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Մարդը սովորող էակ է: Սա է մարդու գոյաբանական պատկերը` ըստ հին հունական
իմաստասիրության: Մարդը մարդ է, քանի դեռ սովորում է, և դադարում է մարդ լինելուց,
երբ նրա մեջ հանգչում են սովորելու կենսական զորությունները: Քրիստոնեական
աստվածաբանությունը, բացահայտելով մարդու աստվածանմանության խորհուրդը,
պնդում է, որ մարդը ճանաչում և սովորում է նաև հավիտենական կյանքում: Մարդկային
կյանքը, ըստ էության, կրթության հավիտենական ճամփորդություն է: Մարդկային
էության այս հոգևոր-իմաստասիրական պատկերացումներն ընդհանրացնելով` կարելի է
ասել, որ կրթությունը ազգային-հասարակական կյանքի հիմքն է և նրա ոգու զորության
որակական ցուցիչը: Իսկապես, ազգերը կրթվելով են կայանում ու զարգանում, և
կրթությունը սեփական ինքնության բացահայտման և ազգային ներուժի իրագործման
միակ հավաստի ճանապարհն է: Այն ապահովում է ճանաչողության և արժեքների
փոխանցականություն սերունդների միջև, ընձեռում արդյունաբեր և իմաստալից կյանքի
հնարավորություն` մարդկանց միավորելով միասնական ապագայի տեսլականով:
Կրթությունը բոլորիս խնդիրն է: Մենք բոլորս կոչված ենք իմաստավորված կյանքի և
սերնդակերտման: Այս առումով կրթությունը հասարակության գլխավոր առաքելությունն
է և որպես այդպիսին նվիրական է և սուրբ: Յուրաքանչյուր ազգի կենսունակությունն ու
զարգացումն ուղղակիորեն կախված են այդ առաքելության գիտակցումից և լավագույն
ուժերն այդ սուրբ գործին ծառայեցնելու կարողությունից: Իսկ սրբությունը ոչ միայն
գիտակցության մեջ ամրագրված արժեքային բարձր կարգավիճակ է, այլև մարդկանց
միավորող մեծ ուժ և ներշնչանք:
Մեսրոպ քահանա Արամյան
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
2015 թվականը ձեռքբերումների և մարտահրավերների տարի էր
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) համար։
Սույն փաստաթուղթը ներկայացնում է 2015 թվականին ԿԳԱԾ-ի
շրջանակում իրականացված աշխատանքների հաշվետվությունը`
խմբավորված ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգային երեք հիմնական
ուղղությունների շուրջ։
1. Հայկական կրթական լավագույն ավանդների և ժամանակակից
կրթության առաջատար փորձի հիման վրա սովորելու
միջազգայնորեն ճանաչելի և մրցունակ համակարգը`
«Արարատյան բակալավրիատը», լրամշակվեց, և լրամշակված
տարբերակը 2015 թվականին ներդրվեց «Այբ» ավագ
դպրոցում։ Այս ուղղությամբ 2015 թ. իրականացված
հիմնական աշխատանքներին հավելվեց նաև Արարատյան
բակալավրիատի` որպես այլընտրանքային կրթական հարթակի
ճանաչումը ՀՀ ԿԳՆ կողմից, ինչպես նաև Արարատյան
բակալավրիատի միջազգային ճանաչման գործընթացի
մեկնարկը։
2. Լավագույն արդյունքներ դրսևորած ուսուցիչներին
բացահայտելու և խրախուսելու, նրանց մասնագիտական
զարգացմանը նպաստելու, ուսուցչական ռեսուրսը
արդյունավետ կերպով օգտագործելու և լավագույն մարդկային
ռեսուրսը դեպի դպրոց ուղղորդելու նպատակով մշակվեց
ուսուցիչների վերապատրաստման և ազգային հավաստագրման
երկաստիճան ծրագիրը։ 2015 թ. այս ուղղությամբ
իրականացված հիմնական աշխատանքները ներառում են
ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի լրամշակված
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տարբերակի լիակատար փորձարկումը և լրամշակման
ամփոփումը, վերապատրաստող միջուկ խմբի 20 ավագ և
20 վերապատրաստող-մասնագետների վերապատրաստումը,
ինչպես նաև վերապատրաստման ծրագրի թեկնածուների
հավաքագրման և ընտրության կարգը։
3. Դպրոցների ինստիտուցիոնալ զարգացումը խթանելու
նպատակով մեկնարկեց գիտելիքի տարածման և լավագույն
փորձի փոխանակման արդյունավետ հարթակների ստեղծմանն
առնչվող ընթացակարգերի մշակումը։ 2015 թ. այս ուղղությամբ
մշակվեց ԱԲ դպրոցների արդյունավետ տեղակայման
խորհրդատվական ձեռնարկը, կատարվեց դպրոցների
ֆիզիկական միջավայրի տեղական և միջազգային չափանիշների
ուսումնասիրություն, կազմակերպվեց Ստեփանակերտում ԱԲ
համակարգի դպրոցի ներդրման նպատակով ճանաչողական
այց։

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ՝
ՀԱՄԱՌՈՏ

Միջազգային գործընկերներ՝ Քեմբրիջի համալսարանի «Քեմբրիջի
միջազգային քննություններ» կենտրոն (Cambridge International Examinations (CIE), Cambridge University) և Լոնդոնի համալսարանական
քոլեջի Կրթության ինստիտուտ (Institute of Education (IOE), University
College London)

Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը Հայաստանի
հանրակրթության որակի բարձրացման և համակարգային
բարեփոխումների իրականացման նախաձեռնություն է:

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
•
•

•

Ձևավորել սովորելու միջազգայնորեն ճանաչելի և մրցունակ
համակարգ` հայկական կրթական լավագույն ավանդների և
ժամանակակից կրթության առաջատար փորձի հիման վրա
Բացահայտել և խրախուսել լավագույն արդյունքներ դրսևորած
ուսուցիչներին, նպաստել նրանց մասնագիտական զարգացմանը,
արդյունավետ կերպով օգտագործել ուսուցչական ռեսուրսը և
լավագույն մարդկային ռեսուրսն ուղղորդել դեպի դպրոց
Խթանել դպրոցների ինստիտուցիոնալ զարգացումը

Իրականացման գործիք՝ «Արարատյան բակալավրիատ» (ԱԲ)
համակարգ
Նախաձեռնողներ և իրականացնողներ՝ «Այբ» կրթական
հիմնադրամ, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն
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1. ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ
ԵՐԿԱՍՏԻՃԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՄՇԱԿՈՒՄ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի հիմնական
նպատակներից մեկը լավագույն արդյունքներ դրսևորած
ուսուցիչներին բացահայտելն ու խրախուսելն է, նրանց
մասնագիտական զարգացմանը նպաստելը, ուսուցչական ռեսուրսը
և լավագույն մարդկային ռեսուրսը դեպի դպրոց ուղղորդելը։
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի հայեցակարգով
սահմանված է, որ ԿԳԱԾ-ի շրջանակներում նախատեսված է
ուսուցիչների հավաստագրման 2 մակարդակ՝
1.

ԿԳԱԾ-ի ավագ ուսուցիչ,

2.

ԿԳԱԾ-ի խորացված հմտություններով ուսուցիչ։

Հավաստագրումը կփաստի ուսուցչի մասնագիտական
հատկանիշները, գիտելիքները, հմտությունները և փորձառությունը:
Այն նաև կհաստատի ուսուցչի մասնագիտական առաջխաղացման
տվյալ փուլի ակնկալիքները: Հավաստագրման մակարդակները
և առկա հարթակները կօգնեն հավաստագրված ուսուցիչներին՝
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բացահայտելու իրենց մասնագիտական աճի կարիքները և
կատարելագործվելու:
Հավաստագրման չափանիշները հիմնված կլինեն միջազգային
լավագույն փորձի վրա, որը կտեղայնացվի: Հավաստագիրը
կշնորհվի ԿԳԱԾ-ի կողմից:
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի հայեցակարգով
սահմանվել է նաև, որ 2015-2016 թթ. ԿԳԱԾ-ի նախապատրաստական
շրջան են հանդիսանում։ Այս ժամանակահատվածում ծրագրված
է երեք փուլով պատրաստել ԿԳԱԾ-ի համար անհրաժեշտ
վերապատրաստող միջուկ խումբը՝ ներգրավելով 20 ավագ
վերապատրաստող-մասնագետ (2015թ.) և 40 վերապատրաստող
մասնագետների թեկնածուներ (2016 թ.):
2015 թվականը խիստ ծանրաբեռնված և բեղուն տարի էր, որի
հիմնական ձեռքբերումներն էին՝
1. ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի լրամշակված
տարբերակի լիակատար փորձարկումը և լրամշակման ամփոփումը.
2. ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի հիմնական
բովանդակության տեղայնացումը թարգմանական եռանդուն
աշխատանքի միջոցով.
3. վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողմասնագետների վերապատրաստումը.
4. վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողմասնագետների «փորձարկումը», վերջիններիս վերապատրաստման
հմտությունների շարունակական զարգացումը.
5. վերապատրաստող միջուկ խմբի 20 վերապատրաստողմասնագետների վերապատրաստումը.
6. վերապատրաստման թեկնածուների հավաքագրման և
ընտրության կարգի մշակումը:

1.1. ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԼԻԱԿԱՏԱՐ
ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԼՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը մշակվել է ԼՀՔ
Կրթության ինստիտուտի մասնագետների կողմից՝ ԿԳԱԾ-ի
նախաձեռնող թիմի անդամների (2014 թ.), այնուհետ նաև
ԿԳԱԾ-ի ուսուցիչների վերապատրաստման և մասնագիտական
զարգացման բաժնի մասնագետների (2015 թ.) հետ։ Հարկ է
նկատել, որ ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտը մի քանի տասնամյակ
հաջողությամբ իրականացնում է ուսուցիչների վերապատրաստման
ծրագրեր թե՛ Մեծ Բրիտանիայում, թե՛ այլ երկրներում, ինչպես
օրինակ՝ Ճապոնիայում, Հորդանանում, Ղազախստանում և այլն։
Այնուհանդերձ, ծրագրի հաջողությունը էապես պայմանավորված է
նաև տվյալ մշակույթում նրա տեղայնացմամբ, ինչը Հայաստանում
իրագործվել է մի քանի մակարդակով թե՛ 2014 թ.-ին և թե՛ հատկապես
2015 թ.-ին՝ վերապատրաստող միջուկի ավագ վերապատրաստողմասնագետների վերապատրաստման ընթացքում1։
Ուսուցիչների վերապատրաստումը տևում է 20 շաբաթ, որից 3 շաբաթը
դեմ առ դեմ հանդիպումներ են։ Մնացյալ ժամանակահատվածը
խիստ ճկուն կառուցվածք ունի. ներառում է թե վերապատրաստման
առցանց մոդուլներ, թե ժամանակ առ ժամանակ իրականացվող
խմբային հանդիպումներ։ Վերապատրաստման ծրագրի այսօրինակ
ճկունությունը պայմանավորված է և՛ տարբեր բնակավայրերի
բոլոր ուսուցիչներին մասնակցության հավասար պայմաններ
առաջարկելու, և՛ վերապատրաստումների արդյունավետությունը
բարձրացնելու, և՛ վերապատրաստման ֆինանսական ծախսերը
նվազեցնելու նպատակով։
1
Քանի որ ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգը պահանջում է, որ վերապատրաստող
մասնագետներն ուսուցիչներ լինեն, փաստացի ծրագրի տեղայնացումը կատարվել է
հենց գործող ուսուցիչների կարիքները հաշվի առնելով։

Վերապատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 6 բաղադրիչից,
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին ենթաբաղադրիչները։
Վերապատրաստման բաղադրիչներն ուղղված են դասավանդման
արդյունավետության բարձրացմանը խոչընդոտող ամենահիմնական
խնդիրների լուծմանը 2. այդ խնդիրները վերաբերում են
ուսուցչական պրոֆեսիոնալիզմին, արդյունավետ գնահատմանը,
տարբերակված ուսուցմանը, ստեղծարարությանը, սեփական
փորձառության շարունակական ուսումնասիրմանը, դասավանդման
արդյունավետությանն ուղղված հետազոտական հմտություններին։
Մեկ վերապատրաստման ընթացքում թեկնածուներն
իրականացնում են փորձնական դասեր, կարդում մասնագիտական
հոդվածներ, կատարում գործընկերների դասալսումներ, գրում
ինքնավերլուծականներ, ունենում վերապատրաստողների հետ
խորհրդատվական հանդիպումներ, կատարում ուսուցչական
նորարարությանն ուղղված փորձեր, հետազոտություններ։
Կատարված ողջ աշխատանքը ամփոփվում է թեկնածուի
անհատական թղթապանակում. սա կատարվում է հենց թեկնածուի
կողմից3։
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՍՏԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼԻԶՄ
ՍԵՓԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2 Բաղադրիչների ընտրությունը պայմանավորված է թե ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի
հարուստ փորձով՝ այս ոլորտում, թե ծրագրի մեկնարկային փուլում տարբեր տեղական
դպրոցներում իրականացված դասալսումների վերլուծությամբ։
3 Նպատակը թեկնածուների համար այնպիսի «ապահով» միջավայրի ստեղծումն է,
որտեղ թեկնածուներն իրենք են ընտրում իրենց արդյունքները լավագույնս նկարագրող
«ապացույցները»։
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1.2 ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՅՆԱՑՈՒՄ
ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԵՌԱՆԴՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ՄԻՋՈՑՈՎ
Ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը Հայաստանում
տեղայնացնելու գործընթացը երկու հիմնական փուլ ունեցավ՝
1. ծրագրի իրականացում անգլերենով՝ վերապատրաստողների
միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների
շրջանում ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի ներկայացուցիչների
կողմից,
2. ծրագրի իրականացում հայերենով՝ միջուկ խմբի
վերապատրաստող-մասնագետների շրջանում ավագ
վերապատրաստող-մասնագետների կողմից՝ ԼՀՔ Կրթության
ինստիտուտի մասնագետների մշտադիտարկմամբ։
Իրականացման առաջին փուլում հիմնական նպատակները երեքն
էին՝
1. տեղայնացված ծրագրի լիարժեք փորձարկում առաջնակարգ
վերապատրաստողների կողմից (ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտ),
2. ավագ վերապատրաստող-մասնագետների վերապատրաստում
որպես թե ուսուցիչներ, թե վերապատրաստողներ,
3. վերապատրաստման ծրագրի լրամշակում՝ ըստ ավագ
վերապատրաստող-մասնագետների արձագանքի։
Վերապատրաստման այս փուլի արդյունքում ծրագիրը որոշակիորեն
փոփոխվեց՝ ավելացավ հետազոտական հմտությունների
զարգացմանը տրամադրվող ծրագրային ժամաքանակը՝ որպես
ուսուցիչների կողմից «միաձայն» արտահայտված կարիք։
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Հավելյալ փորձարկումը հնարավորություն տվեց մշտադիտարկելու
ծրագրի բոլոր բաղադրիչների յուրացումը, վերհանելու յուրացման
գործընթացի բարդությունները և ըստ կարիքի փոփոխելու դրանք։
Իրականացման երկրորդ փուլում հիմնական նպատակները ևս
երեքն էին՝
1. տեղայնացված ծրագրի լիարժեք փորձարկում արդեն
հայերենով,
2. ա վ ա գ
վերապատրաստող-մասնագետների
վերապատրաստման հմտությունների փորձարկում և
ըստ կարիքի բարելավում ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի
մասնագետների կողմից,
3. վերապատրաստման ծրագրի հավելյալ լրամշակում՝ ըստ
վերապատրաստող-մասնագետների արձագանքի։
Վերապատրաստման այս փուլի արդյունքում ծրագրի բաղադրիչներն
էական փոփոխություններ չկրեցին, ինչը թույլ տվեց փաստել, որ
ծրագիրը լիովին տեղայնացված է hայաստանյան ուսուցչական
մշակույթի համար։ Վերապատրաստման ներկայացումների
ողջ նյութը թարգմանվեց հայերեն, փորձարկվեց և ենթարկվեց
լրամշակման։
Իրականացված միջոցառումների արդյունքում հնարավորություն
եղավ վերապատրաստման հիմնական ծրագիրը՝ խորացված
հմտություններով ուսուցիչների վերապատրաստման համար,
լրամշակել, ամփոփել և հիմնական ներկայանյութերը տեղայնացնել1:

1 Ավագ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը դեռևս նախնական մշակման
փուլում է։

1.3. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ՄԻՋՈՒԿ ԽՄԲԻ
ԱՎԱԳ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ-ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
Վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողմասնագետների վերապատրաստման ծրագիրը մեկնարկեց
2015 թ. մարտին։ Այս նպատակով նույն թվականի հունվարին
ամփոփվեց մասնակիցների ընտրությունը1։ Ի տարբերություն
վերապատրաստող-մասնագետների ծրագրի՝ ավագ
վերապատրաստող-մասնագետների վերապատրաստումն
իրականացվեց հինգ դեմ առ դեմ հանդիպումների միջոցով։
Մինչ բուն վերապատրաստման ծրագրի սկիզբը ծրագրի
մասնակիցները գերծանրաբեռնված միջավայրում երկու ամիս
իրականացրին հատուկ առանձնացված շուրջ 12 մասնագիտական
հոդվածի ընթերցումներ, խմբային քննարկումներ, վերլուծություններ՝
պատրաստվելու բուն ծրագրին։ Հոդվածների ընտրությունը
կատարվել էր ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մասնագետների կողմից։
Պարտադիր ընթերցանության այս հոդվածներն իրենց մեջ ամփոփել
էին դասավանդման ոլորտում կատարված գրեթե բոլոր էական
տեսական և փորձնական դիտարկումները՝ հնարավորություն
ընձեռելով մասնակիցներին կարճ ժամանակում ծանոթանալու
դասավանդման հիմնական տեսություններին։
Մարտ ամսվա ընթացքում մասնակիցների վերապատրաստումը
հիմնականում իրականացվեց առցանց տարբերակով՝ կատարվեց
վերջիններիս գրանցում ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի՝ հատուկ
այս վերապատրաստման համար բացված ներքին առցանց
համակարգում (UCL IoE Moodle)։ Առցանց վերապատրաստման
ընթացքը հատկապես մշտադիտարկվեց ԼՀՔ Կրթության
1
Ընտրության հիմնական երեք չափանիշներն էին անգլերենին տիրապետումը,
ԱԲ ծրագրով դասավանդելու փորձառությունը, ինչպես նաև դասավանդման ոլորտում
զգալի փորձը։

ինստիտուտի կրթական ծրագրերի ավագ մասնագետ Քիմ Ինսլիի
կողմից։
1-ին դեմ առ դեմ

ապրիլի 17-21

Առաջին դեմ առ դեմ հանդիպումը տեղի ունեցավ ապրիլի 17-21-ին։
Վերապատրաստումներ իրականացնելու նպատակով Հայաստան
ժամանեցին ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի ավագ մասնագետներ
Յացեկ Բրանտը (գիտությունների թեկնածու), Փոլի Գլեգը և
Քիմ Ինսլին (գիտությունների թեկնածու): Վերապատրաստման
այս փուլում հիմնական անդրադարձ կատարվեց հետևյալ
թեմաներին՝ դասավանդման և ուսումնառության տեսություններ,
դասի պլանավորում, դասի նպատակներ և վերջնարդյունքներ,
դասարանային գործունեության բաղադրիչներ, բնութագրական
արձագանք (feedback), հարցադրում, հաջողության չափանիշ
և ստեղծագործականություն, բարձր ներգրավվածության և
մարտահրավերների ռազմավարություններ, ուսումնական հատուկ
կարիք ունեցող աշակերտներ, փաստերից բխող ուսումնառություն,
դասարանային գործունեության հետազոտության ներկայացում,
հետազոտության թեմայի որոշում:
2-րդ դեմ առ դեմ

մայիսի 25-29

Ապրիլ-մայիս ժամանակահատվածում վերապատրաստման
մասնակիցները ներգրավվեցին հիմնականում հետազոտական
աշխատանքներում։ Հետազոտական աշխատանքի համար
մասնակիցներից յուրաքանչյուրը կատարեց թեմայի ընտրություն,
կազմվեցին թեմաների հետազոտության քայլեր, անցկացվեցին
փորձ-դասեր, որոնց նպատակը թեմաներում արծարծված տեսական
մոտեցումները գործնականորեն ստուգելն էր։ Յուրաքանչյուր
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հետազոտության «դաշտային» հատվածի իրականացման համար
տրամադրվել էր առնվազն վեց դասաժամ։ Հետազոտական
աշխատանքներն ամփոփվեցին արդեն հաջորդ դեմ առ դեմ
հանդիպման (մայիսի 25-29) ժամանակ կազմակերպված
«հետազոտությունների ցուցահանդեսում»՝ հատուկ պատրաստված
պաստառ-ներկայացումների միջոցով։ Ցուցահանդեսի ժամանակ
ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մասնագետներից ստացված
բնութագրական արձագանքի շնորհիվ վերապատրաստման ծրագրի
մասնակիցները կատարեցին աշխատանքների լրամշակում, իսկ
վերջնական հանձնումը տեղի ունեցավ արդեն երրորդ դեմ առ դեմ
հանդիպման ժամանակ (հուլիսի 13-17)։

Վերապատրաստումների ընթացքում կիրառվում է ձևավորող
գնահատում (formative assessment), որն իրականացվում է ըստ
ուսուցիչների կատարած աշխատանքների թղթապանակի
(դասապլաններ, աշակերտներին տրված աշխատանքների
օրինակներ, հոդվածների ընթերցանության վերլուծություններ,
ինքնավերլուծական նյութեր, հետազոտություն)։ Գնահատումն
իրականացվում է և´ վերապատրաստումների ընթացքում, և՛
վերջում։

3-րդ դեմ առ դեմ

հուլիսի 13-17

Երրորդ դեմ առ դեմ հանդիպման ժամանակ մասնակիցները
կենտրոնացան հիմնականում հետևյալ թեմաների վրա՝
1. վիրտուալ ուսումնառության միջավայրի արդյունավետ
օգտագործում,

12

2.
3.
4.
5.

դասի ուսումնասիրման ճապոնական մեթոդ,
առարկայական ծրագրի/կրթակարգի պլանավորում,
ուսումնական նյութերի մշակում և գնահատում,
ՏՀՏ-ի կիրառումը դասավանդման և ուսումնառության
գործընթացում:
Վերապատրաստման հիմնական բաղադրիչից բացի՝ մասնակիցները
հնարավորություն ստացան նաև լսելու ԼՀՔ Կրթության
ինստիտուտի հեղինակավոր ավագ մասնագետ Նորբերտ
Պաշլըրի դասախոսությունը ուսուցչական ստեղծարարության
և նորարարության վերաբերյալ։ Պրն Պաշլըրի այցը Հայաստան
տեղի ունեցավ «Այբ» կրթական հիմնադրամի և ԼՀՔ
Կրթության ինստիտուտի միջև ստեղծված ջերմ գործընկերային
հարաբերությունների շնորհիվ2։
4-րդ դեմ առ դեմ

հոկտեմբերի 21-25

5-րդ դեմ առ դեմ

դեկտեմբերի 2-8

Վերապատրաստումների չորրորդ և հինգերորդ դեմ առ դեմ
հանդիպումները տեղի են ունեցել հոկտեմբերի 21-25-ը և
դեկտեմբերի 2-8-ը՝ համապատասխանաբար: Հանդիպումները
վարել են ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մասնագետները։
Չորրորդ դեմ առ դեմ հանդիպման հիմնական նպատակը
մասնակիցներին մենտորության, խորհրդատվության,
բնութագրական արձագանքի տրամադրման ուղղությամբ
վերապատրաստելն էր՝ օժանդակելու վերջիններիս լիարժեք
կայացմանը որպես ավագ վերապատրաստողներ։
2 Այցը չի ֆինանսավորվել Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի
շրջանակում։

ԱԲ ավագ վերապատրաստող-մասնագետներն իրենց մենտորության
ժամանակ պետք է ապահովեն հետևյալ գործառույթները.
•

հանձն առնեն կերտել փորձառու համայնք,

•

կիրառեն դասերի ուսումնասիրման ճապոնական մեթոդը,

•

դասալսեն իրենց մենտորության տակ գտնվող ուսուցիչների
դասերը,

•

հանդիպեն և մենտորություն տրամադրեն իրենց մենտորության
տակ գտնվող ուսուցիչներին,

•

դասավարեն իրենց մենտորության տակ գտնվող ուսուցիչների
հետ,

•

պահեն գրանցամատյան, որում կնշեն իրենց մենտորության
տակ գտնվող ուսուցիչների առաջընթացը։

1.4. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ՄԻՋՈՒԿ ԽՄԲԻ
ԱՎԱԳ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ-ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
«ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ», ՎԵՐՋԻՆՆԵՐԻՍ
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Ավագ վերապատրաստող-մասնագետների լիարժեք ձևավորման
նպատակով ծրագրային վերջին դեմ առ դեմ հանդիպումը
հիմնականում նպատակաուղղվեց ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի
մասնագետների հետ վերապատրաստող-մասնագետների
առաջին խմբի մասնակիցների համատեղ վերապատրաստման
իրականացմանը։
Այս ընթացքում ավագ վերապատրաստող-մասնագետներն արդեն
հայերենով անցկացնում էին վերապատրաստող-մասնագետների

առաջին խմբի մասնակիցների վերապատրաստումը, իսկ ԼՀՔ
Կրթության ինստիտուտի մասնագետները մշտադիտարկում էին
գործընթացը՝ տալով ընթացիկ անհրաժեշտ խորհրդատվություն։

1.5. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ՄԻՋՈՒԿ ԽՄԲԻ
20 ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ-ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
Ըստ ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգի 2015-2016 թթ. աշխատանքային
ժամանակացույցի՝ վերապատրաստող միջուկ խմբի 20
վերապատրաստող-մասնագետների վերապատրաստումը ևս պետք
է մեկնարկեր 2015 թ. երրորդ եռամսյակում։ Այդ նպատակով
2015 թվականի հունիսին կատարվեց վերապատրաստման
մասնակիցների ընտրություն3։
Վերապատրաստումներին մասնակցելու հայտ ներկայացրած
23 մասնակիցներից ընտրության պայմանին բավարարել է 19-ը:
Ընտրված մասնակիցները, ինչպես ավագ վերապատրաստողմասնագետների վերապատրաստման մասնակիցները, ծանոթացել
են պարտադիր ընթերցանության համար ընտրված հոդվածներին։
Այս խմբի առաջին դեմ առ դեմ հանդիպումները տեղի են ունեցել
հուլիսի 13-17-ն ընկած ժամանակահատվածում և իրականացվել
ավագ ուսուցչի հավաստագրում ունեցող վերապատրաստողմասնագետների կողմից4։

3

Անգլերենին տիրապետումն այս պարագայում արդեն էական պայման չի
եղել, սակայն ոլորտային խոր փորձառությունը և ԱԲ ծրագրով դասավանդման
փորձառությունը շարունակել են լինել ընտրության էական պայմաններ։
4 Այս վերապատրաստումը, ինչպես արդեն նշվեց, նպատակ ուներ նաև փորձարկել
ավագ վերապատրաստող-մասնագետներին։
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Թեև խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում ունեցող
վերապատրաստող-մասնագետների վերապատրաստումներն
իրականացնում էին ավագ վերապատրաստող-մասնագետները,
վերապատրաստումների ողջ ընթացքում դրանց ներկա են եղել ԼՀՔ
Կրթության ինստիտուտի մասնագետները՝ նրանց աշխատանքին
հետևելու, մեկնաբանելու և, ըստ կարիքի, զարգացման նպատակով
միջամտություններ անելու համար:

Այդ վերապատրաստումների ընթացքում ծրագրային վեց
բաղադրիչների առանձին ենթաբաղադրիչների վերաբերյալ
ավագ վերապատրաստող-մասնագետները դասախոսություններ
են կարդացել, մասնավորապես հետևյալ թեմաների շուրջ՝
արտակարգ պրակտիկայի մոդել, դասարանային գործունեության
բաղադրիչներ, դասի պլանավորում, խնդրի ձևավորման
սկզբունքներ և հարցաքննություն: Յուրաքանչյուր օրվա ավարտին
ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մասնագետներն անցկացրել են
ամփոփիչ դասափուլեր:
Երկրորդ դեմ առ դեմ հանդիպումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերին՝
ավագ վերապատրաստող-մասնագետների վերապատրաստմանը
զուգակցմամբ՝ ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մասնագետների
ներկայությունից առավելագույն արդյունք ստանալու
նպատակով։ Այս վերապատրաստումները ևս անցկացվել են
«ավագ» վերապատրաստում անցնող մասնագետների և ԼՀՔ
Կրթության ինստիտուտի մասնագետների հետ։ Դեմ առ դեմ
հանդիպման ավարտին վերապատրաստման ծրագրում ներառված
մասնակիցները սկսել են զբաղվել անհատական հետազոտական
աշխատանքներով: Վերապատրաստման այս խմբի մասնակիցների
վերապատրաստումն ավարտվում է 2016 թ․ փետրվարին՝
հետազոտական աշխատանքների հանձնմամբ, երրորդ դեմ առ
դեմ ամփոփիչ հանդիպման կազմակերպմամբ և մասնակցության
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գնահատմամբ։
Վերապատրաստող միջուկ խմբի վերապատրաստումը
հնարավորություն կընձեռի Հայաստանում ունենալ որակյալ
վերապատրաստողների կրիտիկական զանգված, որը կկազմակերպի
շուրջ 2000 ուսուցչի վերապատրաստումը և շարունակական
մասնագիտական զարգացումը։ Վերապատրաստողմասնագետների նպատակը նաև կլինի լավագույն արդյունքներ
դրսևորած ուսուցիչներին խրախուսելը, նրանց մասնագիտական
զարգացմանը նպաստելը, ուսուցչական ռեսուրսը և լավագույն
մարդկային ռեսուրսը դեպի դպրոց ուղղորդելը։

1.6. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ
ՄՇԱԿՈՒՄ
Ինչպես արդեն նշվեց, ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգով նախատեսված է
ուսուցիչների հավաստագրման 2 մակարդակ՝
1. ԿԳԱԾ-ի ավագ ուսուցչի,
2. ԿԳԱԾ-ի խորացված հմտություններով ուսուցչի:
Հավաստագրումը կփաստի ուսուցչի մասնագիտական
հատկանիշները, գիտելիքները, հմտությունները և փորձառությունը:
Այն նաև կհաստատի ուսուցչի մասնագիտական առաջխաղացումից
ակնկալիքները տվյալ փուլում: Հավաստագրման մակարդակները
և առկա հարթակները կօգնեն հավաստագրված ուսուցիչներին՝
բացահայտելու իրենց մասնագիտական աճի կարիքները և
կատարելագործվելու:
Հավաստագրման չափանիշները հիմնված կլինեն միջազգային
լավագույն փորձի վրա, որը կտեղայնացվի: Հավաստագիրը
կշնորհվի ԿԳԱԾ-ի կողմից։

Ուսուցիչների հավաստագրման շրջանակում ԿԳԱԾ-ի միջազգային
գործընկեր ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտը կհաստատի
հավաստագրման և ԿԳԱԾ-ի շրջանակում ուսուցիչների
գործունեության համապատասխանությունը համաշխարհային
լավագույն փորձի չափանիշներին:

ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի և ԿԳԱԾ-ի համապատասխան
մասնագետների կողմից։ Չափորոշիչների մշակման համար
տեսական հիմք եղավ գիտելիք-հմտություն-կարողություն (անձնային
որակ) եռամակարդակ բաշխումը, որը ներկայումս կիրառվում է նաև
աշակերտներին ներկայացվող ուսումնական պահանջների տեսքով։

2015 թվականին այս տեսանկյունից էական ձեռքբերում էր
հատկապես հավաստագրման չափանիշների միացյալ մշակումը

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
ԳԻՏԵԼԻՔ
Խորացված հմտություններով ուսուցիչներն ունեն խոր գիտելիքներ իրենց առարկայի վերաբերյալ։ Նրանք շատ լավ հասկանում
են մանկավարժության էությունը և գիտեն ինչպիսի մեթոդներ կիրառել ուսուցման ընթացքում: Շատ լավ են ճանաչում իրենց
աշակերտներին և օգտագործում նրանց առանձնահատկություններն ավելի արդյունավետ ուսուցման նպատակով:

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Խորացված հմտություններով ուսուցիչները կիրառում են իրենց առարկայական և մանկավարժական գիտելիքները ինչպես
լսարանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս: Նրանք տիրապետում են հաղորդակցության և համագործակցության արվեստին:
Խորացված հմտություններով ուսուցիչները հմտորեն օգտագործում են գնահատումը՝ ուսուցումը բարելավելու նպատակով:
Նրանք համապատասխանեցնում են իրենց դասավանդումը աշակերտների պահանջներին: Առավելագույն արդյունավետությամբ
են օգտագործում դասավանդման ժամանակահատվածը:

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿՆԵՐ
Խորացված հմտություններով ուսուցիչները նպատակամղված են դեպի իրենց աշակերտների հաջողությունը: Նրանք հասկանում
են, որ ուսուցումը շարունակական գործընթաց է, և մշտապես աշխատում են ինքնազարգացման ուղղությամբ: Խորացված
հմտություններով ուսուցիչները ստեղծագործ են և ճկուն: Նրանք ակտիվորեն համագործակցում են ուսուցիչների փորձի
փոխանակման hամայնքի1 հետ՝ որպես նրա մասնիկ՝ փոխգործակցելով այլ խորացված հմտություններով ուսուցիչների և
կրթության ոլորտի այլ անձանց հետ:
1 Ուսուցիչների համայնք, որտեղ մասնագետները փոխանակում են տեղեկատվություն և փորձ, ինչի արդյունքում զարգանում են որպես մասնագետ և անձ։
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Մշակված չափանիշները պարունակում են ինչպես «սկզբնական»
(նախավերապատրաստման) փուլի չափանիշներ, որոնց
առկայությամբ նաև պայմանավորվում է վերապատրաստման
ծրագրի մասնակիցների ընտրությունը, այնպես էլ
վերապատրաստման ծրագրի ավարտական արդյունքը։
2015 թվականին մեկնարկեց նաև ուսուցիչների հավաստագրման
կարգի բաղադրիչի մշակումը ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի
մասնագետների խորհրդատվությամբ: Ըստ այդ կարգի՝ ուսուցիչների
ընդունելությունը կկատարվի հետևյալ փուլերով.
1. հավաստագրման թեկնածուի կողմից դիմում-հայտի
ներկայացում՝ վերապատրաստման փուլին մասնակցելու
նպատակով (նկատենք, որ դիմում-հայտերը ներառելու են
մի քանի առաջադրանք՝ նախնական ստուգման ենթարկելու
առարկայական գիտելիքի մակարդակը, դասավանդման
հմտությունները և մասնագիտական հատկանիշները, լեզվական
հմտությունները, էթիկան և արժեհամակարգը, թիմային
աշխատանքի և համագործակցային ունակությունները).
2. թեստավորման փուլ, որը ներառում է առարկայական քննության
բաղադրիչ և ուսուցչի որակների թեստ.
3. անհատական հարցազրույց ԿԳԱԾ-ի համապատասխան
մասնագետների հետ՝ թեստային արդյունքների գործնական
ստուգման նպատակով.
4. կարճ դասավարում՝ գործնական արդյունքների ամփոփման
նպատակով.
5. առարկայական քննության լրացուցիչ բաղադրիչ։

ՀՀ ԿԳՆ գործընկերների հետ հանդիպումների արդյունքում
որոշվեց նաև հավաստագրման թեկնածության որոշ փուլ անցած
բոլոր թեկնածուներին տրամադրել լրացուցիչ օժանդակություն՝
առարկայական դասավանդման խորհրդատվության, ինչպես
նաև առարկայական քննության առավել բարդ բաղադրիչի
նախապատրաստության տեսքով։
2015 թվականին ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մասնագետների
հետ խորհրդատվական հանդիպումների արդյունքում ամրագրվեց
նաև ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգի հետևյալ դրույթը. «Ավագ
ուսուցչի հավաստագիրը վաղեմության ժամկետ չունի, սակայն
հավաստագրված ուսուցիչների գործունեությունը կենթարկվի
ամենամյա ստուգման: Հավաստագիրը կարող է չեղարկվել
մասնագիտական անբավարար գործունեության և սահմանված
այլ պահանջների խախտման դեպքում»։
Նույն խորհրդատվական հանդիպումների արդյունքում լրամշակվեց
ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգի հետևյալ դրույթը. «Խորացված
հմտություններով ուսուցչի հավաստագիրը կտրվի 3 տարի ժամկետով՝
նորացվելու պայմանով (վերադիմում և վերահավաստագրում): Այդ
շրջանում խորացված հմտություններով ուսուցչի հավաստագիրը
կարող է չեղարկվել մասնագիտական անբավարար գործունեության
և սահմանված այլ պահանջների խախտման դեպքում»1։ Ըստ
լրամշակման՝ հավաստագրի տրամադրման ժամկետը երկարացվեց
մինչև 5 տարի։ Սրա համար հիմք ծառայեցին թե՛ միջազգային
փորձը, թե՛ հատկապես վերապատրաստումից հետո ուսուցիչների
մասնագիտական զարգացման կարիքը, քանի որ այդ գործընթացի
համար օպտիմալ ժամանակահատված է համարվում հենց երեք
տարին։ Հետևաբար ուսուցիչների համապատասխանությունը
հավաստագրին կարող է վերաքննվել յուրաքանչյուր հինգ տարին
մեկ։
1 ՀՀ ԿԳՆ, «Այբ» կրթական հիմնադրամ. Կրթության գերազանցության ազգային
ծրագիր, Երևան, 2015 թ., էջ 32
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ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ

Ավագ ուսուցչի վերապատրաստումներն ինձ համար և՛ օգտակար են, և՛ արդյունավետ, քանի որ դրանք կրթությունը
ներկայացնում են որպես գիտություն, փոխանցում իրական և պրակտիկ հմտություններ, բացահայտում են ժամանակակակից,
աշակերտակենտրոն ուսուցման առավելությունները, սովորեցնում ինչպես ավելի մասնագիտական և կառուցողական
շփում հաստատել գործընկերների հետ և այլն: Այս վերապատրաստումների շնորհիվ հասկացել եմ դասապլանավորման
կարևորությունը և փոխել եմ դասալսումների մասին իմ կարծիքը: Բացի դրանից, ինձ համար բացահայտել եմ քոուչինգի
(coaching) մեթոդը, որը կիրառելի է թե կյանքում և թե ուսուցման մեջ: Պետք է նշեմ, որ սկզբում բավականին կասկածամտորեն
էի վերաբերվում վերապատրաստումներին, այնուամենայնիվ, ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մասնագետների հետ
յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո է՛լ ավելի էր մեծանում հետաքրքրությունս: Կարծում եմ, որ «Այբ»-ի բոլոր ուսուցիչները
պետք է անցնեն այս վերապատրաստումները, որպեսզի մենք «խոսենք նույն լեզվով», օգտագործենք ուսուցման նմանատիպ
մեթոդներ և կայուն զարգացման միջավայր ապահովենք մեր աշակերտների համար: Կարծում եմ, որ այդպիսով մենք
կկարողանանք ԱԲ ծրագրի և ԱԲ-ի մասնակից դպրոցների շրջանակում ուսուցիչների մեծ մարմին ձևավորել։
Զարուհի Կարաբեկյան
Կենսաբանության ուսուցչուհի, «Այբ» դպրոց
Անցնում է ԿԳԱԾ-ի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների վերապատրաստում

Վերապատրաստումների շնորհիվ ձեռք եմ բերել գործնական հմտություններ, դասարանում հետազոտություն իրականացնելու
կարողություններ և տեսական գիտելիքներ ժամանակակից մանկավարժության վերաբերյալ: Նաև տեղեկացել եմ
մանկավարժության բնագավառում կատարվող հետազոտական աշխատանքների մասին: Ընդհանուր առմամբ,
վերապատրաստումը նպաստել է իմ դասավանդման որակի բարելավմանը, ինձ դարձրել ավելի լավ ուսուցիչ՝ թույլ
տալով հասկանալ, թե ինչում եմ սխալվել, ինչ ուժեղ կողմեր ունեմ և ինչի վրա պետք է աշխատեմ։ Կարծում եմ, որ
վերապատրաստման արդյունքում դասերս դարձել են առավել նպատակաուղղված և կազմակերպված։
Մերի Հովսեփյան
Կենսաբանության ուսուցչուհի, «Այբ» դպրոց
Անցնում է ԿԳԱԾ-ի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների վերապատրաստում
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Վերապատրաստման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների ու հմտությունների շնորհիվ ավելի հեշտությամբ եմ բացահայտում
առկա խնդիրները, բայց որ ավելի կարևոր է, տիրապետում եմ բավարար քանակությամբ ռազմավարության՝ դրանք
լուծելու համար: Ինչ վերաբերում է մանկավարժական կոնկրետ հմտություններին, կցանկանայի հատուկ ընդգծել դասի
պլանավորման, գնահատման, ձևավորող գնահատման, բնութագրական արձագանքի և տարբերակված ուսուցման
վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպումները։ Յուրաքանչյուրը հարստացրել է իմ մանկավարժական գործիքակազմը։
Նշեմ մի քանիսը։ Ինչպես ուսուցիչներից շատերի համար, ինձ համար ևս գնահատումը թերևս առավել բարդ խնդիրներից
է: Ինչպե՞ս «գնահատել», որպեսզի գնահատականը արտացոլի աշակերտի գիտելիքների և հմտությունների առկա
մակարդակը, ինչպե՞ս անել, որ այն հավասարապես արդյունավետ լինի և՛ «ուժեղ» աշակերտի համար` չզրկելով նրան
հետագա կատարելագործման ձգտումից, և՛ «հետ մնացող» աշակերտի համար` չզրկելով նրան առաջխաղացման
մոտիվացիայից։ Ի վերջո, ինչո՞ւ ենք մենք գնահատում (ո՞րն է գնահատման նպատակը) և ի՞նչն ենք գնահատում։ Սրանք
հարցեր են, որոնք հետաքրքրում են և՛ սոսկ տեսական, և՛ գործնական առումով: Այս հարցերից մի քանիսը կոնկրետ
պատասխաններ ստացան ձևավորող գնահատման մասին աշխատանքային հանդիպման ժամանակ: Գնահատման
խնդրի հետ սերտորեն կապված էր բնութագրական արձագանքի վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպումը:
Լիլիթ Մինասյան
Համաշխարհային պատմության ուսուցչուհի, «Այբ» դպրոց
Անցնում է ԿԳԱԾ-ի խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում ունեցող վերապատրաստողմասնագետների վերապատրաստում

Խորացված հմտություններով ուսուցիչների վերապատրաստումը սկսել եմ հուլիսից: Ինձ համար շատ օգտակար են
այն հոդվածները և գրականության ցանկը, որոնց հետ ծանոթանում եմ այս ընթացքում։ Հատկապես կարևորում եմ
վերապատրաստման ոչ ձևական բնույթը. այն իրոք հետապնդում է նպատակ և տալիս ուղղություն հետագա զարգացման
համար։
Բիլոր Կուրղինյան
Ֆիզիկայի ուսուցիչ, «Այբ» դպրոց
Անցնում է ԿԳԱԾ-ի խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում ունեցող վերապատրաստողմասնագետների վերապատրաստում
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Հավելված 1․3․ Ավագ վերապատրաստող-մասնագետների
հետազոտական աշխատանքներ2 (տե՛ս էջ 40)
Հավելված 1․5․ Խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում
ունեցող վերապատրաստող-մասնագետների հետազոտական
աշխատանքներ (տե՛ս էջ 43)

2

Հետազոտությունները կատարվել են անգլերենով՝ ԼՀՔ մասնագետների կողմից
հնարավորինս արագ ստուգման և խորհրդատվության տրամադրման նպատակով։
2016 թվականին հետազոտությունների մի մասը կթարգմանվի հայերեն:
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2. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ
ՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ
ՓՈՐՁԻ ՀԻՄԱՆ
ՎՐԱ ՍՏԵՂԾՎԱԾ
ԵՎ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ
ՄՐՑՈՒՆԱԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ինչպես նշված է ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգում, ծրագրի իրականացման
հիմնական գործիքը «Արարատյան բակալավրիատ» կրթական
համակարգն է, որը շուրջ ութ տարի մանրազնին կերպով
մշակվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից և փորձարկվել
ու կատարելագործվել մասնավորապես «Այբ» ավագ դպրոցում,
ինչպես նաև «Այբ» միջին և տարրական դպրոցներում:
ԱԲ-ը տեղական և օտար կրթական միջոցների արդյունավետ
զուգակցման միջոցով նպատակ ունի ստեղծելու նորարար ու
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ամբողջական հանրակրթական հարթակ և զարգացնելու սովորելու
մրցունակ մշակույթ, աշակերտների մեջ սերմանելու ամուր հոգևորազգային արժեքներ, գեղագիտական բարձր ճաշակ և առողջ
կենսակերպի ձգտում:
2014 թվականին Արարատյան բակալավրիատի առարկայական
ծրագրերը «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի
կողմից ենթարկվեցին միջազգային համաքննման՝ միջազգային
առաջատար քննական հարթակների, այդ թվում նաև՝ աշխարհում
լայն ճանաչում գտած Քեմբրիջյան Ա մակարդակի հարթակի հետ։
Համաքննումը նաև նպատակ ուներ պարզելու, թե որքանով են
հայկական կրթական ավանդույթների վրա ստեղծված ծրագրերը
միջազգայնորեն մրցունակ։
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի փորձագետների
խումբը (հինգ ավագ մասնագետ) 2014 թ. դեկտեմբերին այցելեց
Հայաստան և «Այբ» ավագ, միջին և տարրական դպրոցներում
իրականացրեց ուսումնասիրություններ:
Մասնագետների թիմը կատարեց շուրջ 35 դասալսում, ինչպես նաև
ունեցավ մի շարք պաշտոնական և ոչ պաշտոնական քննարկումներ
դպրոցների տնօրինության, ուսուցիչների և աշակերտների հետ:
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնը համապարփակ
կերպով հետազոտել է «Այբ» դպրոցների կրթական ծրագիրը՝
«Արարատյան բակալավրիատ» համակարգը՝ ըստ դասավանդվող
առանձին առարկաների: Համաքննվել են ուսումնական պլանները,
դասագրքերը, տնային աշխատանքները, քննական թեստերը,
գնահատման համակարգը, առարկայական և միջառարկայական
նախագծերը, կրթության միջոցով փոխանցվող արժեքները։
Մասնավորապես, համապարփակ ուսումնասիրվել են «Այբ»
ավագ դպրոցի հետևյալ առարկաների ծրագրերը՝ մաթեմատիկա,
կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա, տեղեկատվական և

հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ, հայոց լեզու և
գրականություն, ռուսաց լեզու և գրականություն, անգլերեն, հայոց
պատմություն, համաշխարհային պատմություն, գործարարություն,
ֆիզիկական պատրաստվածություն, արվեստներ, պարարվեստ,
խմբային երգեցողություն և բեմարվեստ:
Ինչպես նշված է Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի 2014
թվականի գործունեության հաշվետվությունում, ուսումնասիրության
արդյունքում քեմբրիջյան մասնագետները մշակել են հանգամանալից
զեկույց, ըստ որի՝ Արարատյան բակալավրիատի ծրագրային
բովանդակությունը որոշ տեղերում զգալիորեն գերազանցում
է համանման միջազգային հարթակների չափանիշները, որոշ
տեղերում էլ ունի բարելավման անհրաժեշտություն։ Զեկույցը
գնահատել է «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն ըստ չորս
հիմնական ուղղության՝ ուսումնական ծրագրի, դասավանդման
մեթոդաբանության, գնահատման մեթոդաբանության և կրթական
ռեսուրսների: ԱԲ-ը՝ որպես հանրակրթության ծրագիր, ինչպես նաև
առարկաների առանձին ծրագրերը համեմատվել են «Քեմբրիջի
միջազգային քննություններ»-ի մշակած կամ ուսումնասիրած
համանման հանրակրթական ծրագրերի հետ:
Ընդհանուր առմամբ՝ ԱԲ-ի ծրագրերը գնահատված են որպես
միջազգային նմանատիպ առաջատար ծրագրերի հետ («International
Baccalaureate», «Advanced Placement», «Cambridge A-Level»)
հիմնականում համադրելի և մրցունակ, իսկ որոշ դեպքերում՝
անգամ գերազանցող:
2015 թ․-ին շարունակվել են աշխատանքները Արարատյան
բակալավրիատի ծրագրի լրամշակման ուղղությամբ, և
արձանագրվել են հետևյալ էական ձեռքբերումները.
1. Արարատյան բակալավրիատի ծրագրի կրթակարգի քարտեզի

սահմանում.
2. Արարատյան բակալավրիատի ծրագրի լրամշակում և
լրամշակված տարբերակի փորձարկման մեկնարկ «Այբ»
ավագ դպրոցում.
3. Արարատյան բակալավրիատի միջազգային ճանաչման
գործընթացի մեկնարկ.
4. Արարատյան բակալավրիատի ներքին ճանաչման
աշխատանքների մեկնարկ։

2.1. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԾՐԱԳՐԻ
ԿՐԹԱԿԱՐԳԻ ՔԱՐՏԵԶԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի դիտարկումների
հիման վրա 2015 թվականի առաջին և երկրորդ եռամսյակներում
կատարվեց Արարատյան բակալավրիատի առարկայական
ծրագրերի վերջնական խմբավորումը ուսուցման մակարդակների
սահմանմամբ, ժամաքանակների1 հաստատմամբ, ինտեգրված
ուսուցման առարկաների սահմանմամբ, ինչպես նաև Արարատյան
բակալավրիատը բնորոշող ուսուցման այլ միջառարկայական
ծրագրերի սահմանմամբ։ Լրամշակված տարբերակը բազմիցս
քննարկվեց նաև ՀՀ ԿԳՆ գործընկերների հետ, ինչի արդյունքում
ևս որոշ դրական փոփոխություններ կատարվեցին։
Ըստ լրամշակումների՝ Արարատյան բակալավրիատի կրթակարգի
քարտեզը բաղկացած է ութ առարկայախմբից, սակայն քաղաքական
խնդիրներից խուսափելու նպատակով ԱԲ-ի ավագ դպրոցի
առարկայական ծրագրի «միջազգային լեզու» առարկայախմբից
անգլերենն առանձնացվում է որպես «անգլերեն» առարկայախումբ՝
բաղկացած հիմնական և խորացված մակարդակի ուսուցման
ծրագրերից։
1 Ժամաքանակների լրամշակման համար հիմք եղան թե հանրակրթական
պետական չափորոշչով սահմանված հենքային ուսումնական պլանը, թե
առարկաների արդյունավետ ուսուցման ժամաքանակների միջազգային փորձը։
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ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
•
•
•
•
•

Հայոց լեզու
Հայ գրականություն
Գրաբար
Հայոց պատմություն
Հայոց պատմություն /
խորացված
• Հայ եկեղեցու պատմություն

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ֆիզիկա
Ֆիզիկա / խորացված
Քիմիա
Քիմիա / խորացված
Կենսաբանություն
Կենսաբանություն /
խորացված
Տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության
տեխնոլոգիաներ
Տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցության
տեխնոլոգիաներ /
խորացված
Աստղագիտություն
Ռոբոտիկա
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
• Մաթեմատիկա
• Մաթեմատիկա /
խորացված

ԱՐՎԵՍՏՆԵՐ
• Պարարվեստ
• Խմբային
երգեցողություն
• Բեմարվեստ
• Գծանկար
• Լուսանկարչություն
• Համակարգչային դիզայն
• Հռետորություն
• Կամերային
նվագախումբ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ
• Անգլերեն
• Անգլերեն / խորացված

ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
• Համաշխարհային
պատմություն
• Համաշխարհային
պատմություն / խորացված
• Գործարարության
հիմունքներ
• Գործարարության
հիմունքներ / խորացված
• Աշխարհագրություն
• Հոգեբանություն
• Քաղաքագիտություն
• Պետություն և իրավունք
• Փիլիսոփայություն
• Աստվածաբանություն
• Սոցիոլոգիա

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ռուսերեն
Ֆրանսերեն
Գերմաներեն
Իսպաներեն
Չինարեն
Արաբերեն
Պարսկերեն
Թուրքերեն
Լատիներեն
Հին հունարեն

ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԱՅԼ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
• Ֆիզիկական
պատրաստություն
• Լող
• Ֆուտբոլ
• Բասկետբոլ
• Սեղանի թենիս
• Շախմատ
• Նախնական զինվորական
պատրաստություն
• Առաջին բուժօգնություն

Նշում։ Պայմանավորված Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքով՝ երեխաները պարտադիր ուսանում են և՛ ռուսերեն, և՛
անգլերեն լեզուները, իսկ երրորդ օտար լեզուն՝ ըստ ցանկության։

Արարատյան բակալավրիատը որդեգրել է առարկաների ուսուցման
չորս կարևոր սկզբունք՝
1. խորացված և հիմնական մակարդակների ուսուցումը որպես
միջազգայնորեն ընդունված և լիովին ճանաչելի կրթական
մոտեցում.
2. մասնագիտացմանն ուղղված ուսումնառություն, որը ենթադրում
է սովորողների կողմից խորացված ուսուցման առարկաների
ընտրություն համապատասխան խորհրդատվական
հանդիպումներից հետո.
3. ամբողջական կրթություն, որը ենթադրում է ավագ դպրոցի
առաջին երկու տարում խորացված ուսուցման համատեղում
հիմնական ուսուցման առարկաների հետ.1
4. հայագիտական ուսուցում, որը ենթադրում է սովորողների
կողմից ինտեգրված հայագիտական առարկայի ուսուցում։
Արարատյան բակալավրիատի կրթակարգի քարտեզը դեռևս
լրամշակման փուլում է, ինչը կավարտվի արդեն 2016 թվականին
ծրագրի՝ «Այբ» ավագ դպրոցում փորձարկման արդյունքների
ամփոփմամբ։

ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի պատմության ավագ մասնագետ
Արթուր Չափմանի այցը Հայաստան
Սեպտեմբերին ԿԳԱԾ-ի Միջազգային համագործակցության բաժնի
մասնագետները Արարատյան բակալավրիատի պատմության
ծրագրերի կազմման նպատակով կազմակերպեցին ԼՀՔ Կրթության
ինստիտուտի Կրթական ծրագրերի, մանկավարժության և
գնահատման բաժնի պատմության ավագ մասնագետ Արթուր
Չափմանի այցը Հայաստան: Չափմանի այցի ընթացքում դիտարկվել
1 ԱԲ-ի յուրաքանչյուր սովորող որոշակի պարտադիր սկզբունքով ընտրություն է
կատարում յոթ առարկայական խմբերից։

են պատմական մտածելակերպի զարգացման և տարբեր երկրներում
պատմության դասավանդման մոդելները: Հայոց պատմության
համար ընտրվել է մեր նպատակներին առավել մոտ հոլանդական
մոդելը, որը ձևափոխվել է համաձայն ԱԲ-ի հասարակագիտական
առարկաների համար սահմանված չափորոշիչների՝ ուղղված
ԱԲ-ի սովորողի պատմական մտածելակերպի ձևավորմանը:
Ձևավորվել է «Հայոց պատմություն» առարկայի ծրագրի մշակման
աշխատանքային խումբ: Աշխատանքային խումբը կատարել է
դասալսումներ, դասապլանների պատրաստում և դասավանդում՝
հիմնական ուսուցիչների հետ համատեղ, ուսումնասիրել է
միջազգային փորձը և ընդունել հետազոտությունների միջոցով
պատմության դասավանդման մոտեցումը որպես թեմատիկ հիմք:

2.1.1. ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Նախագծային կրթությունը ԱԲ համակարգի էական
տարբերակիչներից է, որը մշակվել է ներկայումս լայն զարգացում
ապրող այդ կրթական ձևաչափի (project-based learning)՝ աշխարհում
ընդունված չափանիշների հիման վրա։
Նախագծային կրթությունը (ՆԿ) ուսումնառությունը նախագծերի
շուրջ կառուցելու ձևաչափ է: ՆԿ-ն համակարգված դասավանդման
մեթոդ է, որի դեպքում աշակերտները գիտելիքներ և հմտություններ
են ձեռք բերում երկարատև պրպտումների և հարցադրումների
միջոցով, որոնք հանգեցնում են բարդ, ընդգրկուն և իրականությունից
բխող խնդիրների լուծման և արդյունքների ապահովման:
ՆԿ-ի առավելությունները
• Աշակերտներին ավելի ակտիվորեն է ներգրավում կրթական
գործընթացի մեջ:
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• Բարելավում է ուսումնառության գործընթացը և
արդյունքները:
• Զարգացնում է համալսարանական և աշխատանքային
կյանքի համար անհրաժեշտ հմտություններ:
• Օգնում է համապատասխանել համաշխարհային տարբեր
ստանդարտներին, ինչպիսին են «Common Core» և «21st
Century Skills» ստանդարտները հմտությունների համար:
• Աշակերտներին հնարավորություն է տալիս տեխնոլոգիա

կիրառելու:
• Խրախուսում է արդյունավետ և արդյունքին միտված
դասավանդումը:
• Աշակերտներին և դպրոցները կապում է համայնքների և
իրական խնդիրների հետ:
Աշակերտների իրականացրած նախագծերի արդյունքը պետք
է լինի հանրային և չափելի, այսինքն՝ դրանք պետք է ունենան
սոցիալական ազդեցություն։

Նախագծային կրթության միջոցով ձեռք բերվող հիմնական հմտությունները
Վերլուծական մտածողություն

Հաղորդակցություն

Ինքնակառավարում և
ինքնակազմակերպում

Ստեղծարարություն

Պատասխանատվություն
(հանրային, անձնական, թիմային)

Ինքնավերլուծություն և
կողմնորոշվելու կարողություն

Համագործակցություն

Նախաձեռնողականություն
(նպատակասլացություն, որոշումներ
կայացնելու կարողություն)
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Նախագծերի նպատակն է վերոնշյալ հմտությունները զարգացնել
ուսանողների մոտ։ Ծրագրերն ընտրվում և մշակվում են հենց
աշակերտների կողմից: Դրանք լավ մշակված միջառարկայական
թիմային աշխատանքներ են, որոնց ողջ ընթացքում աշակերտներին
ուղղորդում են մենտորները: Նախագծային կրթությունը
գնահատում է աշակերտների հաղորդակցության և խնդիրներ
լուծելու հմտությունները՝ պրեզենտացիայի, ինքնավերլուծության
և թիմային աշխատանքի միջոցով: 2016 թվականից սկսած՝
նախագծային կրթությունը ևս գնահատվելու է որպես Արարատյան
բակալավրիատի առարկա։
Նախագծի չափորոշիչները
• Նախագծի առանցքում դրված խնդիրների պատշաճ
բարդություն
• Կապ իրական համայնքային խնդիրների հետ
• Աշակերտների մասնակցություն խնդիրների ձևակերպմանը
և լուծումների առաջադրմանը
• Նախագծի ավարտին արդյունքների հանրային ցուցադրում
կամ շնորհանդես
• Նախագծի արդյունավետ կառավարում ժամանակակից
գործիքներով
• Առնվազն 1 տարվա ժամանակահատված

2.2. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԾՐԱԳՐԻ
ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿ «ԱՅԲ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
2015 թ․-ի առաջին եռամսյակի ընթացքում ԿԳԱԾ-ի
համապատասխան մասնագետների, ինչպես նաև առարկայական
ավագ փորձագետների կողմից ուսումնասիրվել է 2014 թ.-ի
ավարտին ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի՝ «Քեմբրիջի միջազգային

քննություններ» կենտրոնի կողմից համաքննման ընթացքում
պատրաստված զեկույցը, որն ընդգրկում էր առաջարկություններ
ավագ դպրոցի համար ԱԲ-ի բոլոր առարկայական ծրագրերի
վերաբերյալ:
Միջազգային համաքննման զեկույցն առավել արդյունավետ
օգտագործելու նպատակով նույն եռամսյակում ընտրվեց
առարկայական ծրագրերի փուլային լրամշակման մոդելը։
2015 թ․ ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի լրամշակման փուլեր՝
հունվար-օգոստոս

ՓՈՒԼ 1
հունվար
Ուսումնասիրություն

ՓՈՒԼ 2
փետրվար
Լրամշակում

ՓՈՒԼ 3
մարտ-մայիս
Փորձարկում
և ընթացիկ
լրամշակում

Առաջին փուլի ընթացքում համապատասխան մասնագետների
կողմից ուսումնասիրվել են զեկույցում վեր հանված խնդիրներն ու
առաջարկությունները, և կազմակերպվել են խմբային քննարկումներ՝
խնդիրները լուծելու նպատակով։
Երկրորդ փուլի ընթացքում իրականացվել է ծրագրի ներդրումը
«Այբ» ավագ դպրոցի 10-րդ և 11-րդ դասարաններում։ «Այբ»
ավագ դպրոցի ընտրությունը պայմանավորված է թե Արարատյան
բակալավրիատի հիմնական տարբերակի՝ «Այբ» դպրոցում արդեն
երկարաժամկետ փորձարկմամբ, թե «Այբ» ավագ դպրոցում
անհրաժեշտ պատրաստվածության ուսուցչական ռեսուրսի
առկայությամբ։ Ծրագրի ներդրումը տեղի է ունեցել 2015 թվականի
սեպտեմբերին՝ 2015-16 ուսումնական տարվա շրջանում։
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Առարկայական ծրագրերի լրամշակման երրորդ փուլը (2015
թվականի սեպտեմբերից մինչև 2016 թվականի հուլիս) ներառում է
թե ծրագրի կիրառման մշտադիտարկման1, թե ընթացիկ տվյալների
վերլուծության բաղադրիչները՝ Արարատյան բակալավրիատի
առարկայական ծրագրերի լիարժեք լրամշակման համար։
Այս նպատակով 2015 թվականին սկսված աշխատանքները՝
առարկայական ծրագրերին կից կրթական որոշ նյութեր ստեղծելու,
նույնատիպ փուլային զարգացման մոդելի են հետևում։

2.3. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԵԿՆԱՐԿ
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի նպատակներից
մեկը ԱԲ-ը համաշխարհային գերազանցության հարթակներին
համազոր հայալեզու կրթական ծրագիր դարձնելն է։
ԿԳԱԾ-ը, ուսումնասիրելով միջազգային այդօրինակ հարթակներին
համազոր կրթական ծրագրերի ստեղծման մի շարք մոդելներ,
միջազգային գործընկերների հետ ողջ 2015 թվականի ընթացքում
տարված խորհրդատվական հանդիպում-բանակցությունների
արդյունքում աննախադեպ պայմանավորվածություն ձեռք
բերեց «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի հետ՝
Արարատյան բակալավրիատի շրջանավարտների համար հայերենով
անցկացվող քննությունները համազոր դարձնելու աշխարհում լայն
ճանաչում գտած Քեմբրիջյան Ա մակարդակի քննություններին: Սա
թե ֆինանսական, թե գործընթացային տեսանկյունից էականորեն
կհեշտացնի Արարատյան բակալավրիատի միջազգային ճանաչումը
որպես կրթության գերազանցության հարթակ՝ միակը հայալեզու
բովանդակությամբ։
1 Ներառում է այս նպատակով թե բուն առարկայական ծրագրերի կիրառումը, թե
հարակից կրթական ռեսուրսների արդյունավետությունը։
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Այս նպատակով արդեն 2015 թվականի չորրորդ եռամսյակում
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակում
ստեղծվեց Արարատյան բակալավրիատի քննությունների
կազմակերպման աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խմբի
անդամները մասնակցեցին «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ»
կենտրոնի կազմակերպած դասընթացներին՝ ավարտական
որակավորման քննությունների մշակման, կազմակերպման
սկզբունքների և գործընթացների վերաբերյալ։ Մշակվեց
Արարատյան բակալավրիատի ավարտական որակավորման
քննությունների մոդելը, և կատարվեց որակավորման միջազգային
ճանաչման առաջին փուլի քննությունների ընտրությունը։
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնը քննությունների
մշակման և կազմման ոլորտի ամենահեղինակավոր և փորձառու
հաստատությունն է աշխարհում, և նրա հետ համագործակցության
արդյունքում Արարատյան բակալավրիատի քննությունների
մշակման, կազմակերպման և գնահատման ստեղծվելիք համակարգը
իր դրական ազդեցությունն է ունենալու թե բուն «Արարատյան
բակալավրիատ» համակարգի, թե առհասարակ հայաստանյան
հանրակրթական ավարտական քննական միջավայրի վրա:
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի հետ
կատարված աշխատանքների արդյունքում 2015 թվականին
նախատեսվեց միջազգային ճանաչման առաջին փուլում ներառել
4 առարկա՝ մաթեմատիկա, քիմիա, կենսաբանություն և ֆիզիկա:
Առարկաների ընտրության առաջնահերթության հիմնական
նպատակը այս առարկաներին առաջատար միջազգային
կրթական հաստատությունների և որակավորումների ճանաչման
կենտրոնների կողմից տրվող կարևորությունն է։ Հետագա փուլերում
նախատեսվում է նաև հայագիտական, հասարակագիտական և
այլ առարկաների որակավորումների «միջազգայնացում»:

ՀՀ ԿԳՆ և «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի
հետ տարված բանակցությունների արդյունքում հաստատվեց
նաև, որ Արարատյան բակալավրիատի աշակերտները կստանան
պետական նմուշի ատեստատ, իսկ միջազգային որակավորման
յուրաքանչյուր քննության համար նաև «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնի, ՀՀ ԿԳՆ-ի և ԿԳԱԾ-ի կողմից
ստորագրված հավաստագիր, որի գնահատականը կնշվի նաև
դպրոցի ավարտական վկայականում:
Միջազգային այսօրինակ համազորությունը կնպաստի նրան, որ
այս հավաստագրերը ճանաչվեն ավելի քան 450 ուսումնական
հաստատության կողմից ԱՄՆ-ում, մոտ 60 ուսումնական
հաստատությունների կողմից Անգլիայում, ինչպես նաև հարյուրավոր
այլ ուսումնական հաստատությունների կողմից Եվրոպայում
և Հարավային Ամերիկայում, Կանադայում, Ավստրալիայում,
Սինգապուրում, Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում,
Մալայզիայում, ԱՄԷ-ում և շատ այլ երկրներում:
Կայացած բանակցությունների և միջազգային այցերի արդյունքում
լրամշակվեց Արարատյան բակալավրիատի քննական խորհրդի
կառուցվածքը, որ սահմանվել էր ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգով, և այն
վերածվեց «Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնի»։
2
Կենտրոնի կառուցվածքը լրամշակվեց 2016-ի հունվարին։
3
Այն կարող է որոշ փոփոխություններ կրել 2016 թվականին՝
կախված ընթացիկ բանակցություններից և աշխատանքային
նպատակահարմարությունից։
Քննական կենտրոնի աշխատանքային պարտականություններն
առավել լավ ըմբռնելու, ինչպես նաև «Քեմբրիջի միջազգային
2 Սա կատարվեց միջազգային գործընկերների խորհրդով՝ ճանաչման գործընթացն
առավել դյուրացնելու նպատակով։
3 Կառուցվածքին մանրամասն անդրադարձ կկատարվի 2016 թվականի
հաշվետվության շրջանակում։

քննություններ» կենտրոնի՝ քննությունների կազմակերպման
հարուստ փորձը տեղայնացնելու նպատակով ԱԲ-ի քննությունների
ստեղծման աշխատանքային խումբը 2015 թ․ նոյեմբերի 2330-ն ընկած ժամանակահատվածում «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնի հետ իրականացրեց փորձնական
քննություններ վերոնշյալ չորս առարկայից։ Փորձը հնարավորություն
տվեց լիարժեք պատկերացնելու իրական քննությունների հետ
կապված և միջազգայնորեն ընդունված բոլոր գործողությունները՝
թեստերի կազմում, քննության կազմակերպում, ստուգում,
որակավորման համազորության ստուգում։ Այս գործընթացը
պատշաճ իրականացնելու համար «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնը հնարավորություն ընձեռեց Արարատյան
բակալավրիատի քննություններ ստեղծող աշխատանքային խմբին
մուտք գործելու իր տվյալների շտեմարան՝ համապատասխան
փորձնական քննություններն ընտրելու և դրանց ծանոթանալու
համար։
2015 թ. հոկտեմբերի 24-25-ը տեղի ունեցան «Քեմբրիջի
միջազգային քննություններ» կենտրոնի կողմից ընտրված
չորս թարգմանված քննաթերթիկների համազորության
տեսահանդիպումներ, որոնք նպատակ ունեին համեմատելու
բնագիր անգլերեն քննաթերթիկները հայերեն թարգմանությունների
հետ և հայտնաբերելու անհամապատասխանությունները կամ
թվացյալ հուշումները: ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային
խմբի ղեկավար Արամ Փախչանյանը, ով մինչ այդ մեկնել էր
Քեմբրիջ, կարդաց հայերեն տարբերակները և դրանք անգլերեն
թարգմանեց առանց բնագրին նայելու․ արդյունքում հայտնաբերված
անհամապատասխանությունները քննարկվեցին և տեղում
ուղղվեցին:
Այնուհետև նոյեմբերի 23-ից դեկտեմբերի 4-ը ԱԲ-ի քննական
կենտրոնի աշխատանքային խումբը կազմակերպեց և իրականացրեց
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ԱԲ-ի խորացված փորձնական քննություններ մաթեմատիկա,
ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաներից: Փորձնական
քննությունները տևեցին 2 շաբաթ և անցկացվեցին ամեն օր
(շաբաթ օրերը՝ շրջանավարտների համար): Հատկանշական է,
որ քննությունների արդյունքները համապատասխանում էին
ակնկալիքներին: Քննությունները ցույց տվեցին, որ հանձնողներն
ունեն անհրաժեշտ գիտելիքները, բայց չունեն բավարար
հմտություններ, ինչը կարելի է շտկել՝ ավելի շատ գործնական
պարապմունքներ կազմակերպելով, համապատասխան
ռեսուրսներով աշխատելով, ինչպես նաև քննական նյութերի վրա
գրված հրահանգներին ուշադիր ծանոթանալով և հետևելով:
Քննությունների անցկացման ընթացքի ու արդյունքների վրա
հիմնվելով՝ մշակվել է 2016 թվականի գործողությունների ծրագիրը՝
2016 թվականին նախատեսվող ԱԲ-ի իրական խորացված
քննությունների կազմակերպման համար։

2.4. ԱԲ-Ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿ
ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգը սահմանում է, որ «Կրթության
գերազանցության ազգային ծրագիրը և «Արարատյան
բակալավրիատ» համակարգը այլընտրանքային կրթության՝
պետական մակարդակի նախաձեռնություն են և կոչված են
մրցունակ դպրոցական կրթության հնարավորություն ընձեռելու
ՀՀ բոլոր երեխաներին»4:
Այս տեսանկյունից հատկապես էական էր ՀՀ ԿԳՆ կողմից
Արարատյան բակալավրիատի ճանաչումը որպես «այլընտրանքային»
4

ՀՀ ԿԳՆ, «Այբ» կրթական հիմնադրամ. Կրթության գերազանցության ազգային
ծրագիր, Երևան, 2015 թ., էջ 6

28

կրթության ծրագիր։ ՀՀ ԿԳՆ-ում տեղի ունեցած մի շարք հանդիպումքննարկումների արդյունքում Արարատյան բակալավրիատի
ծրագիրը լրամշակվեց, ինչի հիմքով էլ արդեն 2015 թ․ դեկտեմբերի
29-ին, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի թիվ 1073
Ա/Ք հրամանով, «Այբ» կրթական հիմնադրամի ներկայացրած
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրը հաստատվեց որպես
այլընտրանքային:
Իր այս հրամանով ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարը
թույլատրեց ծրագիրն իրականացնել ՀՀ հանրակրթական հիմնական
ծրագրեր իրականացնող ուսումնական այն հաստատություններում,
որ ընդգրկված են ԿԳԱԾ-ում։ Սա էական և ամփոփիչ ձեռքբերում
էր ողջ տարվա ծավալուն աշխատանքներից հետո։

Հավելված 2․2․ Տեսահանդիպում «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնի հետ՝ 2015 թվականի հոկտեմբերի 2630-ը Քեմբրիջ իրականացվելիք այցը հստակեցնելու նպատակով
(տե՛ս էջ 46)
Հավելված 2․3ա․ Թարգմանված քննաթերթիկների համազորության
հանդիպումներ (տե՛ս էջ 46)
Հավելված 2․3բ․ «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի
մասնագետների այց Հայաստան (տե՛ս էջ 47)
Հավելված 2․3գ․ ԱԲ-ի ճանաչման նպատակով Անգլիա կատարված
այցեր (տե՛ս էջ 48)
Հավելված 2․4․ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
հրամանը՝ Արարատյան բակալավրիատը որպես այլընտրանքային
կրթական ծրագիր ճանաչելու մասին (տե՛ս էջ 50)

3. ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ
ԵՎ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ
ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՐԹԱԿԻ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Համաձայն ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգի՝ ԱԲ ծրագիրը երկրորդ փուլում՝
2016-2019 թթ. ընթացքում, նախատեսվում է ներդնել ՀՀ տասներկու
և ԼՂՀ մեկ դպրոցում: Նախապատրաստական առաջին փուլում
մշակվում են մի շարք ընթացակարգեր, կարգեր և մեխանիզմներ,
որոնք հնարավորություն կտան դպրոցում ապահովելու ԱԲ ծրագրի
ներդրման համար բավարար պայմաններ և ստեղծել «հաջողության
պատմություններ»։ Դպրոցների ինստիտուցիոնալ զարգացման
համար ստեղծվում են ընթացակարգերի փաթեթներ, որոնք
ներառում են ինչպես ներքին կառավարման համար կարևոր կարգեր,
այնպես էլ արտաքին փոխհարաբերություններին վերաբերող
փաստաթղթեր։
2015 թ․-ին դպրոցների անդամակցության և համագործակցության
ուղղությամբ մասնավորապես իրականացվել են հետևյալ
աշխատանքները.

ՀՀ մարզերի ուսումնասիրությունն ու դպրոցների ընտրության
չափանիշները.
2. ուսումնասիրվել են դպրոցների ֆիզիկական միջավայրի
տեղական և միջազգային չափանիշներ, և մշակվել են
ԱԲ դպրոցների ֆիզիկական միջավայրին ներկայացվող
պահանջները.
3. մշակվել է աշակերտների ընդունելության ընթացակարգը.
4. ճանաչողական այց է կատարվել Ստեփանակերտ՝ ԱԲ
համակարգի դպրոցի ներդրման նպատակով:

3․1․ ԱԲ-Ի ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ԼՂՀ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ
2015 թվականին մշակվել և ԿԳԱԾ-ի ղեկավար անձնակազմին են
ներկայացվել ԱԲ դպրոցների արդյունավետ տեղակայման համար
ԼՂՀ և ՀՀ մարզերի ուսումնասիրությունն ու դպրոցների ընտրության
չափանիշները։ Ինչպես նշվեց, ԱԲ-ի ներդրման սկզբնական փուլում
հիմնական նպատակը «հաջողության պատմություններ» ստեղծելն
է՝ ԱԲ-ի դպրոցները մարզերում հնարավորինս արդյունավետ
տեղակայելով: Նպատակն իրագործելու համար իրականացվել
է ուսումնասիրություն, որտեղ հաշվի են առնվել սոցիալական,
տնտեսական և կրթական ոլորտներին բնորոշ մի շարք
առանձնահատկություններ, և մշակվել են դպրոցների արդյունավետ
տեղակայման համար անհրաժեշտ պարտադիր չափանիշները:

1. մշակվել և ԿԳԱԾ-ի ղեկավար անձնակազմին են ներկայացվել
ԱԲ-ի դպրոցների արդյունավետ տեղակայման համար ԼՂՀ և
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Դպրոցների արդյունավետ տեղակայման պարտադիր
չափանիշներ

մինչև 45 րոպեի
հեռավորության վրա գտնվող
բնակավայրից պոտենցիալ
դիմորդ-աշակերտների թիվ

•

•

այլընտրանքային
դպրոցի առկայություն

Այլընտրանքային դպրոցի առկայություն։ ԱԲ համակարգում
դպրոցի ընդգրկումը չպետք է վերացնի միևնույն տեղանքում
այլընտրանքային դպրոցի հնարավորությունը, այսինքն՝ նույն
տարածքում ԱԲ համակարգից դուրս առնվազն մեկ այլ դպրոց
պիտի լինի, որը հնարավորություն կտա ԱԲ դպրոց չընդգրկված
երեխային ուսանելու նույն տեղանքի մեկ այլ դպրոցում։
Մինչև 45 րոպեի հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրերից
պոտենցիալ դիմորդ-աշակերտների թիվ։ ԱԲ համակարգը
հասանելի պետք է լինի առավելագույն քանակով դիմորդների
համար, հետևաբար դպրոցի տեղակայման համար կարևոր է
ընտրել այնպիսի տեղանք, որը, բացի այլընտրանքային դպրոց
ունենալուց, տեղակայված լինի մարզի այնպիսի հատվածում,
որը հասանելի է մարզի բնակավայրերի մեծ մասի համար։

Բացի վերոնշյալ պարտադիր չափանիշներից՝ տեղակայման
արդյունավետությունը որոշելիս հաշվի են առնվել նաև հետևյալ
երկրորդային չափանիշները.
•
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տրանսպորտային միջոցների հասանելիություն (ինչպես

ներմարզային, այնպես էլ միջմարզային երթուղիների
առկայություն).
•

բնակչության խտություն, քաղաքների քանակն ըստ
մարզերի.

•

մարզի աղքատության և գործազրկության մակարդակ.

•

մարզի քաղաքային բնակչության տոկոս.

•

աշակերտների թվի տոկոսային հարաբերակցությունը մարզի
բնակչությանը.

•

անգլերեն սովորող աշակերտների տոկոսային
հարաբերակցությունը մարզի աշակերտների թվին.

•

ուսուցիչների թվի տոկոսային հարաբերակցությունը մարզի
բնակչությանը։

Ըստ վերոնշյալ չափանիշների` ուսումնասիրվել է նաև ԿԳՆ
առաջադրած և վերանորոգման ենթակա 5 դպրոցների իրավիճակը,

որոնցից երկուսը գտնվում են Արմավիրի մարզում, մեկը՝ Արարատում,
իսկ մյուս երկուսը՝ Տավուշի և Կոտայքի մարզերում: Դիտարկվել
են այդ դպրոցների տեղանքների սոցիալական և տնտեսական
իրավիճակը, առանձին դպրոցների ցուցանիշները ազգային
վարկանիշավորման աղյուսակում, ինչպես նաև աշակերտների և
ուսուցչական անձնակազմի ժողովրդագրական տվյալները։

3.2. ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԲ-Ի ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
2015 թվականին ուսումնասիրվել են դպրոցների ֆիզիկական
միջավայրի տեղական և միջազգային չափանիշներն ու մշակվել
են ԱԲ-ի դպրոցների ֆիզիկական միջավայրին ներկայացվող
պահանջները։
Կրթական միջավայրի նախագծումը նրբագույն խնդիր է,
քանի որ ծրագրի արդյունավետ իրագործման կարևորագույն
բաղադրիչներից մեկն է։ Այդ իսկ պատճառով ԱԲ համակարգի
ընտրված դպրոցներում անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի միջավայր,
որը համահունչ կլինի դպրոցաշինության արդի զարգացումներին
ու համաշխարհային փորձառությանը և զինված ու համալրված՝
ստեղծագործ գաղափարների իրականացմանն անհրաժեշտ
ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։
Կրթական միջավայրի չափանիշները մշակելու համար
ուսումնասիրվել են ինչպես տեղական պահանջները,
այնպես էլ ռուսական և միջազգային ճարտարապետական
ու սանիտարահիգիենիկ պահանջները։ Դասասենյակների,

լաբորատորիաների և կրթական այլ տարածքների վերանորոգման
չափանիշները մշակելիս հիմնականում նկատի են առնվել Քեմբրիջի
համալսարանի ներկայացրած դպրոցաշինության պահանջները,
որոնք համատեղվել են տեղական նորմերի հետ։ Ներկայումս
հաշվետվությունը վերջնականացման փուլում է, և 2016 թվականի
առաջին կիսամյակի ընթացքում այն կներկայացվի ՀՀ ԿԳ
նախարարություն։

3.3. Ա Շ Ա Կ Ե Ր Տ Ն Ե Ր Ի
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
Աշակերտների ընդգրկումն ԱԲ-ի դպրոց նախատեսվում է
իրականացնել ընդունելության միջոցով1: Այս նպատակով մշակվել
է ընդունելության կարգ, որի նպատակն է սահմանել 2016-2019
թթ. ընթացքում ԱԲ ծրագրում ընդգրկված 13 դպրոցների դիմորդաշակերտների ընդունելության գործընթացը, չափանիշներն
ու սկզբունքները, գործընթացում ներգրավված անձանց
պարտականություններն ու աշխատանքների ժամանակացույցը:
Աշակերտների ընդունելության համար գործում է միասնական
կարգ, որը վերահսկվում է Կրթության գերազանցության ազգային
ծրագրի շրջանակում գործող Դպրոցների անդամակցության և
համագործակցության բաժնի կողմից:

3.4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏՈՒՄ ԱԲ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴՊՐՈՑԻ
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԱՅՑ ԼՂՀ
ԼՂՀ-ում Ստեփանակերտը միակ քաղաքն է, որն ամբողջովին
1 Ըստ ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգի՝ ԱԲ-ը բաց համակարգ է՝ ընդունելությամբ:
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բավարարում է ԱԲ-ի դպրոցների արդյունավետ տեղակայման
համար մշակված պարտադիր չափանիշներին․ քաղաքում կա
այլընտրանքային դպրոց, և Ստեփանակերտը հասանելի է մեծ
թվով աշակերտների։ ԿԳԱԾ-ի պատվիրակությունը ծրագիրը
ներկայացրել է ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանին, և վերջինս
իր պատրաստակամությունն է հայտնել աջակցելու ծրագրի
իրականացմանը և խթանելու այլընտրանքային, միջազգային
չափանիշներին համապատասխան խստապահանջ նոր կրթական
ծրագրի ներդրումն Արցախում: Ծրագրի իրագործման համար
ընտրվել է Ստեփանակերտի թիվ 8 ավագ դպրոցը։ Այդ նպատակով
2015 թվականի դեկտեմբերին ճանաչողական այց իրականացվեց
Ստեփանակերտ՝ ծանոթանալու դպրոցի շենքային պայմաններին,
հանդիպելու և ներկայացնելու դպրոցի անձնակազմին ԱԲ ծրագրի
մանրամասներն ու պահանջները։
Այցի ընթացքում «Այբ»-ի պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ
նաև ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա
Ասրյանի հետ, և քննարկվեցին ԼՂՀ կրթական խնդիրներն ու
հնարավորությունները։ Այցի արդյունքում որոշվեց մշակել և 2016
թ. հունվար ամսվա ընթացքում ԼՂՀ նախագահին ներկայացնել
Ստեփանակերտի թիվ 8 դպրոցի գործարկման նախագիծը,
այսինքն՝ դպրոցի ճարտարապետական նախագիծը, ուսուցիչների
ու աշակերտների ընդունելության պայմանները, վերանորոգման
և գործառնական ծախսերի նախնական հաշվարկը։
Հավելված 3․2․ Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի
(ԿԳԱԾ)՝ ՀՀ ԿԳ նախարարությունում կայացած երեք քննարկումների
արձանագրություն (տե՛ս էջ 51)
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ
Հասարակությունը պետք է սովորի իր անցյալից և ունենա անցյալն արժևորելու և վերագնահատելու
ազնվություն ու տեսողություն: Անցյալի գիտակցումն ընձեռում է ապագան կարդալու մեծ հնարավորություն`
ապահովելով արժեքների փոխանցականություն և ազգային համաձայնության շարունակականություն:
Սակայն սովորելը ենթադրում է նաև բաց լինել այլ մշակույթների նկատմամբ և մարդկության լավագույն
փորձը յուրացնել:
Կրթական իներցիաների և կարծրատիպերի վերարտադրման պայմաններում շատ դժվար է կանգ առնել և
սկզբունքային հարցադրումներ կատարել: Սակայն դրանք անհրաժեշտ են: Օրինակ` ի՞նչ ենք սովորեցնում մեր
երեխաներին: Որքանո՞վ է այն ազգային: Որքանո՞վ է այն ապահովում մեր ապագա սերնդի մրցունակությունն
աշխարհում: Այս հարցադրումների պատասխանները ենթադրում են, որ մեզ համար առաջնահերթ խնդիր
է էությամբ ազգային, բայց որակական չափանիշներով՝ ժամանակակից առաջատար համակարգերին
համազոր կրթական ծրագրի ապահովումը: Իհարկե, կա ավելի հեշտ ճանապարհ՝ վերցնել արդեն եղածը,
փորձվածը և կիրառել: Բայց պատճենումը ակնհայտորեն լավագույն ճանապարհը չէ, որովհետև մենք գործ
ունենք արժեքային և մշակութային բազմաթիվ առանձնահատկությունների հետ: Այդպես չեն արել նաև
մեր ազգային դպրոցի հիմնադիրները, և այդպես պետք չէ վարվել հիմա: Պետք է ստեղծել սեփականը, մի
կողմ դնել սպառողի հոգեբանությունը և արարել: Որքան էլ դժվար լինի, սա պետք է անել:
Համաշխարհային կրթության առաջատար ձեռքբերումների վերլուծությունը գալիս է ապացուցելու մի
ճշմարտություն, որը փորձված է դարերով: Ինչպիսին ուսուցիչդ է, այդպիսին էլ՝ կրթությունդ։ Եվ այն
ժողովուրդները, որոնք կարողացել են ստեղծել առաջատար ուսուցիչների համայնք կամ ապահովել
բարձր որակների վերարտադրություն, միանշանակ առաջատար դիրքերում են: Սա ապահովելու համար
պետք է ունենալ ազգային համաձայնություն որակի վերաբերյալ: Կատարելապաշտության այս տեսակը
արդարացված է բոլոր առումներով: Կրթության համար անհանդուրժելի են անորակությունը, գաղջությունն
ու անտարբերությունը: Կրթությունն է, որ անընդհատ նորոգում է ժողովուրդների բարձրագույն իդեալները:
Ուսուցիչներն այս մեծ գործի առաքյալներն են: Հետևաբար, խոսում ենք ոչ թե պարզ մասնագիտության
ու գործի, այլ առաքելության մասին, որի նպատակն է մարդկանց սրտում սովորելու կրակը վառել։
Մեսրոպ քահանա Արամյան
ԿԳԱԾ-ի տնօրեն
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ
2015 թ․ դեկտեմբեր

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Կրթության և գիտության նախարարության կողմից «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի
հաստատումը որպես այլընտրանքային կրթական ծրագիր
Ճանաչողական այց Ստեփանակերտ՝ ծանոթանալու այնտեղի դպրոցի շենքային պայմաններին,
հանդիպելու և ներկայացնելու դպրոցի անձնակազմին ԱԲ ծրագրի մանրամասներն ու պահանջները
ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների հինգերորդ
դեմ առ դեմ հանդիպում

2015 թ. նոյեմբեր դեկտեմբեր

ԱԲ փորձնական քննությունների անցկացում

2015 թ. հոկտեմբեր

ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների չորրորդ դեմ
առ դեմ հանդիպում
ԿԳԱԾ-ի խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում ունեցող վերապատրաստողմասնագետների երկրորդ դեմ առ դեմ հանդիպում
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի միջև Քեմբրիջի
կողմից կրթական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ստորագրում
ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային խմբի հեռուստակոնֆերանս «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնի հետ
ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային խմբի անդամների այց Քեմբրիջ
ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային խմբի անդամների հանդիպումներ ՀՔՀԴ-ի (UCAS) և
Մեծ Բրիտանիայի ՃՀԱԳ-ի (UK NARIC) հետ (հոկտեմբերի 26-30)
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ՀՔՀԴ-ի և ՃՀԱԳ-ի ներկայացուցիչների այց Հայաստան (հոկտեմբերի 1-2)

2015 թ. սեպտեմբեր

ԱԲ կրթական ծրագրի ներդրումը «Այբ» ավագ դպրոցում
ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի Կրթական ծրագրերի, մանկավարժության և գնահատման բաժնի
պատմության ավագ մասնագետ Արթուր Չափմանի այցը Հայաստան

2015 թ. օգոստոս

Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ պայմանագրի շուրջ
բանակցություններ

2015 թ. հուլիս

ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների երրորդ դեմ
առ դեմ հանդիպում
ԿԳԱԾ-ի խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում ունեցող վերապատրաստողմասնագետների առաջին դեմ առ դեմ հանդիպում

2015 թ. հունիս

Քննարկումներ Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ
ԿԳԱԾ-ի խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում ունեցող վերապատրաստողմասնագետների վերապատրաստման մասնակիցների ընտրություն

2015 թ. մայիս

ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների երկրորդ դեմ
առ դեմ հանդիպում

2015 թ. ապրիլ

ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների առաջին դեմ
առ դեմ հանդիպում

2015 թ. փետրվար-մարտ

ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների
վերապատրաստման նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկ

2015 թ. հունվար-օգոստոս

ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի փուլային համալրում (համալրումը կատարվել է 3 փուլով)
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2014 թ. դեկտեմբեր

«Քեմբրիջի միջազգային քննությունների» ներկայացուցիչների այցելություն Հայաստան, դասալսումների
կազմակերպում «Այբ» դպրոցում, ծրագրային քննարկումներ

2014 թ. նոյեմբերից ցայսօր

Ուսուցիչների վերապատրաստման համար դասընթացների մշակում, ուսումնասիրություն

2014 թ. նոյեմբեր

ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի ներկայացուցիչների այցելություն Հայաստան, ՀՀ տարբեր համայնքների
ավագ դպրոցներում դասալսումների կազմակերպում

2014 թ.-ից ցայսօր

ԿԳԱԾ-ի վարչական կառուցվածքի, աշխատակազմի և փորձագիտական խմբերի ձևավորում

2014 թ. վերջին եռամսյակ

Պայմանագրերի կնքում միջազգային գործընկերների՝ «Քեմբրիջի միջազգային քննությունների» և
ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի հետ
Տարրական, միջին և ավագ դասարանների (2-րդ, 7-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ) շուրջ 20 առարկայի
ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունների, առարկաների (ներառյալ արվեստի առարկաների) ըստ
շաբաթական բաժանման ծրագրերի, յուրաքանչյուր առարկային հատկացված ակադեմիական
ժամերի, թեստերի օրինակների և գնահատման չափորոշիչների ներկայացում «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններին»
«Քեմբրիջի միջազգային քննությունների» առաջ քաշած հարցերի պարզաբանումներ, հավելյալ
ուսումնասիրություններ և նյութերի տրամադրում

2014 թ. հուլիս-օգոստոս

Ավագ դպրոցի մի քանի առարկայի ծրագրերի, քննական թեստերի և դասագրքերի, առարկայական
և միջառարկայական նախագծերի, ինչպես նաև տնային աշխատանքների և աշակերտներին
տրված բնութագրական արձագանքի օրինակների, կրթական արժեքների համեմատականների
և ուսումնական պլանների քարտեզագրման փաստաթղթավորում և ներկայացում «Քեմբրիջի
միջազգային քննություններին»
ԿԳԱԾ-ի աշխատանքային խմբի հանդիպումներ ուսուցիչների հետ, յուրաքանչյուր առարկայի համար
առանձին ծանոթացում միջազգային ծրագրերին
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2014 թ. հուլիս

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ ծրագրի ռազմավարության ճշգրտում

2014 թ. հունիս

ԿԳԱԾ-ի ներկայացուցիչների պաշտոնական այց Ղազախստան

2014 թ. մայիս

ԿԳԱԾ-ի ներկայացուցիչների պաշտոնական այց Ֆինլանդիա

2014 թ. հունվարից ցայսօր

ԿԳԱԾ-ի ներկայացուցիչների այցեր Քեմբրիջի համալսարան

2013 թ. դեկտեմբեր -2014 թ.
հունվար

Կրթության գերազանցության ծրագրի անգլերեն տարբերակի վերամշակում

2013 թ.-ի երրորդ
եռամսյակից 2014 թ.-ի
առաջին եռամսյակ

Միջազգային լայնածավալ կրթական, ինչպես նաև ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման
բարեփոխումներ իրականացնող կազմակերպությունների, բարեփոխումների, որակավորման
համակարգերի հիմնարար ուսումնասիրություն

Կրթության գերազանցության ծրագրի ռազմավարական նախնական փաստաթղթի մշակում

Հայկական կրթական համակարգի, ինչպես նաև ուսուցիչների որակավորման վերաբերյալ տարբեր
զեկույցների և ուսումնասիրությունների համադրում
2013 թ. առաջին - երկրորդ
եռամսյակներ

ԿԳԱԾ-ի նախաձեռնող խմբի հանդիպումներ, քննարկումներ տարբեր մասնագիտական շրջանակներում՝
ուսուցիչների վերապատրաստման և հավաստագրման համազգային կենտրոն ստեղծելու վերաբերյալ
ընդհանուր մոտեցում ձևավորելու նպատակով

Մինչև 2013 թ.

Ապագայում Արարատյան բակալավրիատի մաս կազմելիք առարկայական ծրագրերի, գնահատման
մեթոդների, կրթական արժեքների զարգացում «Այբ» դպրոցում՝ մի քանի տարիների ընթացքում,
ծրագրի թեստավորում և փորձարկումներ՝ տարբեր ձևաչափերով, խնդիրների բացահայտում ու
ձևակերպում
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ
ԿԳԱԾ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ
ԿԳԱԾ-ի արդյունավետ իրագործման համար ստեղծվել է առանձին կազմակերպական կառուցվածք և հավաքագրվել է պրոֆեսիոնալ
աշխատանքային թիմ: 2015 թվականին շարունակվել է ԿԳԱԾ-ի անձնակազմի համալրումը։ Լիովին կամ մասնակի ձևավորվել են ստորև
ներկայացված բաժիններն ու ենթաբաժինները։

ԿԳԱԾ-Ի ԲԱԺԻՆՆԵՐ
ԲԱԺԻՆ

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ

ԼԻՈՎԻՆ/ ՄԱՍՆԱԿԻ

Ուսուցիչների
հավաստագրման

• Ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի թեկնածուների հավաքագրում՝
համապատասխան
ընթացակարգերի
մշակմամբ,
ներդրմամբ
և
իրագործմամբ
• Ուսուցիչների հավաստագրման գործընթացների կազմակերպում

Լիովին

ԱԲ-ի առարկայական
ծրագրերի և կրթական
ռեսուրսների

• ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի մշակման համակարգում և արդյունավետ
ներդրման օժանդակություն
• ԱԲ-ի հայագիտական և այլ դասագրքերի մշակման համակարգում
• ԱԲ-ի կրթական այլ ռեսուրսների մշակում

Մասնակի

Ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացման և
համակարգման

• ԿԳԱԾ-ի ուսուցիչների գործունեության, մասնագիտական գիտելիքների և
դասավանդման հմտությունների շարունակական զարգացման խթանում և
համակարգում
• Ուսուցիչների միջև միջառարկայական հարաբերությունների համակարգում
և զարգացում

Մասնակի
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Դպրոցների
անդամակցության և
համագործակցության

• ԱԲ-ի ցանցի դպրոցների անդամակցության և որակի ապահովման
համակարգում
• Դպրոցների զարգացման և միջդպրոցական համագործակցության
խթանում
• «Արարատյան բակալավրիատի» և Հայաստանի հանրակրթական մյուս
դպրոցների միջև համագործակցության զարգացում

Լիովին

Միջազգային
գործունեության և
համագործակցության

• Միջազգային գործընկերների՝ «Քեմբրիջի միջազգային քննությունների» և
ԼՀՔ-ի հետ գործընկերության համակարգում և զարգացում
• Այլ հավանական միջազգային գործընկերների հետ կապերի հաստատում
և համագործակցության խթանում

Լիովին

ԿԳԱԾ-Ի ԵՆԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐ
ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ
Վարչական ենթաբաժին

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ
• Մարդկային ռեսուրսների ներգրավման և զարգացման գործընթացների
համակարգում
• Աշխատանքային գործընթացների մշտադիտարկում, համակարգման
օժանդակում
• Պետ. գնումների համակարգման օժանդակում / ընթացիկ գնումների
համակարգում
• Այլ ադմինիստրատիվ աշխատանքներ
• Օժանդակություն ծրագրի տնօրենին

Հանրային
հաղորդակցության
ենթաբաժին

ԿԳԱԾ-ի հանրային հաղորդակցության համակարգում

Ֆինանսական ենթաբաժին

ԿԳԱԾ-ի ֆինանսաբյուջետային գործընթացների համակարգում

ԼԻՈՎԻՆ /ՄԱՍՆԱԿԻ

Մասնակի

Լիովին
Լիովին
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

«ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ
ԵՐԿԱՍՏԻՃԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ» ԳԼԽԻ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.3. ԱՎԱԳ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ-ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ*
ԱԶԳԱՆՈՒՆ-ԱՆՈՒՆ

ՊԱՇՏՈՆ

Աբրահամյան Արմինե

Բեմարվեստի ուսուցչուհի

«Անհատական զրույցներ և առաջադրանքներ․ ինչպես կարող
են դրանք ամրապնդել ինքնավստահությունը՝ հանդիսատեսի
առջև ներկայացում խաղալու համար» (“Personalized Talks &
Tasks: How Might They Increase Self-Confidence for Acting in a
Performance in Front of the Audience”)

Դալլաքյան Սեդա

Անգլերենի ուսուցչուհի

«Յուրօրինակ հարցադրման մեթոդի՝ Pose–Pause – Pounce–
Bounce-ի կիրառման ազդեցությունը դասարանում աշակերտների
ներգրավվածությունը մեծացնելու վրա» (“The Effect of Implementing a Specific Questioning Technique, Pose – Pause – Pounce
– Bounce, in a Classroom on Student Engagement”)

Գևորգյան Զոհրաբ

Հայոց պատմության ուսուցիչ

«Ինչպես են տարբեր տեսակի հարցերը (իսկ ի՞նչ, եթե, ի՞նչ կարող է,
ի՞նչ նկատի ունես, կարո՞ղ ես օրինակ բերել, կարո՞ղ ես բացատրել
հիմնավորումդ) զարգացնում աշակերտների քննադատական և
պատմական մտածողությունը և ներգրավվածությունը» (“How
Different Types of Questions (“What If,” “What Might,” “What Do
You Mean By,” “Could You Give an Example,” “Could You Explain
Your Reason”) Develop Pupils’ Critical-Historical Thinking and
Involvement”)

Գրիգորյան Գագիկ

Ֆիզիկայի ուսուցիչ

«Աշակերտների՝ տարբեր մտքեր ու պնդումներ լսելու, ընկալելու
և գրի առնելու կարողությունների ուսումնասիրություն» (“Investigation of the Abilities of Pupils to Listen, Understand Articulate
and Write down Different Ideas and Statements”)
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ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հայոցյան Սարգիս

Քիմիայի ուսուցիչ

«Ակտիվ հարցադրումների մեթոդների կիրառումը քիմիայի
դասընթացներում՝ աշակերտների ներգրավվածությունը
մեծացնելու նպատակով» (“Implementation of Active Questioning Techniques during the Chemistry Lesson Courses with the Aim
of Better Involvement of Students”)

Հովհաննիսյան Անահիտ

Հայոց լեզվի ուսուցչուհի

«Ինչպես խթանել ստեղծագործ մտածողությունը
համագործակցային ուսուցման միջոցով» (“How to Foster the
Development of Creative Thinking by Cooperative Learning”)

Հովսեփյան Մերի

Կենսաբանության ուսուցչուհի

«Մանրամասնորեն կազմված աշխատաթերթերի ազդեցությունը
խմբային աշխատանքի դինամիկայի և աշակերտների
ներգրավվածության վրա» (“Effect of Detailed Worksheets on
Group Work Dynamics and Student Engagement”)

Կարաբեկյան Զարուհի

Կենսաբանության ուսուցչուհի

«Ինչ ազդեցություն է ունենում հարցերի ձևաչափի և
բովանդակության փոփոխությունը դասին աշակերտների
ներգրավվածության վրա» (“How Changes in Format and Content of Questions can Affect Students’ In-Class Engagement”)

Խալաթյան Արթուր

«Այբ» դպրոցի փոխտնօրեն

«Աշակերտների ձևավորումն իբրև անկախ ընթերցողներ՝
դասարանային ժամանակի արդյունավետությունը մեծացնելու
համար» (“Developing Students as Independent Readers to Increase
Efficiency of Classroom Time”)

Կյուրեղյան Հասմիկ

Ուսուցիչների մասնագիտական
զարգացման ավագ մասնագետ

«Դասերի ժամանակ լավ և վատ վարքագիծ դրսևորող
աշակերտների վարքագծի ընդհանուր օրինաչափությունների
կառուցումը համագործակցային ուսուցման մեթոդների,
տարբերակված ուսուցման և սկաֆոլդինգի միջոցով» (“Building Common Behavioral Patterns among Misbehaving and WellBehaved Students in Class via Collaborative Learning Techniques,
Differentiation and Scaffolding”)
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Մարգարյան Նաիրա

Գործարարության ուսուցչուհի

«Ոււսուցման ակտիվ մեթոդների ներդրումը՝ դասին աշակերտների
ակտիվությունը խթանելու համար» (“Introducing Active Learning
Techniques to Enhance Student Engagement in the Classroom”)

Մարկոսյան Գայանե

Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի, «Այբ»
դպրոցի փոխտնօրեն

«Դասապլանավորումը որպես կրթական ծրագրի
վերաձևակերպման գործիք» (“Lesson Planning as a Tool of
Curricular Reframing”)

Մխիթարյան Ալեքսան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

«Ուսումնառությանը
նպաստող
գնահատման
արդյունավետությունը 12-րդ դասարանում» (“The Effectiveness of AfL in the 12th Grade Classroom”)

Նաջարյան Սիլվիա

Անգլերենի ուսուցչուհի

«Բնութագրական արձագանքի ազդեցությունը աշակերտ Y-ի
վրա» (“The Effects of Feedback Interventions on Student Y”)

Սամուելյան Թոմաս

«Այբ» դպրոցի անգլերենի ավագ
ուսուցիչ

«Խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում
ունեցող վերապատրաստող-մասնագետների փորձնական
վերապատրաստման հետազոտությունը գործնականորեն»
(“AST Pilot Training Investigation into Practice”)

Սարիբեկյան Նարեկ

ՏՀՏ ուսուցիչ

«Աշակերտների գործողությունների ծրագրի ազդեցությունը
ինքնուրույն ուսուցման վրա» (“Impact of Student Action Plans
on Self-Directed Learning”)

Համբարձումյան Լիլիթ

Քիմիայի ուսուցչուհի

«Խմբային աշխատանքը՝ որպես գիտելիքի աղբյուր» (“Group
Work as a Source of Knowledge”)

*Նշում։ Հետազոտական աշխատանքների թեմաների անվանումները նշված են և՛ հայերեն, և՛ անգլերեն, քանի որ թեմաներն ընտրվել, ուսումնասիրվել և ներկայացվել
են անգլերեն։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1․5․ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ*
ԱԶԳԱՆՈՒՆ-ԱՆՈՒՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Աբրահամյան Հերմինե

Կենսաբանության ուսուցչուհի

«Խմբային աշխատանքը որպես ներգրավվածությունը
մեծացնելու և գիտելիքի փոխանցման միջոց»

Առաքելյան Հովսեփ

Ֆիզիկայի ուսուցիչ

«Խմբային և հեռակա անհատական ուսուցման կիրառումը
աշակերտների ներգրավվածությունը բարձրացնելու և ուսման
մակարդակների տարբերությունը նվազեցնելու համար»

Արշակյան Նաիրա

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

«Դասավանդման պրոցեսում հարցադրման կիրառման
արդյունավետությունը»

Դանիելյան Հասմիկ

Գործարարության ուսուցչուհի

«Ինչպես նպաստել դասանյութի ավելի լավ ընկալմանը
ձևավորող գնահատման գործիքներից որևէ մեկի օգնությամբ»

Գալոյան Լևոն

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

«Հարցադրումների ազդեցությունը վերլուծական մտածողության
վրա»

Հարությունյան Սոնա

Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի

«Հարցադրումների գործածումը համալիր լեզվական և գրական
վերլուծություններում»

Հովհաննիսյան Լիլիթ

Կենսաբանության ուսուցչուհի

«Ինչպես բարձրացնել հետ մնացող աշակերտների
ներգրավվածությունը տարբերակված հարցադրումների /
դասավանդման միջոցով»

Հովհաննիսյան Կարեն

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

«Ինչպես բարձրացնել տարբեր ֆիզիկական հնարավորություններ
ունեցող աշակերտների ներգրավվածությունը դասի
պլանավորման միջոցով»
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Հովհաննիսյան Արթուր

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

«Տարբերակված ուսուցման մեթոդով պատրաստված
աշխատանքային թերթիկների օգտագործումը 10‐
րդ դասարանում՝ երկրաչափություն առարկայից որոշ
դժվարություններ հաղթահարելու համար»

Իսրայելյան Արմինե

Գրաֆիկ դիզայնի ուսուցչուհի

«Տարբերակված ուսուցման կիրառումը աշակերտների
ներգրավվածությունը բարձրացնելու համար»

Խաչատուրյան Անահիտ

Հայոց լեզվի ուսուցչուհի

«Տարբերակված ուսուցումը՝ որպես տարբեր ունակություններով
և հմտություններով աշակերտների ուսումնառությունը խթանող
միջոց»

Խաչատրյան Լիլիա

Հասարակագիտության ուսուցչուհի

«Ուսուցողական խաղերի միջոցով
ներգրավվածության խթանումը»

Կուրղինյան Բիլոր

Ֆիզիկայի ուսուցիչ

Մինասյան Լիլիթ

Համաշխարհային պատմության
ուսուցչուհի

Ներսիսյան Գոհար

Քիմիայի ուսուցչուհի

Պապայան Վահագն

Երաժշտության ուսուցիչ

«Ուղղորդված ունկնդրման ազդեցությունը երաժշտության
գնահատման (արժևորման) չափանիշների վրա»

Պետրոսյան Լիլիթ

Անգլերենի ուսուցչուհի

«3-2-1 մեթոդի կիրառումը աշակերտների ներգրավվածությունը/
մոտիվացիան բարձրացնելու նպատակով»
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աշակերտների

«Տարբերակված ուսուցումը Բլումի տաքսոնոմիայի կիրառմամբ»
«Պատմական սկզբնաղբյուրների օգտագործումը որպես
աշակերտների քննադատական մտածողության զարգացման
միջոց»
«Ամփոփիչ դասերի ուսուցումը խմբային աշխատանքի միջոցով»

Սարգսյան Վահրամ

Աշխարհագրության ուսուցիչ

«Հումորի ազդեցությունը վերջին ժամերին սովորողների
ներգրավվածության վրա»

Սողոյան Եվա

Կենսաբանության ուսուցչուհի

«Ձևավորող գնահատման որևէ կոնկրետ տեխնիկայի
օգտագործման ազդեցությունը միասնական քննությունների
թեստերի միջին գնահատականների վրա»

Հետազոտական աշխատանքների թեմաների ընտրությունը նախնական է. դրանք կարող են փոխվել։ Այս աշխատանքների
ներկայացումը նախատեսված է 2016 թվականի փետրվարին։
*Նշում։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՓՈՐՁԻ
ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԵՎ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՆԱԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ» ԳԼԽԻ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2․2․ ՏԵՍԱՀԱՆԴԻՊՈՒՄ «ՔԵՄԲՐԻՋԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ՝
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-30-Ը ՔԵՄԲՐԻՋ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՅՑԻ ՀՍՏԱԿԵՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
Հոկտեմբերի 16-ին ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային
խումբը հեռուստակոնֆերանս է ունեցել «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնի հետ: Հեռուստակոնֆերանսի
մասնակիցներն էին՝
•

Վալ Սիսմի, «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոն

•

Քեվին էբենեզեր, «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ»
կենտրոն

•

Ռեբեկա Փեկհամ, «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ»
կենտրոն

•

Թոմաս Սամուելյան, ԱԲ-ի քննական կենտրոն

•

Անահիտ Հարությունյան, ԱԲ-ի քննական կենտրոն

Հեռուստակոնֆերանսի ընթացքում ԱԲ-ի քննական կենտրոնի
աշխատանքային խումբը և «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ»
կենտրոնը քննարկել են 2015 թ.-ի հոկտեմբերի 26-30-ը ԱԲ-ի
քննական կենտրոնի աշխատանքային խմբի անդամների այցը
Քեմբրիջ, հանդիպումները ՀՔՀԴ-ի և ՃՃՀԱԳ-ի հետ, հանդիպումների
օրակարգը «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի
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թիմի հետ և ԱԲ-ը ներկայացնող փաստաթղթի վերանայումը՝ ըստ
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի ուղարկած
օրինակների։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2․3ա․ ԹԱՐԳՄԱՆՎԱԾ ՔՆՆԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԶՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԵՐՄԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ
2015 թ.-ի հոկտեմբերի 24-25-ին Արամ Փախչանյանը մեկնել
է Քեմբրիջ, որպեսզի մասնակցի «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնին ներկայացված չորս թարգմանված
քննաթերթերի համազորության բերման նպատակով
կազմակերպված տեսահանդիպումներին:
Հանդիպումներն իրականացվել են հետևյալ ժամանակացույցով
և կազմով։
Հոկտեմբերի 24, 12.30 – 15.30, «Այբ» դպրոց, քիմիայի 3-րդ
քննաթերթ
Լիլիթ Համբարձումյան, Երևանում
Թոմաս Սամուելյան, Երևանում
Անահիտ Հարությունյան, Երևանում
Արամ Փախչանյան, Քեմբրիջում

Անաբել Քրիդլ, Քեմբրիջում
Ալիսոն Ռոդրիգես, Քեմբրիջում
Անիտա Օմեր, Քեմբրիջում

Հոկտեմբերի 25, 17.30 – 21.00, մաթեմատիկայի 1-ին
քննաթերթ
Ալեքսան Մխիթարյան, Երևանում
Արամ Փախչանյան, Քեմբրիջում

Հոկտեմբերի 24, 16.30 – 20.00, «Այբ» դպրոց, ֆիզիկայի 5-րդ
քննաթերթ
Բիլոր Կուրղինյան, Երևանում

Անաբել Քրիդլ, Քեմբրիջում
Ջիոտա Պետկակի, Քեմբրիջում
Մարթա Չայկովսկա, Քեմբրիջում

Թոմաս Սամուելյան, Երևանում
Անահիտ Հարությունյան, Երևանում
Արամ Փախչանյան, Քեմբրիջում
Անաբել Քրիդլ, Քեմբրիջում
Ալիսոն Ռոդրիգես, Քեմբրիջում
Անիտա Օմեր, Քեմբրիջում
Հոկտեմբերի 25, 13.30 – 16.30, կենսաբանության 4-րդ
քննաթերթ

Հանդիպումների նպատակը բնագիր անգլերեն քննաթերթիկները
հայերեն թարգմանությունների հետ համեմատելն էր և
անհամապատասխանությունները կամ թվացյալ հուշումները
հայտնաբերելը: Արամ Փախչանյանը կարդացել է հայերեն
տարբերակները և անգլերեն թարգմանել առանց բնագրին նայելու:
Արդյունքում հայտնաբերված անհամապատասխանությունները
քննարկվել և տեղում ուղղվել են:
Այս հանդիպումները շարունակվել են նաև քիմիայի և
կենսաբանության քննաթերթերի համար:

Մերի Հովսեփյան, Երևանում
Արամ Փախչանյան, Քեմբրիջում
Անաբել Քրիդլ, Քեմբրիջում
Ջանեթ Լի, Քեմբրիջում
Մարթա Չայկովսկա, Քեմբրիջում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2․3բ․ «ՔԵՄԲՐԻՋԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՅՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԱԲ-ի խորացված քննությունների կազմակերպման, անցկացման
և գնահատման գործընթացների հետ կապված՝ Հայաստան են
այցելել «Քեմբրիջի միջազգային քննությունների» ներկայացուցիչներ
Անաբել Քրիդլը՝ գնահատման ավագ խորհրդատու, և Հեդեր
Սանդերսը՝ միջազգային ծրագրերի ղեկավար:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2․3գ․ ԱԲ-Ի ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆԳԼԻԱ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՅՑԵՐ

«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի
Միջազգային ճանաչման բաժնի թիմը

ԿԳԱԾ-ի թիմի այցը Անգլիա

•
•

Հունվարին ԿԳԱԾ-ի թիմը մեկնել է Անգլիա՝ քննարկելու մի շարք
հարցեր՝ կապված ուսուցիչների վերապատրաստման և Քեմբրիջի
համաքննման արդյունքների հետ։

•

ԿԳԱԾ-ի պատվիրակության անդամներն էին ԿԳԱԾ-ի տնօրեն Տ.
Մեսրոպ քահանա Արամյանը, ԿԳԱԾ-ի միջազգային գործունեության
բաժնի ավագ մասնագետ Թոմաս Սամուելյանը, ԿԳԱԾ-ի
Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և համակարգման
բաժնի ղեկավար Արթուր Խալաթյանը և այդ բաժնի մասնագետ
Հասմիկ Կյուրեղյանը:
Անգլիա կատարված այցը և հանդիպումները հետապնդում
էին մի քանի առանցքային նպատակ, այդ թվում՝ ուսուցիչների
վերապատրաստման ծրագրերի քննարկում ԼՀՔ Կրթության
ինստիտուտում, Քեմբրիջի մասնագետների կատարած համաքննման
արդյունքների քննարկում, հետագա անելիքների հստակեցում ու
ներկայացում «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնում
և կապի հաստատում Մեծ Բրիտանիայի ՃՀԱԳ-ի հետ։
ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային խմբի անդամների
այցը Քեմբրիջ
Հոկտեմբերի 26-30-ը ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային
խմբի անդամներն այցելել են Քեմբրիջ: Այցի ընթացքում քննարկվել
են հարցեր՝ կապված ԱԲ-ի խորացված քննությունների ու
հավաստագրի միջազգային ճանաչման վերաբերյալ և տեղի են
ունեցել հանդիպումներ «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ»
կենտրոնի միջազգային ճանաչման թիմի հետ:
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•

Վալ Սիսմեյ, Ճանաչման բաժնի ղեկավար
Քեվին Էբենեզեր, Ճանաչման բաժնի մենեջեր, Մեծ
Բրիտանիա և Իռլանդիա
Ռոնա Արմուր, Ճանաչման բաժնի մենեջեր, Եվրոպա,
Մերձավոր Արևելք և Հարավային Աֆրիկա
Ռեբեկա Փեկհամ, Ճանաչման բաժնի համակարգող

«Այբ» հիմնադրամի ներկայացուցիչներ
•
•

Արամ Փախչանյան, Արարատյան բակալավրիատի քննական
կենտրոնի աշխատանքային խմբի ղեկավար
Թոմաս Սամուելյան, ԿԳԱԾ-ի միջազգային գործունեության
բաժնի ավագ մասնագետ

Եռօրյա հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին՝
•
•
•
•
•
•
•

ճանաչում ստանալու տարբեր ճանապարհները,
ինչպես օգտագործել ստացված ճանաչումը,
ԱԲ-ի ճանաչման պահանջները,
ԱԲ-ի ճանաչման գործընթացի հիմնական խնդիրների
վերանայումը,
թիրախային երկրներում ուսումնական հաստատությունների
ընդունման կարգը (Եվրոպա և Մեծ Բրիտանիա, ԱՄՆ,
Կանադա, Ասիա),
համալսարանների համար ուղեցույցների մշակումը,
միջազգային ճանաչում ստանալու ծրագրի մշակումը:

Քեմբրիջ կատարած այցի ընթացքում ԱԲ-ի քննական կենտրոնի
աշխատանքային խմբի անդամները «Քեմբրիջի միջազգային

քննություններ» կենտրոնի հետ քննարկել են նաև քննական
կենտրոնի կազմավորման աշխատանքները և ծանոթացել
քննությունների կազմակերպման և անցկացման մանրամասներին։
Մշակվել է քայլերի իրականացման ծրագիր, և հստակեցվել են 2015
թ․-ի նոյեմբերի վերջին նախատեսված փորձնական քննությունների
անցկացման ժամանակացույցը և կազմակերպման մանրամասները։
Աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչները նաև այցելել են
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի գրասենյակ և
տեղում ծանոթացել իրականացվող աշխատանքներին։

ուսումնական հաստատություններին որպես ճանաչված և
պահանջվող չափանիշներին համապատասխան ծրագիր։
Նշում։ ՃՀԱԳ-ի կողմից ճանաչման վերջնական որոշումը կկայացվի 2016 թ.-ի
օգոստոսին: Որոշման համար կարևոր նշանակություն կունենա ՃՀԱԳ-ի այցը
Հայաստան 2016 թ.-ի մարտ ամսին: ՃՀԱԳ-ի ներկայացուցիչները կայցելեն
«Այբ» դպրոց՝ զննելու քննական ծրագիրը, լաբորատորիաները, ֆիզիկական
միջավայրը և այլն, սակայն ամենաորոշիչ գործոնը մայիս–հունիս ամիսներին
նախատեսված ԱԲ-ի խորացված քննությունների արդյունքներն են:

ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային խմբի անդամների
հանդիպումներ ՀՔՀԴ-ի և ՃՀԱԳ-ի ներկայացուցիչների հետ
Հոկտեմբերի 26-30-ն ընկած ժամանակահատվածում ԱԲ-ի
քննական կենտրոնի աշխատանքային խմբի անդամները Անգլիայում
հանդիպումներ են ունեցել ՀՔՀԴ-ի և ՃՀԱԳ-ի ներկայացուցիչների
հետ: Այս հանդիպումների հիմնական նպատակը Արարատյան
բակալավրիատի միջազգային ճանաչման գործընթացի շուրջ
պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն էր։
Հանդիպումներ ՃՀԱԳ-ի հետ։ Հանդիպումների արդյունքում
ՃՀԱԳ-ը համաձայնել է ԱԲ-ի համաքննում կատարել՝ գնահատելու
ԱԲ-ի քննությունների համազորությունը Ա մակարդակին։
ՃՀԱԳ-ի հետ նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ
այս կազմակերպությունը 2016 թ.-ի հունվարին պետք է նյութ
հրապարակեր իրենց նորությունների էջում՝ նկարագրելով ԱԲ
համակարգը և Քեմբրիջի դերն այդ գործընթացում (տեղեկատվական
նյութն արդեն հրապարակվել է)։
Հանդիպումներ ՀՔՀԴ-ի հետ։ Հանդիպումների արդյունքում ՀՔՀԴ-ն
պատրաստակամություն է ստանձնել ՃՀԱԳ-ի համաքննումից
ու ճանաչումից հետո ԱԲ-ը ներկայացնել Մեծ Բրիտանիայի
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2․4․ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ՝ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԸ ՈՐՊԵՍ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

«ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՐԹԱԿԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ» ԳԼԽԻ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3․2․ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ (ԿԳԱԾ)՝ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԿԱՅԱՑԱԾ
ԵՐԵՔ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից մասնակցում էին՝
•
•
•
•
•
•

Տեր Մեսրոպ քհն. Արամյանը,
Դավիթ Սահակյանը (ներկա էր միայն առաջին երկու
հանդիպմանը),
Արամ Փախչանյանը,
Թոմաս Սամուելյանը,
Նարեկ Մանուկյանը,
Անուշ Այվազյանը։

•
•
•

Հանդիպումների ժամանակացույցը
1-ին հանդիպում՝ 22 սեպտեմբերի, 2015 թ․
2-րդ հանդիպում՝ 2 հոկտեմբերի, 2015 թ․
3-րդ հանդիպում՝ 18 դեկտեմբերի, 2015 թ․

Նախարարության կողմից մասնակցում էին՝
•
•
•
•
•

ՀՀ ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանը (ներկա էր միայն առաջին
երկու հանդիպմանը),
ՀՀ ԿԳ փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը (ներկա էր միայն
առաջին և երրորդ հանդիպումներին),
ՀՀ ԿԳ փոխնախարար Կարինե Հարությունյանը (ներկա էր
միայն վերջին հանդիպմանը),
Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովհաննիսյանը
(ներկա էր միայն առաջին հանդիպմանը),
ՀՀ ԿԳՆ Հանրակրթության վարչության նախադպրոցական
և միջնակարգ կրթության քաղաքականության մշակման և

վերլուծության բաժնի պետ Սյուզաննա Մակյանը (ներկա
էր բոլոր հանդիպումներին),
ԿՏԱԿ-ի տնօրեն Արտակ Պողոսյանը (ներկա էր բոլոր
հանդիպումներին),
ԿԱԻ-ի տնօրեն Նորայր Ղուկասյանը (ներկա էր բոլոր
հանդիպումներին),
ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և
մոնիտորինգի վարչության պետ Ռոբերտ Ստեփանյանը
(ներկա էր միայն առաջին և երկրորդ հանդիպումներին)։

ՆՊԱՏԱԿԸ
Յուրաքանչյուր հանդիպման նպատակն էր ներկայացնել և քննարկել
ԿԳԱԾ-ի հետևյալ բաղադրիչների մանրամասներն ու խնդիրները՝
•
•
•

Արարատյան բակալավրիատի առարկայական ծրագրերը,
ուսուցիչների ընտրությունն ու վերապատրաստումը,
ԱԲ համակարգի ներդրումը։
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ՝ ԸՍՏ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

«Արարատյան

Կրթության

ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի ներկայացում

բակալավրիատի»

գերազանցության

«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ»

ծրագրի համաքննում,

ազգային ծրագրի

կենտրոնին, ներկայացված ծրագրերի համաքննում

լրամշակում և

հայեցակարգի

«Քեմբրիջի միջազգային քննությունների» կենտրոնի

հավաստագրում

համաձայն՝ «Արարատյան

կողմից, համաքննման զեկույցի տրամադրում։

բակալավրիատի»
առարկայական ծրագրերի
համաքննում, լրամշակում
և հավաստագրման
գործընթացի
կազմակերպում

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ԾԱԽՍ
171 717 468,66

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
31.12.2015

ՊԱՀԱՆՋՎԱԾ
ԸՆԴ. ԳՈՒՄԱՐ
264 060 000
դրամ

«Քեմբրիջի միջազգային քննությունների» կենտրոնի
զեկույցների հիման վրա ԱԲ-ի առարկայական

65 011 976

ծրագրերի լրամշակման աշխատանքների
հերթական փուլի իրականացում։
ԱԲ-ի միջազգային հավաստագրման գործընթացի
մեկնարկի և ընթացիկ աշխատանքների

27 330 555,34

կազմակերպում, ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի
լրամշակված տարբերակի մշակում՝ ելնելով
ծրագրի հանրային լսումների արդյունքներից։
Վերապատրաստողների

Կրթության

ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի հետ ուսուցիչների

խմբի ներգրավում և

գերազանցության

վերապատրաստման նախամեկնարկային

վերապատրաստում։

ազգային ծրագրի

և վերապատրաստումների նոր մոդուլների

հայեցակարգի

ստեղծում, վերապատրաստման դասընթացների

համաձայն՝ ուսուցիչների

իրականացում։

319 276 455

31.12.2015

319 778 000
դրամ

վերապատրաստման
ծրագրի մշակում,
վերապատրաստողների

Ծրագրի հանրային լսումներ և իրազեկում։

501 545

խմբի ձևավորում,
ինչպես նաև
վերապատրաստողների
վերապատրաստում։
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝
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583 838 000 դրամ

