), 4), 5), 1․5 – 2), 1․6 – 1), 2), 4), 5), 1․7 – 1), 2), 4), 5), 1․8 
– 1), 5), 6), 7), 1․9 – 1), 3), 4), 5), 1․10 – 1), 3), 5), 7)։  
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2. Հարցեր համայնքային մակարդակում քաղաքականության մշակողների և 
իրականացնողների համար 
 

2.1. Ինչպե՞ս են անվանում կլիմայի փոփոխության առկա կամ սպասվող անբարենպաստ 
գործոնների կամ դրանց ազդեցությունների նկատմամբ բնական կամ մարդածին 
համակարգերի համարժեք ձևով արձագանքելու ունակությունը․ 

1) Կլիմայական ռիսկ 

2) Կլիմայի փոփոխության մեղմում 

3) Կլիմայական գործոնների նկատմամբ խոցելիություն 

4) Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
 

2.2. Ինչպե՞ս են անվանում կլիմայական փոփոխություններին արձագանքելու և դրա սպասվող 
ազդեցություններին նախապատրաստվելու համար համայնքների կողմից մշակվող և 
հաստատվող համապարփակ գործողությունների ամբողջությունը․ 

1) Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության համայնքային ծրագիր 

2) Համայնքում կլիմայի փոփոխության մեղմման ռազմավարական պլան 

3) Կլիմայական ռիսկերի գնահատման համայնքային մեթոդաբանություն 

4) Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
 

2.3. Նշված գյուղատնտեսական կենդանիներից, որն է հանդիսանում ջերմոցային գազերի 
ամենամեծ ծավալի արտանետողը․ 

1) Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, 

2) Խոզեր, 

3) Ձիեր, 

4) Այծեր ու ոչխարներ, 

5) Հավեր ու հնդկահավեր, 

6) Շներ ու կատուներ, 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
 

2.4. Նշվածներից, ո՞րը գյուղատնտեսության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող 
հիդրոօդերեւութաբանական վտանգավոր երևույթ չէ․ 

1) Ցրտահարություն 

2) Կարկտահարություն 

3) Երաշտ 

4) Ուժեղ քամի 
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5) Ոռոգման ջրի սակավություն 

6) Երկարատև հորդառատ անձրև 

       99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
 

2.5. Կլիմայի փոփոխությունը ինչպիսի՞ բացասական ազդեցություններ կարող է ունենալ 
Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի վրա․ 

1) Հողի բերրիության անկում,  

2) Ջրային պաշարների նվազում, 

3) Բույսերի վեգետացիայի տևողության երկարում, 

4) Մշակաբույսերի բերքատվության և կենդանիների մթերատվության անկում, 

5) Բույսերի և կենդանիների նոր հիվանդությունների տարածում, 

6) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

2.6. Ինչ վնասներ են պատճառում բերքահավաքից հետո հաճախ իրականացվող բուսական 
մնացորդների և խոզանի այրումը․ 

1) Ոչնչանում են օրգանական նյութերը, որոնք պարարտացնում են հողը 

2) Հողի մակերեսային շերտերում ոչնչանում են կենդանի օրգանիզմները 

3) Արտանետվում են մեծ քանակությամբ ջերմոցային գազեր 

4) Հաճախ դառնում են հրդեհների առաջացման և տարածման պատճառ 

5) Oդում տարածվում են առողջության համար խիստ վտանգավոր նյութեր 

      99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
 

2.7. Մշակաբույսերի խնամքի աշխատանքներից, ո՞րը էական նշանակություն չունի կլիմայի 
փոփոխության ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից․ 

1) Բույսերի միջշարային տարածքների ցանքածածկը 

2) Ոռոգման և սնուցման կաթիլային համակարգի կիրառությունը 

3) Մեքենայացված բերքահավաքն ու բերքի պահեստավորումը, 

4) Ջրման օպտիմալ ժամկետների և նորմերի պահպանումը 

       99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
 

2.8. Հակակարկտային պաշտպանիչ ցանցային համակարգերի տեղադրումը, ինչպիսի՞ դրական 
ազդեցություններ ունի բուսաբուծության վրա․   

1) Գրեթե 100%-ով պաշտպանում է կարկտահարությունից 

2) Բույսերը մասամբ պաշտպանում է ուժեղ արևի և քամու ազդեցությունից 

3) Կանխում է հողից ջրի մեծ քանակությունների գոլորշիացումը 

4) Բույսերը պաշտպանում է թռչունների և միջատների վնասակար ազդեցություններից 
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5) Ցերեկվա շոգ ժամերին բարելավում է հողի աշխատավորների աշխատանքային 
պայմանները 

6) Բարձրացնում է մշակաբույսերի բերքատվությունը և ստացվող բերքի որակը 

        99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
 

2.9. Համայնքներում ո՞ր բնագավառի որոշումներ կայացնելիս է պետք հաշվի առնել 
կլիմայական ռիսկերն ու կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցությունները․  

1) Համայնքային հողերի օգտագործում և շին․ թույլտվությունների տրամադրում, 
2) Զորակոչի և զորահավաքի կազմակերպում, 
3) համայնքի տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում,  
4) Երկրաշարժից տուժած ընտանիքների աջակցություն, 
5) Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, 
6) Փոքր ՀԷԿ-երի ՇՄԱԳ նախագծերի քննարկում և թույլտվությունների տրամադրում  

      99) Դժվարանում եմ պատասխանել 
 

2.10. Նշվածներից ո՞րը հողի նվազագույն կամ զրոյական մշակության բնապահպանական և 
տնտեսական դրական կողմերից չէ. 

1) Պահպանվում է հողի կառուցվածքը 

2) Նվազում է մշակովի հողերի մոլախոտապատվածությունը 

3) Պակասում է մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազերի քանակը 

4) Նվազում է բույսերի աճի համար անհրաժեշտ ոռոգման ջրի քանակը 

5) Պակասում է հողաշերտի հողմնային էրոզիան 

6) Խնայվում են ժամանակ և միջոցներ։ 

     99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

Ճիշտ պատասխաններ 

2․1 – 4) , 2․2 – 1), 2․3 – 1), 2․4 – 5), 2․5 – 1), 2), 3), 4), 5),  2․6 – 1), 2), 3), 4), 5),  2․7 – 3), 2․8 – 1), 2), 
3), 4), 5), 6), 2․9 – 1,3,5,6, 2․10 – 2)։ 

 

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
Ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 

հետ կապված կարողությունների գնահատման 
 

1. Հարցեր մարզային մակարդակում ԿՓՀ քաղաքականության մշակողների և 
իրականացնողների համար 
 

1.1 Ըստ Կլիմայի փոփոխության փորձագետների ի՞նչն է համարվում ներկայումս 
երկրագնդի վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխության առաջացման գլխավոր պատճառը․ 
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1) Արեգակի ճառագայթման ակտիվության փոփոխությունը 
2) Մարդու տնտեսական գործունեությունը և ազդեցությունը էկոհամակարգերի վրա 
3) Երկրաբանական և հրաբխային ակտիվության փոփոխությունը 
4) Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացումն և սառցադաշտերի հալվելը 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
1.2 Ինչպե՞ս են անվանում կլիմայի փոփոխության առկա կամ սպասվող անբարենպաստ 

գործոնների կամ դրանց ազդեցությունների նկատմամբ բնական կամ մարդածին 
համակարգերի համարժեք ձևով արձագանքելու ունակությունը․ 

1) Կլիմայական ռիսկ 
2) Կլիմայի փոփոխության մեղմում 
3) Կլիմայական գործոնների նկատմամբ խոցելիություն 
4) Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն 

     99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

1.3 Գլոբալ առումով, հետևյալ տնտեսական ոլորտներից ո՞րն է արտանետում ջերմոցային 
գազերի ամենամեծ քանակությունը: 

1) Ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները 
2) Էներգետիկան և  ջերմարտադրությունը 

3) Գյուղատնտեսությունը 

4) Հանքարդյունաբերութունը 

5) Շինարարությունը 

  99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

 

1.4 Որո՞նք են կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը և ճկունության 
ամրապնդմանն ուղղված քայլեր և գործողություններ․  

1) Արոտների կառավարման ու անտառվերականգնման պլանների կազմում 
2) ծխաթթու գազի արտանետումների նվազեցումը 

3) Ջրախնայող ագրոտեխնոլոգիաների կիրառությունը։ 

4)  Կենցաղային թափոնների այրման կանխարգելումը 

5) Շինությունների կլիմայակայունության մակարդակի բարձրացումը 

6)  Էլեկտրաէներգիայի և վառելանյութերի ծախսի նվազեցումը 

7) Հեղեղապաշտպան պատնեշների կառուցումը, 

8)  Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

1.5 Ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն՝ Հայաստանի ոռոգելի տարածքներում ջրի 
սակավության դեպքում ռիսկերի նվազեցման համար՝ 
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Հնարավորություն ունեք նշել բազմաթիվ տարբերակներ 

1) Ոռոգման առավել արդյունավետ համակարգի (օրինակ՝ կաթիլային) ներդրում 
2) Կոյուղաջրերի և հետադարձ ջրերի կրկնակի օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ 
3) Շրջանառու ջրամատակարարման ներդրում 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
1.6 Ինչպիսի՞ հետևանքների կարող է հանգեցնել կլիմայի փոփոխությունը ջրային 

ռեսուրսների ոլորտում՝ 

Հնարավորություն ունեք նշել բազմաթիվ տարբերակներ 

1) Ջրային ռեսուրսների քանակի նվազում 
2) Ջրային ռեսուրսների որակի վատթարացում 

99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
1.7 Ինչպե՞ս կարելի է բարձրացնել ջրային ռեսուրսների օգտագործման 

արդյունավետությունը՝ 

Հնարավորություն ունեք նշել բազմաթիվ տարբերակներ 

1) Ջրի սակագների պրոգրեսիվ սանդղակ ներդնելով 
2) Ջրի այլընտրանքային աղբյուրներ գործածելով 
3) Ջրային ռեսուրսների օգտագործման սահմանափակումներ մտցնելով 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
1.8 Ջրի ինչ՞ այլընտրանքային աղբյուրներ են կիրառելի Հայաստանում՝ 

Հնարավորություն ունեք նշել բազմաթիվ տարբերակներ 

1) Արևային եղանակով ջրի թորում 
2) Մթնոլորտային օդից ջրի կոնդենսացում 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
1.9 Ո՞ր ոլորտն է հանդիսանում ջրային ռեսուրսների խոշորագույն սպառողը՝ 

Հնարավորություն ունեք նշել բազմաթիվ տարբերակներ 

1) Գյուղատնտեսությունը 
2) Արդյունաբերությունը 
3) Էներգետիկան 
4) Տնային տնտեսությունները 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

1.10 Ինչպե՞ս են փոխվել ջրօգտագործման քանակական ցուցանիշները Հայաստանում 
վերջին 5 տարվա ընթացքում՝ 

1) Ջրօգտագործման ծավալներն աճել են 
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2) Ջրօգտագործման ծավալները նվազել են 
3) Ջրօգտագործման ծավալները մնացել են անփոփոխ 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

Ճիշտ պատասխաններ 

1.1)-2, 1.2)-4, 1.3)-2, 1.4)-1, 3, 5,7,  1.5)- 1,2,3,4, 1.6)-1,2, 1.7)-1, 1.8)-1,2, 1.9)-1, 1.10)- 2 

 

2. Հարցեր գյուղատնտեսության խորհրդատվական մարզային կառույցների և համայնքային 
մակարդակում քաղաքականության մշակողների և իրականացնողների համար 
 

2.1 Ինչպե՞ս են անվանում կլիմայի փոփոխության առկա կամ սպասվող անբարենպաստ 
գործոնների կամ դրանց ազդեցությունների նկատմամբ բնական կամ մարդածին 
համակարգերի համարժեք ձևով արձագանքելու ունակությունը․ 
1) Կլիմայական ռիսկ 
2) Կլիմայի փոփոխության մեղմում 
3) Կլիմայական գործոնների նկատմամբ խոցելիություն 
4) Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

2.2 w ներկայումս երկրագնդի վրա կլիմայի գլոբալ փոփոխության առաջացման գլխավոր 
պատճառը․ 

1) Արեգակի ճառագայթման ակտիվության փոփոխությունը 
2) Մարդու տնտեսական գործունեությունը և ազդեցությունը էկոհամակարգերի վրա 
3) Երկրաբանական և հրաբխային ակտիվության փոփոխությունը 
4) Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացումն և սառցադաշտերի հալվելը 

   99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

2.3 Գլոբալ առումով, հետևյալ տնտեսական ոլորտներից ո՞րն է արտանետում ջերմոցային 
գազերի ամենամեծ քանակությունը: 
1) Ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները 
2) Էներգետիկան և ջերմարտադրությունը 
3) Գյուղատնտեսությունը 
4) Հանքարդյունաբերութունը 
5) Շինարարությունը 

   99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

2.4 Ինչպե՞ս են անվանում կլիմայական փոփոխություններին արձագանքելու և դրա սպասվող 
ազդեցություններին նախապատրաստվելու համար համայնքների կողմից մշակվող և 
հաստատվող համապարփակ գործողությունների ամբողջությունը․ 
1) Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության համայնքային ծրագիր 
2) Համայնքում կլիմայի փոփոխության մեղմման ռազմավարական պլան 
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3) Կլիմայական ռիսկերի գնահատման համայնքային մեթոդաբանություն 
4) Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

2.5 Ինչպիսի՞ հետևանքների կարող է հանգեցնել կլիմայի փոփոխությունը ջրային ռեսուրսների 
ոլորտում՝ 

Հնարավորություն ունեք նշել բազմաթիվ տարբերակներ 

1) Ջրային ռեսուրսների քանակի նվազում 
2) Ջրային ռեսուրսների որակի վատթարացում 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
2.6 Ինչպե՞ս կարելի է բարձրացնել ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը՝ 

Հնարավորություն ունեք նշել բազմաթիվ տարբերակներ 
1) Ջրի սակագների պրոգրեսիվ սանդղակ ներդնելով 
2) Ջրի այլընտրանքային աղբյուրներ գործածելով 
3) Ջրային ռեսուրսների օգտագործման սահմանափակումներ մտցնելով 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
 

2.7 Ո՞ր ոլորտն է հանդիսանում ջրային ռեսուրսների խոշորագույն սպառողը՝ 
 
Հնարավորություն ունեք նշել բազմաթիվ տարբերակներ 
1) Գյուղատնտեսությունը 
2) Արդյունաբերությունը 
3) Էներգետիկան 
4) Տնային տնտեսությունները 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
2.8 Ոռոգման ո՞ր եղանակն է թույլ տալիս առավելագույնս տնտեսել ջրային ռեսուրսները՝ 

1) Բաց ջրուղիների միջոցով 
2) Խողովակաշարի միջոցով 
3) Անձրևաջրման 
4) Կաթիլային 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
2.9 Ինչպիսի՞ բացասական ազդեցություն է ունենում ջրհեղեղը ջրային ռեսուրսների վրա։՝ 

Հնարավորություն ունեք նշել բազմաթիվ տարբերակներ 

1) Ջրի որակի վատթարացում 
2) Ոռոգման ջրի պաշարների կորուստ 
3) Ոռոգման համակարգերի խաթարում 
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    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 
2.10  Ոռոգման համակարգերում Հայաստանի պայմաններում ջրի կորուստը կազմում է՝ 

1) Մինչև 10% 
2) Շուրջ 20% 
3) Շուրջ 40% 
4) Շուրջ 60% 
5) Շուրջ 80% 

    99) Դժվարանում եմ պատասխանել 

 

Ճիշտ պատասխաններ 

2.1)-4, 2.2) -2, 2.3)- 2, 2.4)-1,  2.5)- 1,2,  2.6)-  1, 2.7)- 1, 2.8)- 4, 2.9) – 1,2,3,   2.10)- 5 
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Հավելված 7։ Հարցազրուցավարների ուղեցույց 

Հարցազրուցավարների ուղեցույց 

 

Հեռախոսային հարցումների առանձնահատկությունները 

Հեռախոսային հարցումն ունի մի շարք առավելություններ և թերություններ, մասնավորապես՝  

• հնարավոր չէ անմիջական կոնտակտի մեջ մտնել 

• հնարավոր է՝  հարցումը հոգնեցնի հարցվողին 

• հնարավոր է նաև՝ ավելի  երկար ժամանակ կարողանան տրամադրել 

Ուստի կարևոր է, որ հարցվողի համար հարմար ժամ ընտրել հարցազրույցի համար։ 

Առաջին հաղորդակցության ստեղծումը կարևոր է հարցման ամբողջ ընթացքի  և վստահության մթնոլորտի 
ստեղծման համար։  

• Ներկայացեք։  
• Ներկայացրեք հետազոտության նպատակը։  
• Ընդգծեք, որ պատասխաններն անանուն են:  Բացատրեք, որ  կոնկրետ անձանց անունները չեն 

օգտագործվելու որևէ դեպքում։  Ընդգծեք, որ հավաքված ամբողջ տեղեկատվությունը  
օգտագործվելու է միայն հաշվետվության համար։ 

• Մինչ հարցազրույցը սկսելը հարցրեք՝ արդյոք ունեն հարցեր։ Կարող են հարցեր լինել, թե ինչու է հենց 
նա (հարցվողը) ընտրվել հարցման համար, թե ում կողմից է ֆինանսավորվում և այլն: Համբերատար 
պատասխանեք հարցվողի կողմից տրված ցանկացած հարցի:  

• Խնդրեք (առանց պարտադրելու), որ աղմուկի, միջամտության դեպքում հարցվողն աղմուկը 
մեկուսացնի (հարմար անկյուն կամ սենյակ գտնի)։ 

Հարցման ընթացքում անհրաժեշտ է հիշել, հետևյալ դրույթները․  

• Հարցերը տվեք ճիշտ այնպես, ինչպես գրված են։ 
• Հարցերը կարդացեք հստակ, ընդմիջումներով և առանց շտապելու։  
• Երբեք մի ենթադրեք, որ գիտեք հարցվողի պատասխանը, նույնիսկ, եթե թվում է, որ նա արդեն 

պատասխանել է այդ հարցին, կամ կարծում եք, որ գիտեք, թե հարցվողը ինչ է ասելու։ 
• Կրկնեք և բացատրեք այն հարցերը, որոնք հարցվողը չի հասկացել՝ խուսափելով լրացուցիչ 

մեկնաբանություններից։  
• Նախապատրաստեք, որ նոր թեմայի մասին եք զրուցելու, օրինակ՝ «այժմ  մենք կզրուցենք ԿՓ և դրա 

հետևանքների կանխարգելման շուրջ Ձեր  ընդհանուր վերաբերմունքի մասին»։ 
• Խնդրեք, որ հարցերին պատասխանեն մինչև վերջ, արձանագրեք միայն հարցվողի 

պատասխանները (հնարավոր է՝ գործընկերները և ընտանիքի անդամները միջամտեն)։ 
• Պահպանեք չեզոքություն․ խուսափեք հարցերի կամ պատասխանների մասին Ձեր կարծիքը 

հայտնելուց։ 
• Ընդգծված արձագանք հարցվողի պատասխաններին ցույց մի տվեք։ 
• Ցույց տվեք, որ հետաքրքրված եք պատասխաններով․ «շատ լավ», «այո», «ըհը»․․․ 
• Բաց կամ կիսաբաց հարցերի դեպքում գրի առեք պատասխանն ամբողջությամբ, առանց 

մեկնաբանությունների։  

Հաճախ հանդիպող իրավիճակներ 
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1) Երբեմն հարցվողները պատասխանում են «չգիտեմ» կամ «չեմ կարող ասել»՝ պատասխանից խուսափելու 
կամ արագ վերջացնելու համար։ Այս դեպքում, փորձել տալ ճշտող հարցեր, օրինակ՝ «ո՞ր պատասխանն է 
ամենամոտը Ձեր կարծիքին» կամ «Դուք ավելի շատ հակված եք համաձայնելու՞, թե՞ չհամաձայնելու»։ Շատ 
չպնդեք, որ հարցվողը պատասխանի, քանի որ կարող է իսկապես տեղյակ չէ կամ իսկապես դժվարանում է 
պատասխանել։  

2) Զանգահարել եք, բայց հարցվողը զբաղված է կամ  հրաժարվում է հարցման ընթացքում շարունակել 
պատասխանել։ Այդ դեպքում մեկ այլ օր և ժամ պայմանավորվեք։ Անպայման առաջարկեք, որ դուք 
զանգահարեք, քանի որ հարցվողը միգուցե չզանգահարի։ 

3) Հարցվողներից շատերին հարկավոր ժամանակ  մտածելու համար: 

• Պահպանեք կարճ լռություն: Սա ենթադրում է, որ հարցազրուցավարը ժամանակ է տրամադրում 
հարցվողին մտածել և մանրամասնել տեղեկությունը: 

• Քաջալերեք: Հարցազրուցավարը կարող է օգտագործել որոշ արտահայտություններ, օրինակ' 
«ըհը», «շարունակեք», «խնդրեմ», «հետո՞»՝ քաջալերելու հարցվողին շարունակելու միտքը: 

4) Երկար պատասխանների և մեկնաբանությունների  դեպքում, աշխատեք առավելագույնս լսել։ 
Չափազանց երկար և հարցմանը չվերաբերող պատասխանների դեպքում, ընդհատեք՝ չխախտելով 
քաղաքավարության կանոնները։ Օրինակ՝ «Հիմա շարունակենք պատասխանել հարցերին, բայց մենք այդ 
հարցին քիչ անց կանդրադառնանք»։ 

5) Տեխնիկական խնդիրներ կամ կապի ընդհատման դեպքում նորից զանգահարեք և հարցազրույցը 
շարունակեք, այնտեղից, որտեղ կանգ եք առել։ 

Հարցման ավարտին շնորհակալություն հայտնեք, կարևորեք մասնակցությունը։ Օրինակ՝ «Ձեր կարծիքը և  
տրամադրած տեղեկությունը անչափ  կարևոր էր, շնորհակալություն մասնակցության համար»։ 

 

Ընդհանուր ցուցումներ 

1. Սիրելի՛ հարցազրուցավարներ, մինչ հարցումների մեկնարկը հորդորում ենք ուսումնասիրել հարցման 
նպատակի վերաբերյալ կից ուղարկված օժանդակ նյութերը, ինչպես նաև կից ձեռնարկից ծանոթանալ 
կլիմայի փոփոխության և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հիմնական 
ձևակերպումներին, սկզբունքերին, ռիսկերին ու միջոցառումներին։  

2. Մի քանի անգամ ընթերցե՛ք հարցաշարը, որպեսզի սահուն ընթանա հարցումը։ Եթե կան անորոշ կամ 
ոչ լիարժեք կետեր անպայման կապ հաստատեք Եվայի կամ Յանայի հետ։  

3. Հարցերի տարբերակները չենք հուշում, չենք ուղղորդում, կարդում ենք բոլոր տարբերակները, բացի այն 
հարցերից, որտեղ կտեսնեք «չկարդալ տարբերակները» ցուցումները։ Եթե լինում են պատասխաններ, 
որոնք ճշգրտման կարիք եք նկատում, ապա տվեք ճշգրտող հարցեր՝ առանց որևէ տարբերակի շուրջ 
ուղղորդելու։  

4. Հարցերում շատ են հանդիպում կլիմայի փոփոխություն և կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականություն տերմինները։ Հարցազրուցավարներին և հարցվողներին չծանրաբեռնելու 
համար առաջարկում ենք օգտագործել ԿՓ կամ ԿՓՀ տերմինները ( ՈՒՇԱԴԻՐ․ նախապես 
տեղեկացնելուց հետո, թե ինչ են նշանակում սույն տերմինները): Օգտագործեք հապավումները, սակայն 
նաև համոզված եղեք, որ հարցվողները հասկացել են հապավումների իմաստը և կոնտեքստից դուրս 
պատասխաններ չեն տալիս։  

5. Սիրելի հարցազրուցավարներ փորձեք հնարավորինս «անմիջական» ձայնի տոնայնությամբ զրուցել, 
որպեսզի հարցաշարի «ֆորմալ» ընթերցանության մոտեցումը հարցման արդյունավետությունը 
չնվազեցնի։  
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6. Հարցազրույցի վերջում շնորհակալություն ենք հայտնում տրամադրած ժամանակի համար և 
տեղեկացնում, որ էլեկտրոնային տարբերակով նրանց կուղարկվի մասնագիտական 8-10 հարցերից 
բաղկացած էլեկտրոնային հղում։ Նաև նշում ենք, որ հարցերը թեստային են, շատ ժամանակ չեն 
պահանջի և ստացված ինֆորմացիան օգտագործվելու է միայն հետազոտական նպատակներով։ Կարող 
եք առաջարկել հարցման հղումն ուղարկելու մի քանի տարբերակ․ 
- Էլեկտրոնային փոստով, 
- SMS հաղորդագրություններով, 
- Whatsapp, Viber, Messenger, Telegram կամ այլ հարթակներով 

Խնդրում ենք ճշտել և ավելացնել տվյալների բազայում։  

Հղումը ՝ _____________________________________ 

7. Յուրաքանչյուր օրվա ավարտին տվյալների բազայում ավելացնել կատարված հարցազրույցները կամ 
նշել, թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։  

8. Այս սահմանումներին խնդրում ենք լավ տիրապետել. 
Կլիմայի փոփոխության ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (adaptation) բնական կամ մարդածին 
համակարգերում գործողություններն են՝ հարմարվելով առկա և կանխատեսվող կլիմայի 
փոփոխություններին, ինչը նվազեցնում է այդ համակարգերի խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության 
ռիսկերի նկատմամբ: 
Կլիմայի փոփոխության հետևանքների ՄԵՂՄՈՒՄԸ (mitigation) ներառում է այն միջոցառումները, որոնք 
ուղղված են ջերմոցային գազերի մթնոլորտ արտանետումների կրճատմանը, ինչպես նաև դրանց 
կլանմանն ու կուտակմանը, ինչը կնվազեցնի գլոբալ տաքացման էֆեկտը։ 
 

1․ Հարցվողների հետ կապ հաստատելիս․  

1.1. «Բարև Ձեզ, ես «Ի-ՎԻ Քոնսալթինգ» ընկերությունից եմ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հետ համատեղ 
իրականացնում ենք ՝ գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների ոլորտներում կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականությանն առնչվող կարողությունների բացերի բացահայտման 
նպատակով դասընթացների կարիքի գնահատում պետական կառավարման հաստատությունների 
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների շրջանում։ Համապատասխան նախարարությանը 
(նշում ենք անվանումը) այս հարցման շուրջ գրավոր տեղեկացրել ենք։ Եթե համայնք է, ապա նշում 
եք, որ հեռախոսահամարը տրամադրել են համայնքից։ 
Հարցման արդյունքները վերլուծվելու են ագրեգացված և անհատապես չեն դիտարկվելու, ինչպես 
նաև Ձեր տրամադրած անձնական տեղեկությունը ոչ մի երրորդ կողմի չենք տրամադրելու»։ 

1.2. Ճշտում ենք արդյոք կարող են տրամադրել 20-25 րոպե հարցման համար, եթե համաձայնում են, 
իրականցնում ենք, եթե ոչ՝ հարմար ժամ ենք պայմանավորվում և կապ հաստատում։  

2. Հարց 26. «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործողությունների իրականացման 
համար արդյո՞ք Ձեր կառույցի բյուջեում առկա են ֆինանսական հատկացումներ»։ Սիրելի 
հարցազրուցավարներ բացատրեք, որ եթե կան ԿՓՀ-ի իրականացման միջոցառում/ գործողություն, 
ապա կան արդյոք առանձնացված ռեսուրսներ բյուջեում։  

3. Հարց 28. «Ձեր կառույցը երբևէ իրականացրե՞լ է կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հետ 
կապված ներքոնշյալ աշխատանքները»։  Այս աղյուսակը թերևս ամենածավալուն հարցն է 
հարցաշարի, խնդրում ենք ընթերցել այնպես, որ պատասխանողները ձևակերպումը հստակ լսեն։  

4. Հարց 37. Այս հարցում հարցնում ենք իրականացրել են թե ոչ, անկախ պատասխանից հարցնում ենք 
առաջիկայում պլանավորում են, թե ոչ։  

5. Հարց 39. «ԿՓՀ գործողությունների պատշաճ իրականացման համար ինչ խոչընդոտների է հանդիպել 
Ձեր կառույցը»։ Սիրելի հարցազրուցավարներ չենք կարդում պատասխանները, ճշգրտող հարց ենք 
տալիս և դասակարգում։ 
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6. Հարց 46. «Եթե մասնակցել եք վերապատրաստման դասընթացների, ապա նշեք խնդրեմ, թե որքանո՞վ 
էին դրանք կիրառելի  Ձեր աշխատանքում»։ Այստեղ եթե պատասխանեն «օգտակար էր», ևս մեկ 
անգամ ճշգրտել կիրառելիությունը աշխատանքում։  

7. Հարց 47. «Հիմնվելով դասընթացների մասնակցության  Ձեր փորձի վրա՝ փորձեք նշել դասընթացների 
հետ կապված հիմնական խնդիրները»։ Սիրելի հարցազրուցավարներ չենք կարդում պատասխանները, 
ճշգրտող հարց ենք տալիս և դասակարգում։ 
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Հավելված 8: Դասընթացների թեմաների ընտրություն (մարզային և համայնքային մակարդակ) 

 

 

 

Ներածական դասընթացներ Մեծ կարիք Որոշ չափով կարիք Կարիք չունեմ
Կլիմայի փոփոխության (ԿՓ) պատճառները, ԿՓ 
հարմարվողականություն և մեղմում

․

 հասկացություններ և 
մոտեցումներ 

21.5% 69.2% 9.2%

ԿՓ ազդեցությունը և սոցիալ-տնտեսական ու 
բնապահպանական հետևանքները գյուղատնտեսության և 
ջրային ռեսուրսների ոլորտների վրա 

35.2% 53.5% 11.3%

ԿՓ արդյունքում առաջ եկող ռիսկեր, ԿՓ խոցելիություն և 
ազդեցության գնահատում 26.5% 61.8% 11.8%

Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող տեղեկատվության հիմնական 
աղբյուրները, ԿՓ և ԿՓՀ վերաբերյալ տվյալների 
հավաքագրման, հավաստիության գնահատման, 
մեկնաբանման և օգտագործման արդյունավետ գործիքակազմ

26.9% 58.2% 14.9%

ԿՓ հետևողական դիտարկում և կանխատեսումներ, 
իրավիճակի և զարգացման հնարավոր սցենարների 
մոդելավորման հիմնական սկզբունքներ 

31.3% 56.7% 11.9%

ԿՓ ռիսկերի նվազեցման և հարմարվողականության հիմնական 
գործելակերպերը և տեխնոլոգիաները 37.9% 53.0% 9.1%

ԿՓ առնչվող միջազգային իրավական դաշտն ու ՀՀ 
օրենսդրությունը, պատասխանատու կառույցները և դրանց 
իրավասությունների շրջանակը

27.7% 63.1% 9.2%

ԿՓ ազդեցությունների նկատմամբ համայնքների 
պատրաստվածության և դիմակայունության բարձրացում, այդ 
ուղղությամբ ռազմավարությունների/ծրագրերի մշակում

44.9% 47.8% 7.2%

Կլիմայական ու աղետների ռիսկերի նվազեցման և 
կառավարման սկզբունքները 34.3% 55.2% 10.4%

ԿՓ հետ կապված կրթություն, իրազեկության ապահովում, 
որոշումների կայացման գործընթացներին  հասարակության 
մասնակցություն և հանրության կլիմայական շահերի 
պաշտպանություն

27.5% 60.9% 11.6%
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Հավելված 9: Դասընթացների թեմաների ընտրություն ( ՀՀ ԷՆ Խորհրդտավության, 
նորարարությունների և մոնիթորինգի բաժին) 

Ներածական դասընթացներ Մեծ կարիք Որոշ չափով կարիք Կարիք չունեմ
Կլիմայի փոփոխության (ԿՓ) պատճառները, ԿՓ 
հարմարվողականություն և մեղմում

․

 հասկացություններ և 
մոտեցումներ 

11.0% 70.0% 17.0%

ԿՓ ազդեցությունը և սոցիալ-տնտեսական ու 
բնապահպանական հետևանքները գյուղատնտեսության և 
ջրային ռեսուրսների ոլորտների վրա 

32.0% 53.0% 13.0%

ԿՓ արդյունքում առաջ եկող ռիսկեր, ԿՓ խոցելիություն և 
ազդեցության գնահատում 26.0% 47.0% 19.0%

Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող տեղեկատվության 
հիմնական աղբյուրները, ԿՓ և ԿՓՀ վերաբերյալ տվյալների 
հավաքագրման, հավաստիության գնահատման, 
մեկնաբանման և օգտագործման արդյունավետ 
գործիքակազմ

15.0% 53.0% 21.0%

ԿՓ հետևողական դիտարկում և կանխատեսումներ, 
իրավիճակի և զարգացման հնարավոր սցենարների 
մոդելավորման հիմնական սկզբունքներ 

13.0% 47.0% 32.0%

ԿՓ ռիսկերի նվազեցման և հարմարվողականության 
հիմնական գործելակերպերը և տեխնոլոգիաները 30.0% 36.0% 23.0%

ԿՓ առնչվող միջազգային իրավական դաշտն ու ՀՀ 
օրենսդրությունը, պատասխանատու կառույցները և դրանց 

23.0% 49.0% 19.0%

ԿՓ ազդեցությունների նկատմամբ համայնքների 
պատրաստվածության և դիմակայունության բարձրացում, 
այդ ուղղությամբ ռազմավարությունների/ծրագրերի մշակում

28.0% 42.0% 23.0%

Կլիմայական ու աղետների ռիսկերի նվազեցման և 
կառավարման սկզբունքները 34.0% 45.0% 19.0%

ԿՓ հետ կապված կրթություն, իրազեկության ապահովում, 
որոշումների կայացման գործընթացներին  հասարակության 
մասնակցություն և հանրության կլիմայական շահերի 
պաշտպանություն

30.0% 45.0% 0.0%
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Խորացված դասընթացներ Մեծ կարիք Որոշ չափով կարիք Կարիք չունեմ

Կլիմայի և ԿՓ վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, 
մշակում, վերլուծություն և պահպանում, տվյալների բացերի 
լրացում՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների (այդ թվում՝ 
դրոնների, արբանյակային պատկերների, հեռահար 
զոնդավորման) և գործիքների կիրառությամբ։ ԱՏՀ (GIS) 
համակարգերի կիրառությունը տվյալների տարածական 
վերլուծությունների և քարտեզագրման նպատակով

30.0% 36.0% 32.0%

ԿՓ ազդեցության, խոցելիության և հարմարվողականության 
կարողությունների (ինքնա) գնահատման մեթոդաբանություն 
և գործիքակազմ։

19.0% 47.0% 25.0%

ԿՓ բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական 
հետևանքների և վնասների գնահատում 21.0% 45.0% 28.0%

Կլիմայի փոփոխության դիտարկում, կանխատեսում, 
մոդելավորում, հնարավոր  զարգացումների սցենարների 
մշակում/տեղայնացում, բարձր լուծաչափի կլիմայական 
մոդելների կիրառություն և մոդելների անորոշությունների 
նվազեցում

26.0% 47.0% 23.0%

Կլիմայական ռիսկերի կառավարման և 
հարմարվողականության հիմնական գործելակերպեր, ԿՓ 
հարմարվողականության միջոցառումների մշակում և 
իրականացում

30.0% 30.0% 26.0%

ԿՓ հարմարվողականության 
ազգային/մարզային/համայնքային ռազմավարությունների և 
ծրագրերի մշակում և իրականացում

23.0% 49.0% 0.0%

Պլանավորման և բյուջետավորման գործընթացներում 
կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
գործելակերպերի ներառում

21.0% 36.0% 32.0%

ԿՓ հարմարվողականության և աղետների ռիսկերի 
նվազեցման ներառական մոտեցման միջոցով 
դիմակայունության բարձրացում և  համայնքների 
խոցելիության նվազեցում

30.0% 34.0% 32.0%

ԿՓ հարմարվողականության միջոցառումների ծախսերի և 
օգուտների գնահատում,  հանրային ներդրումային 
ծրագրերում ԿՓ հարմարվողականության բաղադրիչի 
ներառում 

21.0% 42.0% 30.0%

Միջազգային և ազգային մակարդակներում 
համագործակցության և ֆինանսավորման 
հնարավորություններ, ֆինանսավորման նորարարական  
մեխանիզմներ, ապահովագրում, ԿՓ-ին ուղղված 
ֆոնդեր/միջազգային/ազգային ֆինանսական կառույցներ, 
կլիմայական/կանաչ ֆինանսավորման հնարավորություններ 

23.0% 45.0% 23.0%

ԿՓ ռիսկերի ու հետագա հնարավոր բացասական 
ազդեցությունների, ինչպես նաև ԿՓ 
հարմարվողականության համապատասխան 
միջոցառումների ներառում նախատեսվող գործունեության 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 
փորձաքննության (ՇՄԱԳՓ) գործընթացներում

21.0% 42.0% 26.0%
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Հավելված 10։ Ազգային մակարդակի կառույցներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներածական դասընթացներ Մեծ կարիք Որոշ չափով կարիք Կարիք չունեմ
Կլիմայի փոփոխության (ԿՓ) պատճառները, ԿՓ 
հարմարվողականություն և մեղմում

․

 հասկացություններ և 27.3% 54.5% 18.2%

ԿՓ ազդեցությունը և սոցիալ-տնտեսական ու 
բնապահպանական հետևանքները գյուղատնտեսության և 
ջրային ռեսուրսների ոլորտների վրա 

71.4% 21.4% 7.1%

ԿՓ արդյունքում առաջ եկող ռիսկեր, ԿՓ խոցելիություն և 
ազդեցության գնահատում 41.7% 41.7% 16.7%

Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող տեղեկատվության 
հիմնական աղբյուրները, ԿՓ և ԿՓՀ վերաբերյալ 
տվյալների հավաքագրման, հավաստիության 
գնահատման, մեկնաբանման և օգտագործման 

18.2% 54.5% 27.3%

ԿՓ հետևողական դիտարկում և կանխատեսումներ, 
իրավիճակի և զարգացման հնարավոր սցենարների 
մոդելավորման հիմնական սկզբունքներ 

46.2% 38.5% 15.4%

ԿՓ ռիսկերի նվազեցման և հարմարվողականության 
հիմնական գործելակերպերը և տեխնոլոգիաները 66.7% 25.0% 8.3%

ԿՓ առնչվող միջազգային իրավական դաշտն ու ՀՀ 
օրենսդրությունը, պատասխանատու կառույցները և 45.5% 45.5% 9.1%

ԿՓ ազդեցությունների նկատմամբ համայնքների 
պատրաստվածության և դիմակայունության բարձրացում, 
այդ ուղղությամբ ռազմավարությունների/ծրագրերի 

69.2% 23.1% 7.7%

Կլիմայական ու աղետների ռիսկերի նվազեցման և 
կառավարման սկզբունքները 58.3% 33.3% 8.3%

ԿՓ հետ կապված կրթություն, իրազեկության ապահովում, 
որոշումների կայացման գործընթացներին  
հասարակության մասնակցություն և հանրության 

53.8% 30.8% 15.4%
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Խորացված դասընթացներ Մեծ կարիք Որոշ չափով կարիք Կարիք չունեմ
Կլիմայի և ԿՓ վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, 
մշակում, վերլուծություն և պահպանում, տվյալների բացերի 
լրացում՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների (այդ թվում՝ 
դրոնների, արբանյակային պատկերների, հեռահար 
զոնդավորման) և գործիքների կիրառությամբ։ ԱՏՀ (GIS) 
համակարգերի կիրառությունը տվյալների տարածական 
վերլուծությունների և քարտեզագրման նպատակով

50.0% 33.3% 16.7%

ԿՓ ազդեցության, խոցելիության և հարմարվողականության 
կարողությունների (ինքնա) գնահատման մեթոդաբանություն և 
գործիքակազմ։

25.0% 58.3% 16.7%

ԿՓ բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքների 
և վնասների գնահատում 57.1% 28.6% 14.3%

Կլիմայի փոփոխության դիտարկում, կանխատեսում, 
մոդելավորում, հնարավոր  զարգացումների սցենարների 
մշակում/տեղայնացում, բարձր լուծաչափի կլիմայական 
մոդելների կիրառություն և մոդելների անորոշությունների 
նվազեցում

27.3% 54.5% 18.2%

Կլիմայական ռիսկերի կառավարման և 
հարմարվողականության հիմնական գործելակերպեր, ԿՓ 
հարմարվողականության միջոցառումների մշակում և 

33.3% 41.7% 25.0%

ԿՓ հարմարվողականության 
ազգային/մարզային/համայնքային ռազմավարությունների և 76.9% 7.7% 15.4%

Պլանավորման և բյուջետավորման գործընթացներում կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության գործելակերպերի 
ներառում

25.0% 58.3% 16.7%

ԿՓ հարմարվողականության և աղետների ռիսկերի 
նվազեցման ներառական մոտեցման միջոցով 
դիմակայունության բարձրացում և  համայնքների 

27.3% 54.5% 18.2%

ԿՓ հարմարվողականության միջոցառումների ծախսերի և 
օգուտների գնահատում,  հանրային ներդրումային 
ծրագրերում ԿՓ հարմարվողականության բաղադրիչի 

33.3% 41.7% 25.0%

Միջազգային և ազգային մակարդակներում 
համագործակցության և ֆինանսավորման 
հնարավորություններ, ֆինանսավորման նորարարական  
մեխանիզմներ, ապահովագրում, ԿՓ-ին ուղղված 
ֆոնդեր/միջազգային/ազգային ֆինանսական կառույցներ, 
կլիմայական/կանաչ ֆինանսավորման հնարավորություններ 

64.3% 28.6% 7.1%

ԿՓ ռիսկերի ու հետագա հնարավոր բացասական 
ազդեցությունների, ինչպես նաև ԿՓ հարմարվողականության 
համապատասխան միջոցառումների ներառում նախատեսվող 
գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման և փորձաքննության (ՇՄԱԳՓ) գործընթացներում

46.2% 46.2% 7.7%
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Հավելված 11։ Գիտելիքների ստուգման թեստային առաջադրանքների արդյունքներ 

Թեստը ներկայացված է Հավելված 6-ում։ 

Մարզային կառույցներ (գյուղատնտեսություն) 

 Ճիշտ պատասխան Գոնե 1 ճիշտ պատասխան6 
Հ1 50%  
Հ2 75%  
Հ3 25% 63% 
Հ4 25% 90% 
Հ5 50%  
Հ6 25% 63% 
Հ7 50% 75% 
Հ8 50% 75% 
Հ9 25% 50% 

Հ10 50% 69% 
Պատասխանողների թիվը ՝ 4 

 

Մարզային կառույցներ (ջրային ռեսուրսներ) 

 Ճիշտ պատասխան Գոնե 1 ճիշտ պատասխան 
Հ1 100%  
Հ2 100%  
Հ3 50%  
Հ4 25% 44% 
Հ5 0% 38% 
Հ6 50% 75% 
Հ7 25% 25% 
Հ8 0%  
Հ9 75%  

Հ10 0%  
Պատասխանողների թիվը ՝ 4 

 

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (գյուղատնտեսություն) 

 Ճիշտ պատասխան Գոնե 1 ճիշտ պատասխան 
Հ1 43%  
Հ2 37%  
Հ3 40%  
Հ4 46%  
Հ5 6% 39% 
Հ6 3% 41% 

                                            
6 Այս հարցերն ունեցել են 1-ից ավելի ճիշտ պատասխան 
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Հ7 29%  
Հ8 3% 29% 
Հ9 6% 45% 

Հ10 3%  
Պատասխանողների թիվը ՝ 35 

 

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (ջրային ռեսուրսներ) 

 Ճիշտ պատասխան Գոնե 1 ճիշտ պատասխան 
Հ1 57%  
Հ2 29%  
Հ3 57%  
Հ4 14%  
Հ5 14% 57% 
Հ6 14% 14% 
Հ7 57% 57% 
Հ8 71%  
Հ9 14% 38% 

Հ10 29%  
Պատասխանողների թիվը ՝ 7 

 

ՀՀ ԷՆ խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչություն 

 Ճիշտ պատասխան Գոնե 1 ճիշտ պատասխան 
Հ1 79%  
Հ2 43%  
Հ3 23% 61% 
Հ4 25% 65% 
Հ5 26%  
Հ6 19% 65% 
Հ7 40% 75% 
Հ8 32% 68% 
Հ9 26% 69% 

Հ10 15% 57% 
Պատասխանողների թիվը ՝ 53 
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