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ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

Արարատյան բակալավրիատը (ԱԲ) հայալեզու 
և միջազգայնորեն ճանաչված կրթական 
ծրագիր է, որ կոչված է մրցունակ դպրոցական 
կրթության հնարավորություն ընձեռելու ՀՀ 
աշակերտներին։ 

Ծրագիրը ստեղծվել է «Այբ» կրթական 
հիմնադրամի կողմից և լրամշակվել Կրթության 
գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) 
շրջանակում։ 

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարության 
հետ՝ Անգլիայի երկու հեղինակավոր 
կրթական հաստատությունների հետ 
համագործակցությամբ՝ Քեմբրիջի 
համալսարանի «Քեմբրիջի միջազգային 
քննություններ» կենտրոնի և Լոնդոնի 
համալսարանական քոլեջի (UCL) Կրթության 
ինստիտուտի (IOE)։ Ծրագիրը մշակվել, 
փորձարկվել և կատարելագործվել է «Այբ» 
կրթական հիմնադրամի իրականացրած 
ծրագրերի շրջանակներում, այդ թվում՝ «Այբ» 
դպրոցում:
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«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ» 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Արարատյան բակալավրիատն առաջարկում 
է եռամյա կրթական ծրագիր՝ նախատեսված 
ավագ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների 
աշակերտների համար։ 

Ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է 8 
առարկայախմբից, և յուրաքանչյուր աշակերտ 
կատարում է առարկաների ընտրություն՝ 
ըստ որոշակի սկզբունքների՝ իր կրթության 
համակողմանիությունն ապահովելու համար։

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՐԳԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ

Արժեքներ

ԱԲ-ը նպատակադրում է աշակերտի 
զարգացումը որպես հասարակության անդամի, 
ով ուսումնառության ընթացքում ձեռք է բերում 
որոշակի արժեքներ և դառնում դրանց կրողը։

ԱԲ-ը հնարավորություն է ընձեռում խորացված 
մակարդակով սովորելու երեք առարկա՝ այդ 
առարկաներից ավելի խոր գիտելիքներ ձեռք 
բերելու համար, հետդպրոցական կյանքին 
պատրաստվելու և մասնագիտական կրթություն 
ստանալու։

ԱԲ-ն ապահովում է համակողմանի ուսուցում` 
համարժեք համարելով լեզուները, մաթեմատիկան, 
բնական և հասարակական գիտությունները, 
արվեստներն ու մարմնակրթությունը։

ԱԲ-ն առաջարկում է արդի գիտելիքներ և 
հմտություններ՝ տալով դրանք կիրառելու 
մշտական հնարավորություն։

Խորացված ուսուցում

Համակողմանի ուսուցում Գիտելիքների և հմտությունների կիրառում
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ԱԲ ԾՐԱԳՐԻ 
ԱՌԱՐԿԱՅԱԽՄԲԵՐԸ
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրը 
ներառում է 8 առարկայախումբ։ 

ԱԲ-ի առարկայախմբերն   են՝ 

1. հայագիտություն (լեզու, գրականություն, 
պատմություն),

2. միջազգային լեզու (անգլերեն),
3. մաթեմատիկա (մաթեմատիկա, 

երկրաչափություն, վիճակագրություն և 

հավանականություն, ՏՀՏ, գծագրություն),
4. բնական գիտություններ (ֆիզիկա, քիմիա, 

կենսաբանություն),
5. օտար լեզուներ (ռուսերեն, գերմաներեն, 

ֆրանսերեն, իսպաներեն և այլն),
6. հասարակագիտական առարկաներ 

(համաշխարհային պատմություն, 
աշխարհագրություն, գործարարություն),

7. արվեստներ (ազգային պար, բեմարվեստ, 
տեսողական արվեստներ, երգչախումբ և 
այլն),

8. մարմնակրթություն և ՆԶՊ։

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ. ՏԵՍԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ
ԱԲ կրթական ծրագրի պարտադիր բաղադրիչ է «նախագիծը»՝ հստակ սահմանված 
նպատակներով։ Նախագիծը հնարավորություն է ընձեռում համադրելու ուսումնառության 
ընթացքում ձեռք բերված առարկայական գիտելիքներն ու հմտությունները՝ հասարակական 
նշանակություն ունեցող որևէ խնդրի նորարար լուծում տալու համար։ Նախագծային ուսուցման 
շնորհիվ ձեռք բերվող հիմքային վերջնարդյունքներից են՝

Այս ամենից բացի՝ ԱԲ կրթական ծրագիրը յուրաքանչյուր աշակերտի համար նախատեսում 
է հանրային ծառայության բաղադրիչ, որը ենթադրում է համայնք-աշակերտ կապի 
ամրապնդում։

վերլուծական 
մտածողությունը

հանրային, 
անձնական, 

թիմային 
պատասխանա-

տվությունը,

համագործակ-
ցությունը,

ինքնակառա-
վարումն ու 

ինքնակազմա-
կերպումը,

հաղորդակցու-
թյունը,

ստեղծարարու-
թյունը։

նախաձեռնո-
ղականությունը 
(նպատակասլա-

ցություն, 
որոշումներ 
կայացնելու 

կարողություն),

ինքնավերլուծու-
թյունն ու 

կողմնորոշվելու 
կարողությունը,
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ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԱԲ 
ԾՐԱԳՐՈՒՄ

ԱԲ ծրագիրը բոլոր այն դպրոցների համար 
է, որոնք ձգտում են փոփոխությունների, 
պատրաստ են շարունակական զարգացման 
ճանապարհ անցնելու և իրապես ցանկանում 
են կրթական նոր որակ ապահովել՝ 
համակողմանի և հավասարակշռված 
ուսումնական հնարավորություններ 
տրամադրելով իրենց աշակերտներին։ 

ԱԲ-ի դպրոցների ցանցին միանալու1 մրցույթին 
կարող են մասնակցել այն դպրոցները, որոնք՝
• տեղակայված են ՀՀ մարզերում, 
• ունեն ավագ դպրոցի բաղադրիչ 

(առանձին գործող ավագ դպրոցներ, 
միջնակարգ դպրոցներ, վարժարաններ, 
կրթահամալիրներ) և հատուկ կամ 
մասնագիտացված դպրոց չեն։ 

ԱԲ-ին միանալու գործընթացը բաղկացած է 
հետևյալ փուլերից. 
1. դիմումի փուլ. դպրոցը լրացնում է դիմում-

հայտը, ապա ԿԳԱԾ-ի թիմն այցելում 
է դպրոց և անցկացնում հարցազրույց 
դպրոցի տնօրենի և թիմի հետ. 

2. թեկնածության փուլ. 
3. հավաստագրման փուլ։

1   ԱԲ-ի դպրոցների ցանցին միանալու վերոնշյալ 
նախապայմանները և փուլերը կիրառվել են ԱԲ-ի դպրոցների 
անդամակցության առաջին գործընթացի շրջանակում և կարող 
են փոփոխվել անդամակցության նոր գործընթացի մեկնարկի 
դեպքում։

Դիմումի փուլից հետո մեկնարկում է 
թեկնածության փուլը, որի ընթացքում 
ԿԳԱԾ-ի թիմը հանդես է գալիս որպես 
խորհրդատու։ Խորհրդատվությունը կրում 
է շարունակական բնույթ և կատարվում է 
ինչպես ընթացակարգերի և ուղեցույցների, 
այնպես էլ ԿԳԱԾ-ի թիմի այցերի տեսքով։ 

Հավաստագիր ստանալու համար 
դպրոցը պետք է իրականացնի մի շարք 
աշխատանքներ՝ ուշադրությունը սևեռելով՝ 
• կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին, 
• ուսուցչական վերապատրաստումներին, 
• ԱԲ կրթական ծրագրի ներդրմանն ու կից 

փաստաթղթերի մշակմանը, 
• կրթական միջավայրի բարելավմանը, 
• կրթական ռեսուրսների ապահովմանը, 
• աշակերտների ընդունելությանը։

Հավաստագրման գործընթացը կարող 
է տևել մինչև 5 տարի՝ կախված 
թեկնածության փուլում դպրոցի գտնվելու 
ժամանակահատվածից։ 

Հավաստագրման առաջին 3-5 տարում 
դպրոցն ունենում է ԱԲ-ի սկսնակ դպրոցի 
կարգավիճակ և շարունակաբար ուղղորդում 
ստանում ԿԳԱԾ-ի թիմի կողմից։ Հաջորդ 
տարիներին դպրոցը պարտավոր է պահպանել 
նախորդ փուլերի ձեռքբերումներն ու 
շարունակաբար բարելավել դրանք։
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ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԱԲ 
ԾՐԱԳՐՈՒՄ  

Ուսուցիչների ներգրավումը կատարվում է 
մրցութային կարգով՝ առաջին հերթին ԱԲ-ի 
թեկնածու դպրոցներից։

ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագիրը 
բոլոր այն ուսուցիչների համար է, ովքեր՝ 

• ունեն առարկայական խոր գիտելիք, 
• սիրում են դասավանդել պատանիներին և 

նրանց հաջողության ջատագովն են, 
• դրսևորում են նվիրվածություն իրենց 

գործում և գործունեության ընթացքում 
արձանագրել են ձեռքբերումներ, 

• ունեն ուսուցչությանը նպաստող անձնային 
որակներ՝ հոգատար են, վճռական, 
ստեղծագործող, պատասխանատու, ունեն 
հուզական կայունություն, ինքնավերլուծող 
են և ճկուն, 

• տիրապետում են տարրական 
համակարգչային հմտությունների։

Զարգացման ծրագրին կարող են մասնակցել 
նաև նոր ուսուցիչներ և ուսուցչությունը 
որպես երկրորդ մասնագիտություն ընտրած 
մասնագետներ, սակայն նրանց դասընթացի 
տևողությունն ու բովանդակությունը տարբեր 
են։ 

Վերոնշյալ հատկանիշների առկայությունը 
բացահայտվում է հետևյալ գործընթացներով. 

• դիմում,
• առարկայական քննություն,
• հարցազրույց,
• դասալսում2։

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Արարատյան բակալավրիատի ուսուցչի 
մասնագիտական զարգացման ծրագիրն3 

իրականացվում է դեմ առ դեմ հանդիպումների 
և առցանց ուսուցման միջոցով։ 

2   Այս գործընթացը չի իրականացվելու 2017 թվականին 
իրականացվող ընդունելության ընթացքում, սակայն մյուս բոլոր 
տարիներին այն պարտադիր բաղադրիչ է լինելու։

3   ԱԲ-ի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման ծրագիրը 
ենթադրում է մանկավարժական և առարկայական գիտելիքների 
խորացում:
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ԱԲ-ի ուսուցչի թղթապանակը  
ներառում է՝ 

դասապլան և դասի վերլուծություն 
(lesson reflection),

վերլուծական անդրադարձ (reflective 
statement), 

դասալսումներից ստացված 
մեկնաբանություններ,  

մենտորի հետ աշխատանքի 
գրառումներ, 

ուսուցչի դասարանային 
հետազոտությունը:

Մասնագիտական զարգացման ծրագրի 
առաջին փուլը (20-21 շաբաթ) ներառում է 3 
դեմ առ դեմ հանդիպում՝ յուրաքանչյուրը 2-3 
օր, իսկ երկրորդը (20 շաբաթ) փորձաշրջան 
է, երբ ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչները 
դասավանդում են` փորձարկելով ծրագրի 
արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու 
հմտությունները, և համագործակցում իրենց 
մենտոր-խորհրդատուի հետ։ Փորձաշրջանի 
ընթացքում ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչներն 
իրականացնում են նաև հետազոտական 
աշխատանք, որն ամփոփիչ թղթապանակի 
կարևորագույն բաղադրիչն է։

Թղթապանակի նպատակն է հավաքագրել 
ուսուցչի աշխատանքի վկայությունները և 
գնահատել առաջընթացը։

Ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած 
ուսուցիչները ստանում են հավաստագիր։

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ
ԿԳԱԾ-ի շրջանակում նախատեսված է 
ուսուցիչների հավաստագրման 2 մակարդակ՝ 

• ԱԲ-ի ուսուցչի, 
• ԱԲ-ի ավագ ուսուցչի:  

ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԾՐԱԳԻՐ

Կրթության գերազանցության ազգային 
ծրագրի շրջանակում նախատեսվում 
է իրականացնել Արարատյան 
բակալավրիատի դպրոցների տնօրենների 
վերապատրաստում։ 

 
Վերապատրաստման նպատակն է 
զարգացնել տնօրենների գիտելիքները, 
հմտություններն ու ունակությունները 
կրթության կառավարման ոլորտում, առավել 
մանրամասն ծանոթացնել տնօրեններին 
ԱԲ ծրագրի ուսուցման մոտեցումներին 
ու առանձնահատկություններին՝ դրանով 
իսկ հեշտացնելով ծրագրի ներդրումը 
դպրոցներում։
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ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԱԲ 
ԾՐԱԳՐՈՒՄ 

Արարատյան բակալավրիատը բաց 
համակարգ է՝ ընդունելությամբ: Աշակերտների 
ընդունելությունը կազմակերպվում է 
Կրթության գերազանցության ազգային 
ծրագրի կողմից (ԿԳԱԾ) և կատարվում 
կենտրոնացված կարգով։

ՈՎ Է ԱԲ-Ի ԱՇԱԿԵՐՏԸ  
ԱԲ կրթական ծրագրի հիմնաքարը 
աշակերտին բնութագրող ութ հատկանիշների 
սերմանումն է։ 

Դրանք են՝

• ճանաչող և արարող,
• բարեխոհ և հոգատար,
• նախաձեռնող և հավասարակշռված,
• զգոն և բաց։

ԱԲ-ի յուրաքանչյուր կրթական ռեսուրս և 
ուսումնական մեթոդ մշակված է այնպես, որ 
ընձեռի այս հատկանիշները զարգացնելու 
հնարավորություն։

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  
Ընդունելությունը ԱԲ-ի դասարան 
կատարվում է քննություններով, որոնց 
հաջորդում է հարցազրույցը։ Աշակերտների 
ընդունելությունը կատարվում է 10-րդ 
դասարանից։ Կարող են դիմել միայն ընթացիկ 
ուսումնական տարվա 9-րդ դասարանցիները 
(ովքեր ավարտում են հիմնական դպրոցը): 
Ընդունելության պարտադիր պայման է 
անգլերենի իմացության միջին մակարդակն 
ապահովելը։ Միայն այդ դեպքում դիմորդները 
կարող են լրացնել դիմումը և մասնակցել 
քննություններին ու հարցազրույցին։

Նշում։ ԱԲ-ի դասարանում ուսուցումը 
բացառապես հայերենով է 
իրականացվում, սակայն անգլերենը 
երկրորդ աշխատանքային լեզուն է։ 
Սա պայմանավորված է նրանով, որ 
ԱԲ-ը ձգտում է խթանել աշակերտների՝ 
իրենց գիտելիքների խորացման 
համար անհրաժեշտ տարբեր նյութեր 
որոնելու և գտնելու հմտությունները, իսկ 
անգլերենն ապահովում է դրա ամենալայն 
հնարավորությունները։
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ԱԲ-ի դասարան ընդունվելու համար 
նախատեսված է 3 քննություն.

1. մաթեմատիկա և տրամաբանություն,
2. հայոց լեզու և հասարակական 

գիտություն. հայոց լեզուն պարտադիր 
է, իսկ հասարակագիտական երկու՝  
գրականություն և պատմություն 
առարկաներից պարտադիր է մեկը՝ 
դիմորդի ընտրությամբ,

3. բնագիտություն. բնագիտական 
երեք առարկաներից՝ ֆիզիկա, քիմիա, 
կենսաբանություն, պարտադիր է հանձնել 
դիմորդի ընտրությամբ ցանկացած երկուսը:

Ընդունելության քննություններից բացի՝ 
դիմորդներն անցնում են հարցազրույցի 
փուլով: ԱԲ-ի դասարան ընդունվում են 
քննությունների և հարցազրույցի փուլերի 
գումարային միավորի հիման վրա: 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ԱԲ-Ի 
ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ 
Ուսումնառության գործընթացի 
առավելագույնս արդյունավետ 
կազմակերպման նպատակով ԱԲ-ի 
դասարանում սովորող աշակերտների 
նվազագույն և առավելագույն թվերը հետևյալն 
են.

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԱԲ-Ի 
ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ/
ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ

Գնահատում ուսուցման նպատակով և ոչ 
թե ուսուցում գնահատման նպատակով՝ 
սա է Արարատյան բակալավրիատի 
գնահատման համակարգի հիմքային 
սկզբունքը։ 

Արարատյան բակալավրիատը կիրառում 
է գնահատման երկու մոդել՝ ձևավորող (ոչ 
թվանշանային) և ամփոփիչ (թվանշանային)։ 

Ուսուցումը գնահատմանն ուղղված 
գործընթացի չվերածելու նպատակով ԱԲ-ի 
դասարաններում ընթացիկ գնահատումն 
իրականացվում է ձևավորող եղանակով՝ 
բնութագրական արձագանքի (feedback) և 
առարկայական թղթապանակի միջոցով։ 
Թղթապանակներն ուսուցիչների համար 
ծառայում են որպես աշակերտների 
բացահայտման գործիքներ, իսկ ծնողական 
համայնքի համար՝ միջոց՝ մշտապես 
տեղեկացված լինելու իրենց երեխաների 
առաջադիմության մասին։ 

Կիսամյակի ավարտին ԱԲ-ի դասարաններում 
կատարվում է ամփոփիչ թվանշանային 
գնահատում, որի հիմնական նպատակն է 
ստուգել աշակերտների ուսումնառության 
ընթացքն ու ծրագրային վերջնարդյունքներին 
համապատասխանությունը և այդ 
գնահատման արդյունքով բարելավումներ 
կատարել։Աշակերտների նվազագույն թիվը 1 

դասարանում

Աշակերտների առավելագույն թիվը 1 
դասարանում

Քաղաքային 
դպրոցներ

18

Քաղաքային և գյուղական դպրոցներ
24

Գյուղական 
դպրոցներ

16
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ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ 
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԲ-Ի 
ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ

ԱԲ-ի աշակերտները մայրենի լեզվով 
հանձնում են միջազգայնորեն ճանաչելի 
քննություններ, որոնց արդյունքներն 
ընդունվում են աշխարհի առաջատար 
բուհերի կողմից։ 

ԱԲ-ի ավարտական քննությունները 
աշխարհում առաջին հայալեզու, միջազգային 
չափանիշներին ու պահանջներին 
համապատասխան քննություններն են, 
որոնք կազմակերպում, իրականացնում և 
գնահատում է անկախ քննական մարմինը՝ 
Արարատյան բակալավրիատի քննական 
կենտրոնը (ԱԲՔԿ)։ Բոլոր քննությունների 
քննական նյութերը կազմվում են կենտրոնի 
առարկայական մասնագետների կողմից: 
ԱԲ-ի քննությունները ոչ միայն ստուգում են 
տվյալ առարկայից աշակերտի գիտելիքները, 
այլև բացահայտում նրա մտածելու, 
վերլուծելու, մտքեր շարադրելու և լաբորատոր 
աշխատանքներ կատարելու հմտությունները: 
ԱԲ ծրագրով սովորող աշակերտների համար 
մշակվել են ԱԲ-ի ստանդարտ և խորացված 
քննություններ։

Հանձնում են բոլոր աշակերտները որպես 
դպրոցի ավարտական քննություններ։

Նախատեսված են տեղական և աշխարհի 
առաջատար բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում ուսումը շարունակել 
ցանկացող աշակերտների համար:

ԱԲ-Ի ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ 
ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
Արարատյան բակալավրիատի ուսուցման 
ավարտին աշակերտները ստանում են 
հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. պետական ատեստատ, 

2. Արարատյան բակալավրիատի 
հավաստագիր (միջազգայնորեն ճանաչելի 
քննությունների վկայական), 

3. դպրոցի ավարտական վկայական։

ԻՆՉ Է ԱԲ-Ը ՏԱԼԻՍ 
ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ
Կիրառական և վերլուծական 
հմտությունների զարգացում։ ԱԲ-ի 
բոլոր առարկաները կարևորում են 
աշակերտի կիրառական և վերլուծական 
կարողությունների զարգացումը՝ ի 
հակադրություն պարզապես փաստային 
գիտելիքի մեխանիկական կուտակման և 
վերարտադրման։ 

Մասնագիտական կողմնորոշում։ ԱԲ-ի 
աշակերտն ունի առարկաների ընտրության 
հնարավորություն՝ ըստ նախասիրությունների 
և վաղ մասնագիտական կողմնորոշման։ 
ԱԲ-ն աջակցում է աշակերտին նաև 
մասնագիտական կողմնորոշման մեջ ինչպես 
ընդգրկուն կրթական ծրագրի կառուցվածքի 
շնորհիվ, այնպես էլ խորհրդատվության 
միջոցով։

Միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան կրթություն։ ԱԲ-ի 
առարկայական ծրագիրը համազոր է 
միջազգային առաջատար կրթական 
ծրագրերին, սակայն դասավանդվում և 
քննվում է հայոց լեզվով։ Ծրագիրը միևնույն 
ժամանակ ապահովում է նվազագույնը B2+/C1 
մակարդակի անգլերենի տիրապետում։

ԱԲ-ի ստանդարտ քննություններ

ԱԲ-ի խորացված քննություններ
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Արարատյան բակալավրիատը 
ներդրվեց առաջին դպրոցում՝ 
«Այբ» ավագ դպրոցում։

Արարատյան բակալավրիատի 
առաջին ավարտական 
քննությունների անցկացում, 
Քեմբրիջի համալսարանի 
ՔՄՔ կենտրոնի ղեկավարի 
և ԿԳԱԾ-ի տնօրենի կողմից 
ստորագրված հավաստագրերի 
հանձնում աշակերտներին։

Քննություններին մասնակցել է 
«Այբ» դպրոցի 65 աշակերտ։ 

Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման 
և համեմատության ազգային 
գործակալությունը (ՄԲ ՃՀԱԳ 
/ UK NARIC) Արարատյան 
բակալավրիատը համազոր 
ճանաչեց բրիտանական 
խորացված մակարդակներին 
(GCE A Levels) և ամերիկյան 
Advanced Placement-ին (AP)։

ԱԲ-ին անդամակցելու 
գործընթացի պաշտոնական 
մեկնարկ ՀՀ մարզերում և 
Ստեփանակերտում։ 

Ըստ կանխատեսումների՝ 
Արարատյան բակալավրիատը 
2018 թվականին կներդրվի 
ավագ բաղադրիչ ունեցող 21 
դպրոցում՝ 20-ը՝ ՀՀ մարզերում, 
1-ը՝ Ստեփանակերտում։

Արարատյան բակալավրիատն 
ավելացվեց Միացյալ 
Թագավորության բուհական 
ընդունելության միասնական 
համակարգում՝ UCAS-
ում` որպես միջազգային 
հանրակրթական 
որակավորում Հայաստանի 
Հանրապետությունից։

Մեկնարկեց ԱԲ-ի 
ուսուցիչների 
մասնագիտական 
զարգացման ծրագրի 
համամարզային և 
Արցախի փուլը։ 

ԼՀՔ Կրթության 
ինստիտուտի և ՔՄՔ 
կենտրոնի ավելի քան 15 
հեղինակավոր մասնագետի 
այց Հայաստան։

Քեմբրիջի համալսարանի 
«Քեմբրիջի միջազգային 
քննություններ» կենտրոնը 
Արարատյան բակալավրիատը 
համազոր ճանաչեց 
բրիտանական խորացված 
մակարդակներին (GCE A 
Levels)։

Մեկնարկեց Արարատյան 
բակալավրիատի ուսուցչի 
մասնագիտական 
զարգացման և 
հավաստագրման ծրագիրը։ 

2015-2017 թթ. ծրագրին 
մասնակցել է «Այբ» ավագ 
դպրոցի ուսուցիչների երեք 
խումբ՝ 52 հոգի։

2016 թ. 2016 թ. 2016-2017 թթ.

2017 թ. 2017 թ. 2015-2017 թթ.

2015 թ.2015 թ. 2015 թ.

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ 
ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ
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