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ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեկնարկում է Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների
զարգացման ծրագրի նոր փուլը
Այսօր

մեկնարկում

զարգացման
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Արարատյան
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բակալավրիատի

մասնակիցների

ուսուցիչների

ներգրավման

նոր

մասնագիտական

փուլը,

որին

դիմելու

վերջնաժամկետը փետրվարի 1-ն է:
Արարատյան
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ուսուցիչների

մասնագիտական

զարգացման

և

հավաստագրման ծրագիրն ուսուցիչների զարգացման նոր, միջազգային որակի, 10-11 ամիս
տևողությամբ ծրագիր է՝ բաղկացած տեսական և գործնական դասընթացներից, որոնց
մասնակցությունը պարտադիր է Արարատյան բակալավրիատի դպրոցներում դասավանդել
ցանկացող բոլոր ուսուցիչ-մասնագետների համար:
Այն իրականացվում է դեմառդեմ և առցանց ուսումնառությամբ: Ծրագրի մեկնարկից մինչև
ավարտը բոլոր մասնակիցները հավաքում են թղթապանակ և կատարում հետազոտություն, որը
նրանց վերջնական գնահատման և հավաստագրման հիմքն է։
Ծրագրին մասնակցելու դիմում-հայտը հասանելի է այստեղ։ Ծրագրին դիմելու փուլերին ու
քայլերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։
Նոր փուլին կարող են մասնակցել այն անձինք, ովքեր՝
•

ունեն մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի,
դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ վերջին 10 տարվա
ընթացքում առնվազն 5 տարվա մանկավարժական ստաժ և դասավանդում են /
ցանկանում

են

դասավանդել

հետևյալ

առարկաներից

մեկը՝

ֆիզիկա,

քիմիա,

մաթեմատիկա, կենսաբանություն, հայոց պատմություն, հայոց լեզու և գրականություն,
անգլերեն և ռուսերեն.
•

սովորում են բակալավրիատի կամ մագիստրատուրայի վերջին կուրսում՝ նշված
առարկաներից որևէ մեկի մասնագիտացմամբ՝ մանկավարժական որակավորման
հնարավորությամբ։

Մասնակիցների ընտրությունը կատարվելու է մրցութային կարգով՝ առաջին հերթին ԱԲ-ի
թեկնածու

դպրոցներից։

Այնուհետև

նրանց

ներգրավումը

կկատարվի

հետևյալ

առաջնահերթությամբ՝ ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցներին մոտ բնակավայրերից, տվյալ մարզից,
հարևան մարզերից և Երևանից։ Նշենք, որ երևանաբնակ դիմորդները կարող են մասնակցել
ընդունելության փուլերին, միայն եթե պատրաստ են ծրագիրն ավարտելուց հետո աշխատել ՀՀ
մարզային և Արցախի դպրոցներում։ Հավասար պայմանների դեպքում առաջնահերթություն
կտրվի մարզերից դիմորդներին:
Մասնակցությունը ծրագրին անվճար է բոլոր մասնակիցների համար։
Առարկայական քննություններին նախապատրաստվելու ամբողջական ուղեցույցները՝
•
•
•
•
•
•
•
•

Հայոց լեզու և գրականություն
Հայոց պատմություն
Քիմիա
Ֆիզիկա
Կենսաբանություն
Մաթեմատիկա
Անգլերեն
Ռուսերեն

Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրի մասին
ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագիրը 10-11 ամիս տևողությամբ
անվճար զարգացման ծրագիր է, որը մշակվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից՝ Լոնդոնի
համալսարանական

քոլեջի

Կրթության

ինստիտուտի

հետ

համագործակցությամբ՝

Կրթության

գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակում:
Ծրագիրն իրականացվում է դեմ առ դեմ հանդիպումներով և առցանց ուսումնառությամբ։ Առաջին
հատվածը (20-21 շաբաթ) ներառում է 3 դեմ առ դեմ հանդիպում՝ յուրաքանչյուրը 2-3 օր, իսկ երկրորդ
հատվածը (20 շաբաթ) փորձաշրջան է, երբ ծրագրի մասնակիցները դասավանդում են` փորձարկելով
ծրագրի արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները, և համագործակցում իրենց կցված
մենտոր-խորհրդատուի հետ։ Փորձաշրջանի ընթացքում ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչներն իրականացնում են
նաև հետազոտական աշխատանք:

13 декабря, Ереван

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Стартует новый этап программы развития учителей Араратского бакалавриата
Сегодня стартует новый этап вовлечения участников в программу профессионального развития
учителей Араратского бакалавриата. Последний срок подачи заявок – 1 февраля.
Программа профессионального развития и сертификации учителей Араратского бакалавриата –
это новая программа международного качества, направленная на переподготовку и развитие
учителей. Программа состоит из двух обучающих курсов – теоретического и практического.
Длительность программы – 10-11 месяцев. Для всех учителей-специалистов, желающих
преподавать в школах Араратского бакалавриата, участие в программе является обязательным.
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Она осуществляется посредством очного и онлайн обучений. В период от начала программы до
ее завершения все участники обязаны подготовить портфолио и провести исследование, которое
послужит основанием для вынесения окончательной оценки и получения сертификата.
Заявку на участие в программе можно заполнить здесь. Ознакомиться с этапами и
последовательностью подачи заявки можно здесь.
В новом этапе могут принять участие лица, которые:
•

•

имеют соответствующую педагогическую квалификацию (академическую степень
бакалавра, магистра, дипломированного специалиста) или за последние 10 лет имеют по
меньшей мере пятилетний педагогический стаж и преподают / желают преподавать один
из перечисленных далее предметов: физика, химия, математика, биология, история
Армении, армянский язык и литература, английский и русский;
учатся на последнем курсе бакалавриата или магистратуры по одной из
вышеперечисленных профессий, с возможностью дальнейшего присвоения
педагогической квалификации.

Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе: в первую очередь – из школкандидатов АБ. Далее вовлечение учителей будет проходить в следующей последовательности:
из близлежащих к школам-кандидатам АБ населенных пунктов, из данного региона, из соседних
регионов и из Еревана. Следует отметить, что заявители, проживающие в городе Ереване, могут
принимать участие в этапах приема, только если готовы работать в региональных школах РА и
Арцаха после завершения программы. При равных показателях приоритет будет отдаваться
заявителям из регионов.
Для всех участников участие в программе бесплатное.
Методические руководства по подготовке к предметным экзаменам для учителей Араратского
бакалавриата по предметам:
• Армянский язык и литература
• История Армении
• Химия
• Физика
• Биология
• Математика
• Английский язык
• Русский язык
О программе профессионального развития учителей Араратского бакалавриата
Программа профессионального развития и сертификации учителей АБ – это бесплатная 10-11-месячная
программа развития, разработанная Образовательным фондом «Айб» совместно с Институтом
образования Университетского колледжа Лондона в рамках Национальной программы отличия в
образовании.
Программа осуществляется на основе встреч лицом к лицу и онлайн обучений. Первая часть (20-21
неделя) включает в себя 3 встречи лицом к лицу – по 2-3 дня каждая, а вторая часть (20 недель) –
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испытательный период, в течение которого учителя-кандидаты АБ преподают, применяя на практике
знания и умения, полученные в результате участия в программе, а также сотрудничают с
прикрепленными к ним наставниками-консультантами. В течение испытательного периода учителякандидаты АБ проводят также и исследовательскую работу.

December 13, Yerevan

PRESS RELEASE
New phase of Araratian Baccalaureate Teacher Development Program kicks off
Today the new phase of involvement in the Araratian Baccalaureate Professional Teacher Development
Program is kicking off. The deadline to submit applications is February 1.
The Araratian Baccalaureate Professional Teacher Development Program is a new teacher development
program meeting international standards. It is designed for 10-11 months and comprises theoretical and
practical courses. Participation in the program is mandatory for all teachers and specialists wishing to
teach the Araratian Baccalaureate.
The program is conducted through face-to-face and online learning. From the very start of the program
to the very end, all participants collect a portfolio and conduct a research work, which serves as a basis
for their final assessment and certification.
To participate in the program, please visit here to fill in the application form. The stages and steps
required for joining the program are available here.
Those people are eligible to apply who:
•

•

have relevant qualification in pedagogy (Bachelors, Masters, diploma (for five-year higher
education)) or at least five years’ pedagogical work experience in the past ten years and teach
/ want to teach one of the following subjects: physics, chemistry, mathematics, biology,
Armenian history, Armenian language and literature, Russian and English;
study in the last course of their Masters program and specialize in one the above-mentioned
subjects, with the possibility to obtain pedagogical qualification.

The selection of the teachers will be done on a competitive basis and the priority will be given to
teachers from AB candidate schools. Afterwards, the selection priority “curve” will go down to teachers
from schools located close to AB candidate schools, regions where AB candidate schools are located,
regions neighboring AB candidate schools, and Yerevan. Applicants from Yerevan can participate in the
selection stages only if they are willing to work in AB schools in Armenian regions and Artsakh. In case
of equal conditions, preference will be given to applicants form regions.
Participation in the program is free of charge for all participants.
Complete guides to prepare for subject tests:
•
•

Armenian language and literature
Armenian history
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•
•
•
•
•
•

Chemistry
Physics
Biology
Mathematics
English
Russian

About Araratian Baccalaureate Professional Teacher Development Program
The AB Professional Teacher Development and Certification Program is a 10-11-month free development program
developed by the Ayb Educational Foundation in collaboration with the University College London (UCL) Institute of
Education (IoE).
The program is carried out through face to face trainings and online teaching. The first part (20-21 weeks) includes
three face to face trainings each lasting 2-3 days, while the second part (20 weeks) is the probation period during
which the AB candidate teachers test the knowledge and skills they obtain during the program and work with their
mentors. During the probation period, the AB candidate teachers carry out a research work, which forms an
important component of their portfolio.
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