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հնարավորություն կերտելու սերունդ, որը կարող է դառնալ այդ ապագան կերտողը, և որի
ձեռքը մի օր կհանձնենք մեր երկրի պատմության բանալիները։
Այս առումով դպրոցը ավանդության և ֆուտուրիզմի ճիշտ խառնուրդ պետք է լինի,
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մասնագիտություններ են լինելու, բայց գիտենք, որ այդ մասնագիտությունները, որ վաղը
ծնվելու են, շատ ավելին են լինելու, քան եղած բոլոր մասնագիտությունները։
Դա նշանակում է, որ դպրոցը պետք է ընդգրկուն, համակողմանի և խոր կրթություն
ապահովի՝ պատրաստելու համընդհանուր գիտելիքներով զինված և բարոյապես ամուր
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պատկանելության զգացում ու որոշակի բարոյական արժեքներ։
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրով մենք փորձեցինք ի վերջո պատասխանել այն
հարցին, թե ինչպիսին պետք է լինի կրթությունը, որպեսզի լինի իսկապես մրցունակ,
համաշխարհային ամենաբարձր մակարդակի և միևնույն ժամանակ էությամբ, շնչով և
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նպատակներին։

Փորձարկման երկար ճանապարհ անցնելով և շարունակ կատարելագործվելով՝
Արարատյան բակալավրիատը Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ)
շնորհիվ շուտով հասանելի կդառնա Հայաստանի և Արցախի բոլոր երեխաներին՝ որպես
առաջատար

միջազգային

կրթական

հարթակներին

համազոր

և

հայկական

նպատակադրությամբ ծրագիր, որն իր խոսքը կասի հայկական կրթության դաշտում և իր
ներդրումը կունենա Հայաստանի զարգացման գործում։
Հենց այդ պատճառով էլ սկսեցինք կրթության և ոչ թե որևէ այլ ոլորտից, քանի որ
կրթությունն է ամեն ինչի հիմքը՝ ներառյալ, թե ինչպիսի հասարակություն ես ուզում
կառուցել, ինչպիսի հասարակություն ես կանխատեսում՝ ելնելով այսօրվա աշխարհի
զարգացումներից, և այդ հասարակության մեջ որտեղ ես քեզ տեսնում. այդ ամենը պիտի
անեն դպրոցը և բարձրագույն կրթական հաստատությունները։
Մեսրոպ քահանա Արամյան
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Սույն փաստաթուղթը ներկայացնում է 2016 թվականին ԿԳԱԾ-ի ներքոբերյալ
հայեցակարգային հիմնական ուղղություններով իրականացված աշխատանքների
հաշվետվությունը։
1. Հայկական կրթական լավագույն ավանդների և ժամանակակից կրթության առաջատար
փորձի հիման վրա ստեղծված, միջազգայնորեն ճանաչելի և մրցունակ կրթական
համակարգը` Արարատյան բակալավրիատը, լրամշակվեց. վերջնական տեսքի բերվեց
ԱԲ-ի գնահատման համակարգը, և ստեղծվեց ԱԲ-ի ավարտական ամփոփիչ քննական
համակարգը։ Նաև անցկացվեցին ԱԲ-ի առաջին ավարտական քննությունները, ԱԲ-ը
համազոր

ճանաչվեց

գերազանցության

առաջատար

համակարգերին

բրիտանական
և

ՀՀ-ում

և

ամերիկյան

հաստատվեց

որպես

կրթական
պետական

հանրակրթական ծրագիր։
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 լրամշակվեց և ամփոփվեց ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման և
հավաստագրման ծրագիրը։ 2016 թվականին շարունակվեցին ԱԲ-ի վերապատրաստող
միջուկ

խմբի

ավագ

շարունակական

վերապատրաստող-մասնագետների

զարգացումը,

վերապատրաստման

ծրագրի

ավարտին

հասցվեցին

փորձարկումները՝

վերապատրաստումը
ԱԲ-ի

ուսուցիչների

և

ուսուցիչների

տարբեր

խմբերի

ներգրավմամբ։ Իրականացված հիմնական աշխատանքների շարքում են նաև ԱԲ-ի
ուսուցիչների զարգացման և հավաստագրման ծրագրի հիմնական և օժանդակ նյութերի
թարգմանում-ստեղծումը և ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման մագիստրոսական ծրագրի
նախնական հայեցակարգի մշակումը և քննարկումները միջազգային գործընկերների և
ՀՀ-ում գործող համալսարանների հետ։
3. Դպրոցների ինստիտուցիոնալ զարգացումը խթանելու, գիտելիքի տարածման և
լավագույն

փորձի

փոխանակման

նպատակով

որոշվեց

կատարել

առաջնահերթությունների վերանայում ԱԲ-ի ներդրման մոդելում և ծրագիրը ներդնել
ավագ դպրոցի բաղադրիչ ունեցող մարզային դպրոցներում։ Ուստի մշակվեց ԱԲ-ի
անդամակցության նոր ընթացակարգ, ծրագրի ներկայացման նպատակով այցեր
կազմակերպվեցին

ՀՀ

մարզերի՝

ավագ

բաղադրիչ

ունեցող

բոլոր

դպրոցներ՝

ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու համար, ձևավորվեց դպրոցների ընտրության
մրցութային հանձնաժողով, և տրվեց դպրոցների անդամակցության գործընթացի
մեկնարկը։
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԾՐԱԳԻՐԸ՝ ՀԱՄԱՌՈՏ
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
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)
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ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ՃԱՆԱՉԵԼԻ ԵՎ
ՄՐՑՈՒՆԱԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ` ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՓՈՐՁԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ
Ինչպես սահմանված է Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի հայեցակարգում,
ծրագրի իրականացման գործիքը Արարատյան բակալավրիատն է, որը տեղական և
օտար կրթական միջոցների արդյունավետ զուգակցման միջոցով նպատակ ունի
ստեղծելու նորարար ու ամբողջական հանրակրթական հարթակ և զարգացնելու
սովորելու մրցունակ մշակույթ, աշակերտների մեջ սերմանելու ամուր հոգևոր-ազգային
արժեքներ, գեղագիտական բարձր ճաշակ և առողջ կենսակերպի ձգտում:
Արարատյան բակալավրիատի առարկայական ծրագրերի լրամշակման/վերամշակման
ուղղությամբ

2016 թվականին իրականացված

միջոցառումները հիմնվեցին

2015

թվականին իրականացված հետևյալ հիմնական ձեռքբերումների վրա.
1. Սահմանվեց Արարատյան բակալավրիատի ծրագրի կրթակարգի քարտեզը։ «Քեմբրիջի
միջազգային քննություններ» կենտրոնի դիտարկումների հիման վրա կատարվեց
Արարատյան բակալավրիատի առարկայական ծրագրերի վերջնական խմբավորումը
ուսուցման

մակարդակների

սահմանմամբ,

ժամաքանակների

հաստատմամբ,

ինտեգրված ուսուցման առարկաների սահմանմամբ, ինչպես նաև Արարատյան
բակալավրիատը բնորոշող ուսուցման այլ միջառարկայական ծրագրերի սահմանմամբ։
2. Լրամշակվեց Արարատյան բակալավրիատի ծրագիրը, որն այնուհետև փորձարկվեց
«Այբ» ավագ դպրոցում1։ ԿԳԱԾ-ի համապատասխան մասնագետների և առարկայական
ավագ փորձագետների կողմից ուսումնասիրվեց 2014 թ.-ի ավարտին «Քեմբրիջի
միջազգային

քննություններ»

կենտրոնի

կողմից

համաքննման

ընթացքում

պատրաստված զեկույցը, որն ընդգրկում էր առաջարկություններ ավագ դպրոցի համար
ԱԲ-ի բոլոր առարկայական ծրագրերի վերաբերյալ: Ուսումնասիրվեցին զեկույցում վեր
հանված

խնդիրներն

քննարկումներ՝

ու

խնդիրները

առաջարկությունները,
լուծելու

և

նպատակով։

կազմակերպվեցին
Ապա

լրամշակված

խմբային
ծրագիրը

2

փորձնական կարգով ներդրվեց «Այբ» ավագ դպրոցի 10-րդ և 11-րդ դասարաններում։

Նախքան լրամշակումը ծրագիրը շուրջ ութ տարի մշակվել, փորձարկվել և կատարելագործվել է «Այբ»
կրթական հիմնադրամի իրականացրած ծրագրերի շրջանակներում և «Այբ» դպրոցներում:
1

«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։
2

8

3. Մեկնարկեց Արարատյան բակալավրիատի միջազգային ճանաչման գործընթացը։
ԿԳԱԾ-ը, ուսումնասիրելով միջազգային գերազանցության հարթակներին համազոր
կրթական ծրագրերի ստեղծման մի շարք մոդելներ, միջազգային գործընկերների հետ
2015

թվականի

ամբողջ

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 բրիտանական խորացված մակարդակների (GCE A
Level) քննություններին: Այս նպատակով ստեղծվեց աշխատանքային խումբ, որը մշակեց
Արարատյան բակալավրիատի ավարտական որակավորման քննությունների մոդելը և
կատարեց որակավորման միջազգային ճանաչման առաջին փուլի քննությունների
ընտրությունը. նախատեսվեց միջազգային ճանաչման առաջին փուլում ներառել 4
առարկա3՝ մաթեմատիկա, քիմիա, կենսաբանություն և ֆիզիկա:
4. Մեկնարկեցին Արարատյան բակալավրիատի ներքին ճանաչման աշխատանքները։ ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարի 2015 թ.դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1073 Ա/Ք հրամանով
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրը հաստատվեց որպես այլընտրանքային4:
Հաշվի առնելով նախորդ տարում արձանագրված հաջողությունները և ձեռքբերումները՝
2016 թ.-ին Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի իրագործման շրջանակում
շարունակվել են Արարատյան բակալավրիատի ծրագրերի լրամշակման և ճանաչման
աշխատանքները հետևյալ հիմնական ուղղություններով.


Արարատյան

բակալավրիատի

առարկայական

ծրագրերի

լրամշակում/վերամշակում և նորարար մոտեցումների փորձարկում.


Արարատյան

բակալավրիատի

գնահատման

համակարգի

լրամշակում

և

ներդնում.


Արարատյան բակալավրիատի ավարտական ամփոփիչ քննական համակարգի
ստեղծում.



Արարատյան բակալավրիատի առաջին ավարտական ամփոփիչ քննությունների
անցկացում և միջազգայնորեն ճանաչելի քննական հավաստագրերի հանձնում.



Արարատյան

բակալավրիատի

միջազգային

ճանաչման

աշխատանքների

շարունակում.


Արարատյան բակալավրիատի ներքին ճանաչման ինստիտուցիոնալացում։

Այս առարկաների ընտրության առաջնահերթությունը պայմանավորված է միջազգային կրթական
հաստատությունների և որակավորումների ճանաչման կենտրոնների կողմից դրանց տրվող կարևորությամբ։
3

Սա ժամանակավոր բնույթ էր կրում՝ ըստ պայմանավորվածության՝ մինչ ծրագրի ներդրման նպատակով
լիարժեք իրավական ինստիտուցիոնալացումը։
4
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Արարատյան

բակալավրիատի

լրամշակում/վերամշակում

և

առարկայական
նորարար

ծրագրերի

մոտեցումների

փորձարկում
2016 թվականին սկիզբ դրվեց Արարատյան բակալավրիատ (ԱԲ) կրթական ծրագրի
առարկայական ծրագրերի շարունակական լրամշակման քաղաքականությանը, և այս
նպատակով կատարվեց Արարատյան բակալավրիատի կրթակարգի լրամշակման
քարտեզագրումը՝ սահմանելու աշխատանքների այն հաջորդականությունը, ըստ որի
առարկայական ծրագրերը պետք է ենթարկվեն լրամշակման կամ վերամշակման։
Կրթակարգի լրամշակման քարտեզագրման հիման վրա 2016 թվականին շարունակվել են
աշխատանքները առանձին առարկաների ծրագրերի մշակման, վերամշակման և
լրամշակման ուղղությամբ։ Ծրագրերի լրամշակման հիմքում ընկել են «Քեմբրիջի
միջազգային քննություններ» կենտրոնի համաքննման զեկույցը, միջազգային փորձի
ուսումնասիրությունը (ուսումնասիրվել է ավագ դպրոցի երեք կրթական ծրագիր՝
բրիտանական խորացված մակարդակները (GCE A Level), ամերիկյան Advanced
Placement-ը և Միջազգային բակալավրիատը), տեղական փորձի ուսումնասիրությունը,
ինչպես նաև միջազգային մասնագետների հետ խորհրդակցությունը։
Առարկայական

ծրագրերի

լրամշակման

ուղղությամբ

խորհրդակցություն

է

իրականացվել Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի մի
շարք մասնագետների հետ։
Փետրվարին

Հայաստան

այցելեց

Մեծ

Բրիտանիայի

մաթեմատիկական

ընկերակցության նախագահ, ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մաթեմատիկայի
ավագ մասնագետ դոկտոր Ջեննի Գոլդինգը, ով դասալսումներ կատարեց
Արարատյան

բակալավրիատի

փորձարկման

և

լրամշակման

հատուկ

միջավայրում՝ «Այբ» դպրոցում, ներկայացրեց մաթեմատիկայի՝ անգլիական
խորացված մակարդակի, ինչպես նաև ներկայում միջազգայնորեն ընդունված
դասավանդման մոտեցումները, ուսումնասիրեց ԱԲ-ի մաթեմատիկայի ծրագիրը,
խոսեց անգլիական համակարգի և ԱԲ-ի մաթեմատիկայի դասավանդման
հիմնական տարբերությունների մասին, ինչպես նաև նշեց ԱԲ-ի մաթեմատիկայի
առարկայական ծրագրի լրամշակման որոշ ուղղություններ, տրամադրեց ավագ
դպրոցի համար կիրառելի առցանց կրթական ռեսուրսների ցանկ։
Ապրիլին

հայոց

լեզվի

առարկայական

ծրագրի

ուսուցման

վերանայման

նպատակով Հայաստան այցելեց ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի լեզուների
դասավանդման գծով մասնագետ, հաղորդակցության մշակույթի և մեդիայի
դասախոս Քոլին Քրիսթին, ով հանդիպեց ԱԲ-ի հայոց լեզվի առարկայական
ծրագրի մշակմամբ զբաղվող հայ մասնագետների հետ և նրանց հետ
ուսումնասիրեց ԱԲ-ի առարկայական ծրագիրը երկու թեմատիկ ուղղությամբ՝
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լեզուն

որպես

դասավանդելու

դասավանդման
գործիք։

եզրակացություններ

Այս

արվեցին,

գործիք

և

լեզուն

քննարկումների
որոնց

շուրջ

որպես

երկրորդ

արդյունքում

հետագա

լեզու

որոշակի

քննարկումներ

են

նախատեսվում 2017 թվականի հունվարին՝ ԿԳԱԾ-ի պատվիրակության՝ Լոնդոն
նախատեսվող այցի ընթացքում։ Այս նպատակով ԿԳԱԾ-ի պատվիրակությունը
նախատեսում է քննարկումներ ունենալ ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի լեզվի
ուսուցման ամբիոնի մի շարք մասնագետների հետ՝ դուրս բերելու հայոց լեզվի և
հայ

գրականության

առարկայական

ծրագրի

լրամշակման

հիմնական

ուղղությունները վերջիններիս միջազգայնորեն մրցունակ ծրագրեր դարձնելու
նպատակով։
Մայիսին Հայաստան այցելեցին ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի բնագիտական
կրթության պրոֆեսոր, կրթական ծրագրերի, մանկավարժության և գնահատման,
ինչպես նաև ուսուցիչների վերապատրաստման փորձագետ Շիրլի Սայմոնը և
դասախոս,

բնագիտական

առարկաների

ուսուցիչների

կրթության

և

մասնագիտական զարգացման մասնագետ Ջոն Քոնոլին, ովքեր դասալսումներ ու
խմբային քննարկումներ անցկացրին բնագիտական առարկաների 8 ուսուցչի
հետ։

Քննարկումների

արդյունքում

որոշվեց

մշակել

երեք

առարկաների

բովանդակային քարտեզներ, որոնք թույլ կտան առարկաները դիտարկել
շարունակականության,

առարկաների

միջև

բովանդակային

կապերի

և

տարիքային առանձնահատկությունների տեսանկյունից։
2016

թվականին

իրականացված

հանդիպումների,

քննարկումների

և

ուսումնասիրությունների արդյունքում կազմվեց ԱԲ-ի շուրջ 300 էջանոց առարկայական
ծրագրերի լրամշակված փաթեթը, և արձանագրվեց հետևյալ առաջընթացը։
Լրամշակվել է «հայոց լեզու» առարկայի 10-րդ և 11-րդ դասարանների խորացված
մակարդակի ուսուցանման 2016-2018 թթ. առարկայական ծրագիրը5։
10-րդ դասարանի ծրագրային բաղադրիչների հիմքում ընկած են ոճաբանության
ուսումնասիրության միջոցով մայրենի լեզվի կիրառության բարելավումը և տարբեր ոճերի
տեքստերի հետ աշխատանքը։ Ծրագրով նախատեսված է ուսումնասիրել գործառական,
առօրյա-խոսակցական, գիտական, վարչական, հրապարակախոսական ոճերը և այլն։
Ծրագրում առկա է հրապարակային խոսք և փաստարկված խոսք կառուցելու
սկզբունքների

ուսումնասիրությունը,

(տրամաբանականություն,

ինչպես

նաև

համապատասխանություն,

խոսքի

արժանիքների

պատկերավորություն,

արտահայտչականություն և այլն) գործածության զարգացումը։

2017 թվականին շարունակվելու է «հայոց լեզու» և «գրականություն» առարկաների առարկայական
ծրագրերի լրամշակումը 2018 թվականին ներդրման նպատակով։
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11-րդ դասարանում շեշտադրվում են բառագիտական, քերականական, ձևաբանական և
շարահյուսական ոճագիտությունը, բառապաշարի իմաստաձևային խմբերի ոճական
կիրառությունները։ Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին բարձրացնելու
մայրենի

լեզվի

կիրառության

մակարդակը՝

ուսումնասիրելով

լեզվի

հիմքային

հասկացությունները՝ թիրախավորված տեքստային նյութերի և քննախոսության միջոցով։
Առարկայի շրջանակում մայրենի լեզուն ուսումնասիրվում է և՛ որպես հաղորդակցության
միջոց, և՛ որպես ինքնին թեմատիկ միավոր՝ ուղղված հայերենի քերականական
կառուցվածքի, լեզվաոճական առանձնահատկությունների իմացության ամրապնդմանը,
հետազոտական հմտությունների զարգացմանը, տեքստային նյութերի վերլուծությանը և
բանավեճի միջոցով կարծիքների փոխանակմանը։
Լրամշակվել է ԱԲ-ի «հայոց պատմություն» առարկայի խորացված մակարդակի
ուսուցանման առարկայական ծրագիրը։
Կատարվել է ծրագրային բովանդակության նոր խմբավորում՝ ուղղված ոչ միայն
ժամանակագրական

պատկերացումների

ձևավորմանը,

այլև

պատմական

մտածելակերպ զարգացնելուն։ Խմբավորված բովանդակությունը այժմ ներառում է չորս
հիմնական թեմա՝
1. Քարից դեպի մագաղաթ, հայոց պատմության հին շրջան.
2. Ձեռագրից դեպի տպագիր գիրք, մագաղաթից դեպի թուղթ, մշակութային
Ոսկեդարից

դեպի

հայատառ

առաջին

գրքի

տպագրությունը,

հայերը

միջնադարում.
3. Ազգային ազատագրական շարժումները, գաղթօջախներից դեպի հայրենիք,
հայոց պատմությունը նոր դարաշրջանում.
4. Հայաստանը նորագույն շրջանում. 1918 թ. մինչև 21-րդ դար։
Ծրագիրը նպատակադրել է զարգացնել սովորողի պատմական մտածելակերպը և
ձևավորել պատմական պատասխանատվություն, որը ոչ միայն ենթադրում է փաստական
նյութի մտապահում, ինչով հագեցած է հանրակրթական ավագ դպրոցի հայոց
պատմության

ծրագիրը,

այլ

սովորողին

հնարավորություն

է

ընձեռում

տալու

պատմությանն առնչվող հարցեր, դիտարկելու պատմական երևույթները որոշակի
համատեքստում։ Դասընթացի արդյունքում աշակերտը կարողանում է արտահայտել իր
տեսակետը և պաշտպանել այն՝ բերելով փաստարկներ, որոնք հիմնված են անցյալի
մասին տեղեկույթ հաղորդող աղբյուրների վրա։ ԱԲ-ի «հայոց պատմություն» առարկայի
ծրագիրը ևս չի ենթադրում ՀՀ հանրակրթական միջին դպրոցի միևնույն թեմատիկ
ծավալի կրկնություն, ինչն իրականացնում է հանրակրթական ավագ դպրոցի «հայոց
պատմություն» առարկայի ծրագիրը։
Լրամշակվել

է

ԱԲ-ի

«մաթեմատիկա»

առարկայի

ստանդարտ

մակարդակների ուսուցանման 2016-2018 թթ.առարկայական ծրագիրը։
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և

խորացված

ԱԲ-ի մաթեմատիկայի ծրագիրը ներառում է մաթեմատիկա, հավանականություն և
վիճակագրություն, երկրաչափություն մոդուլային բաղադրիչները։ Հավանականությունը և
վիճակագրությունը լայնորեն օգտագործվում են տեղեկատվական մեծ հոսքերի և
տվյալների վերլուծության համար։ Այս բաղադրիչների ուսումնասիրությունը նաև բարձր
է գնահատվում առաջատար բուհերի կողմից՝ անկախ մասնագիտացման ոլորտից։
Հավանականություն

և

վիճակագրություն

բաղադրիչը

ներառում

է

տվյալների

ներկայացում, տեղափոխություններ և զուգորդություններ, անընդհատ պատահական
մեծություններ և դրանց գծային համակցություն, Պուասոնի բաշխում, ընտրանք և
գնահատում, վարկածների ստուգումներ, թեմաների ուսումնասիրություն։ Սովորողը
հմտանում է դիագրամների և գրաֆիկների միջոցով մաթեմատիկական իրավիճակներն
ուսումնասիրելու և լուծումները մեկնաբանելու մեջ։
Ընդհանուր

առմամբ

ծրագիրը

շեշտադրում

է

մի

շարք

մաթեմատիկական

հմտությունների ձեռքբերումը, որոնք հնարավորություն են տալիս օգտագործելու
մաթեմատիկայի կիրառություններն առօրյա իրավիճակներում և այլ առարկաների
համատեքստում,
հմտություններ,

զարգացնում
խնդրին

անհրաժեշտության

է

առնչվող

դեպքում

իրավիճակը

մաթեմատիկորեն

գործոնները

խնդիրը

լուծելու

ճանաչելու
համար

և

ներկայացնելու
մեկնաբանելու,

համապատասխան

մաթեմատիկական մեթոդ ընտրելու կարողությունը։
Լրամշակվել են ԱԲ-ի «ֆիզիկա», «քիմիա» և «կենսաբանություն» առարկաների
ստանդարտ և խորացված մակարդակների ուսուցանման 2016-2018 թթ. առարկայական
ծրագրերը։
Ի տարբերություն ՀՀ պետական հանրակրթական ծրագրի՝ ԱԲ-ի բնագիտական
առարկաների լրամշակված ծրագրերն ունեն խորացված գործնական ծավալուն
աշխատանքի բաղադրիչ՝ ուղղված ֆիզիկայի, կենսաբանության և քիմիայի գործնական
կիրառությունը զարգացնելուն։
ԱԲ-ի քիմիայի կիրառության դեպքում խորությամբ ուսումնասիրվում են՝


կյանքի քիմիան՝ սպիտակուցների քիմիան, գենետիկ ինֆորմացիան, մետաղները
կենսաբանական համակարգերում.



անալիտիկ քիմիայի կիրառությունը՝ հայտնաբերման մեթոդներ և անալիզ,



քիմիական նյութերի մոդելավորումը՝ բժշկական քիմիան և դեղերի ընդունումը,
պոլիմերների հատկությունները, նանոտեխնոլոգիաները, շրջակա միջավայրն ու
էներգիան։

ԱԲ-ի ֆիզիկայի կիրառության դեպքում խորությամբ ուսումնասիրվում են՝


հեռահար չափումը՝ ռենտգենյան ճառագայթների, ուլտրաձայնային ալիքների
արտադրությունը և օգտագործումը, մագնիսական ռեզոնանսի օգտագործումը
որպես պատկերման մեթոդ.
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տեղեկույթի փոխանցումը՝ մոդուլման սկզբունքները, հաճախային կողմնաշերտեր
և թողունակություն, տեղեկույթի փոխանցում թվային միջոցներով, կապի տարբեր
ուղիները, բջջային հեռախոսների ցանցը։

ԱԲ-ի կենսաբանության կիրառության դեպքում խորությամբ ուսումնասիրվում են՝


գենային տեխնոլոգիան՝

գենային տեխնոլոգիան ինսուլինի արտադրության

համար, գենետիկ ճարտարագիտության մարկերները, գենային տեխնոլոգիայի
առավելություններն
պրոֆիլավորումը,

ու

վտանգները,

ցիստիկ

ֆիբրոզը,

ԴՆԹ-ի

սեկվենավորումը

գենետիկ

սկրինինգը

և

գենետիկ

և

գենետիկ

խորհրդատվությունը.


կենսատեխոլոգիա՝

միկրոօրգանիզմների

արտադրական

կիրառությունը,

պարբերական և անընդհատ կուլտուրաներ, պենիցիլինը որպես հակաբիոտիկ,
ֆերմենտների իմմոբիլացում, մոնոկլոնալ հակամարմիններ։
Ամբողջությամբ

վերամշակվել

է

«համաշխարհային

պատմություն»

առարկայի

ստանդարտ և խորացված մակարդակների ուսուցանման 2016-2018 թթ. առարկայական
ծրագիրը։
Ծրագիրը կառուցվել է Քեմբրիջի խորացված մակարդակի (GCE A Level) «պատմություն»
առարկայի

որոշակի

բաղադրիչների

հիման

վրա։

ԱԲ-ի

ծրագիրը

մեծապես

կենտրոնանում է 19-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած միջազգային հարաբերությունների
վրա՝ ուղղված սովորողների՝ ներկա ժամանակաշրջանի և աշխարհակարգի վերաբերյալ
առավել հիմնավոր գիտելիքների զարգացմանը։ Ուսումնասիրվում են այնպիսի թեմաներ,
ինչպիսին են՝


իմպերիալիզմը 19-րդ դ. վերջին քառորդում,



ԱՄՆ-ի վերածումը համաշխարհային տերության,




միջազգային հարաբերությունները 1871 -1939 թթ.,
Ազգերի լիգան և նրա գործունեությունը 1920-ական թթ.,



տնտեսական մեծ ճգնաժամի ազդեցությունը միջազգային հարաբերությունների
վրա,



ամբողջատիրական վարչակարգերը Եվրոպայում 1918-1941 թթ.և այլն։

Ծրագիրը կենտրոնանում է սովորողի պատմական մտածելակերպի զարգացման վրա՝
զերծ պահելով ծավալուն փաստական նյութի մտապահումից։
Վերամշակված ծրագիրը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու պատմական
ուսումնասիրություն, վերլուծելու և գնահատելու մի շարք պատմական սկզբնաղբյուրներ
և նյութեր, ինչպես նաև, ելնելով պատմական համատեքստից, վերլուծելու և գնահատելու,
թե ինչու են անցյալում կատարված գործընթացները տարբեր կերպ մեկնաբանվել և
ներկայացվել։
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Որպես

առարկա,

որն

անհրաժեշտ

է

հասարակագիտական

բնագավառներում

մասնագիտացում ստանալու համար՝ «համաշխարհային պատմություն»-ը առանցքային
դեր է զբաղեցնում ԱԲ-ի կրթական ծրագրում։
Լրամշակվել է ԱԲ-ի «անգլերեն» առարկայի 2016-2018 թթ. առարկայական ծրագիրը։
ԱԲ-ի

«անգլերեն»

առարկայի

լրամշակված

ծրագիրը

ներկայացված

է

ըստ

դասարանների և սովորողի լեզվի իմացության մակարդակային աճի։ Ծրագրում, ըստ
մակարդակի, սահմանվում է քերականական նյութը և առաջարկվում են թեմաներ, որոնց
շուրջ պետք է զարգացվեն լեզվի տիրապետման հմտությունները (լսել, կարդալ, գրել և
խոսել) և քերականական միավորների օգտագործումը։ Ուսումնասիրվող թեմաների
ցանկում են՝ «Մարդիկ և բնավորության գծերը», «Խաղաղություն», «Երաժշտություն»,
«Ճամփորդություն ժամանակի մեջ», «Գոյատևման բնազդներ», «Գովազդի աշխարհ»,
«Արարում և ոգեշնչում», «Ճշմարտություններ և լեգենդներ», «Ժամանակակից աշխարհ»
և

մի

շարք

այլ

թեմաներ։

Ծրագիրը

երեք

ուսումնական

տարվա

ընթացքում

նպատակադրում է լեզվի տիրապետման A2/B1 մակարդակից անցում կատարել B2/C1
մակարդակ՝

ըստ

լեզուների

ուսուցման

Եվրոպական

շրջանակի

սահմանած

մակարդակների դասակարգման։
Լրամշակվել է ԱԲ-ի «ռուսաց լեզվի» ստանդարտ մակարդակի ուսուցանման 2016-2018
թթ. առարկայական ծրագիրը։
ԱԲ ծրագրում ռուսաց լեզուն դասավանդվում է 10-րդ դասարանում 6 դասաժամով։
Ծրագրի բովանդակության ներկայացումը նույնն է, ինչ անգլերենինը. ծրագրում, ըստ
մակարդակի, սահմանվում է քերականական նյութը, և առաջարկվում են թեմաներ, որոնց
շուրջ պետք է զարգացվեն լեզվի տիրապետման հմտությունները (լսել, կարդալ, գրել և
խոսել) և քերականական միավորների օգտագործումը։ Ծրագիրը թույլ է տալիս լեզվի
տիրապետման մեկ մակարդակից անցում կատարել հաջորդ մակարդակին։ Ներկայումս
մշակված են A2-ից B2 մակարդակի անցման համար նախատեսված վերջնարդյունքները՝
ըստ լեզուների ուսուցման Եվրոպական շրջանակի սահմանած մակարդակների
դասակարգման։
Վերանայվել են ԱԲ-ի «կերպարվեստ» և «բեմարվեստ» առարկաների ծրագրերի
բովանդակային բաղադրիչները։
Լրամշակված տարբերակը նախատեսվում է ունենալ մինչև 2017 թ.-ի սեպտեմբեր ամիսը։
Մշակվող

թեմատիկ

վերլուծությունը`
գնահատման

միավորներից

ըստ

կերպարվեստի

նկարագրողական,

տեսանկյունների,

դերակատարության

է

և

և

հատկանիշային,

բեմարվեստի

բեմական

արվեստի

ուսումնասիրությունը։
Լրամշակվել է ԱԲ-ի «գործարարություն» առարկան
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ստեղծագործությունների

դեպքում՝

մեկնաբանական
տարբեր

տեսական

և

գործիչների

մոտեցումների

Լրամշակվել է ԱԲ-ի «գործարարություն» առարկան, որը ներկայումս ուսումնասիրվում է
միայն ստանդարտ մակարդակի ծրագրով՝ 11-րդ դասարանում։ Նաև առկա է 10-րդ
դասարանի համար նախապատրաստական գործարարություն, որը հնարավորություն է
տալիս սովորողին միջին դպրոցից այս առարկային անծանոթ լինելու պարագայում
առարկայի ուսումնասիրման համար ձեռք բերելու հիմքային հասկացությունների և
հմտությունների պաշար՝ հաջորդ տարի առարկան որպես ԱԲ-ի ստանդարտ մակարդակի
առարկա ընտրելու համար։
Նախապատրաստական ծրագրի մեջ ներկայացված են ձեռնարկություն, բիզնեսի
կառուցվածք, չափ, նպատակներ, շահառուներ, շուկայական հետազոտություն և այլ
թեմաներ։ ԱԲ-ի ստանդարտ «գործարարություն» առարկան ներառում է պաշարների
կառավարում,

արտադրողականության

հաշվապահության

հիմունքներ,

օգտագործում,

բյուջե,

բիզնեսի

հրապարակված

ֆինանսավորում,

հաշվետվությունների

վերլուծություն, ներդրումների խրախուսում թեմաները։
Լրամշակված ծրագիրը թույլ է տալիս հասկանալ, որ բիզնես գործունեության ներկայիս
համակարգը կախված է գործունեության ոլորտից և շրջակա միջավայրից, գնահատել
տարատեսակ

մրցակցային

իրավիճակներ՝

մեծ

և

փոքր,

արտադրական

կամ

ծառայություն մատուցող, տեղային, տարածաշրջանային, շահույթ հետապնդող և
չհետապնդող կազմակերպությունների համար, ինչպես նաև ձևավորել գործարարական
հմտություններ՝

մասնակցելով

իրական

բիզնես

ծրագրերի,

որոնք

հիմնված

են

սովորողների գաղափարների և առաջարկների վրա։
Ներդրվել է «մտածողության հմտություններ» փորձարարական առարկան։
Նախագծային ուսուցման շրջանակներում ԱԲ-ի առարկայացանկում ավելացել է
«մտածողության հմտություններ» փորձարարական առարկան, որը ծառայում է որպես
նախագծային

ուսուցման

համար

նախապատրաստական

առարկա։

Առարկան

հնարավորություն է տալիս սովորողներին 10-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում
ծանոթանալու խնդիրների լուծման, քննադատական մտածողության և փաստարկման
գործածական մոդելներին՝ փորձարկելով դրանք իրական սցենարների վրա։
Նշենք, որ այս մասին «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի հետ
տեսահանդիպում

էր իրականացվել

դեռ 2016 թվականի հունիսին՝ քննարկելու

«մտածողության հմտությունները» ԱԲ-ի առարկայական ծրագրում ներդնելու առաջարկհնարավորությունները։
Նաև մշակվել է ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի բովանդակային սխեմա, որը ներառում
է՝


ներածություն՝ ԱԲ ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը,



առարկայի նպատակները,



թեմատիկ նյութի բաժանում ըստ դասարանների,
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աշակերտից ակնկալվող վերջնարդյունքներ ըստ թեմատիկ նյութի,



գնահատման սկզբունքներ (ձևավորող և ամփոփիչ),



ամփոփիչ քննաթերթիկների տեսակների նկարագրություն։

Նման բաժանումը նպատակ ունի աջակցելու ուսուցչին, աշակերտին, ինչպես նաև
կրթական ռեսուրսներ կամ դասագրքեր մշակող մասնագետներին։
Ուսուցչին

այն

տալիս

է

ճկունություն։ Ունենալով աշակերտի գիտելիքների և

հմտությունների մանրամասն վերջնարդյունքները տվյալ տարվա կտրվածքով՝ ուսուցիչը
կարողանում է կազմել իր աշխատանքային պլանն ըստ շաբաթների՝ ինքնուրույն որոշում
կայացնելով, թե որ թեմային կամ վերջնարդյունքին է անհրաժեշտ առավել շատ
ժամանակ հատկացնել և որը ավելի շուտ անցնել ուսումնական պրոցեսում, որը՝ ավելի
ուշ։
Վերջնարդյունքների մանրամասն ներկայացումը աշակերտին հնարավորություն է տալիս
հասկանալու, թե ինչ է իրենից պահանջվում տվյալ թեմայի շրջանակում։
Կրթական ռեսուրսներ կամ դասագրքեր մշակող մասնագետներին նման մոտեցումը թույլ
է տալիս ներառել այնպիսի բովանդակություն, որն անհրաժեշտ է տվյալ վերջնարդյունքն
ապահովելու համար, քանի որ նա սահմանափակված չէ ժամաքանակների մեջ
տեղավորվելու կամ անտեղի շատ նշված ժամաքանակի դեպքում լրացնելու այն
ծրագիրը ծանրաբեռնող նյութով։
Առարկայական ծրագրերի լրամշակումը լինելու է հետևյալի շուրջ.
-

առարկայական ծրագրերը վերանայվելու են 3 տարին մեկ անգամ, որպեսզի
ապահովվի ծրագրերի արդիականությունը և հաշվի առնվեն նախորդ տարիներին
ուսուցիչների

աշխատանքի

ուսումնական

գործընթացի

նկատառումները,

ընթացքում

դուրս

վերահսկողության

ինչպես

նաև

բերված

ընթացքում

քննությունների

առաջարկները,
դուրս

արդյունքային

բերված
պատկերը

ներկայացնող քննող անձնակազմի զեկույցներում արված նկատառումները։
Կատարված քարտեզագրմամբ նաև տեղի է ունեցել առարկայական պլանի կազմում,
ըստ որի առանձնացվել են առարկայախմբերը, վերջիններից ուսումնական պլանի
կազմության

եղանակը,

առարկաների

ուսուցման

ստանդարտ

և

խորացված

մակարդակները, վերջիններիս ժամաքանակները, ինչպես նաև ուսումնական պլանի
առավելագույն և նվազագույն ծանրաբեռնվածությունները։
Ըստ

այդ

պլանի՝

ԱԲ-ի

10-րդ

դասարանը

համարվում

է

ավագ

դպրոցի

նախապատրաստական շրջան, իսկ 11-րդ և 12-րդ դասարանները՝ խորացված ուսուցման
շրջան։

Նախապատրաստական

շրջանը

նպատակադրված

է

ԱԲ-ի

ներդնումը

հանրակրթական համակարգում առավել սահուն կազմակերպելուն՝ հիմք ընդունելով
ծրագրային տարբերությունները։
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ԱԲ-ի ավագ դպրոցի նախապատրաստական բաղադրիչը ներառում է առարկաներ
«Արարատյան բակալավրիատ» կրթական ծրագրի սահմանված 8 առարկայախմբերից՝
համակողմանի նախապատրաստություն ապահովելու նպատակով։
Խորացված ուսուցման շրջանը բաղկացած է ուսուցման երկու մակարդակից՝ ստանդարտ
և խորացված։
Ստանդարտ ուսուցում
Ստանդարտ մակարդակի առարկաների ուսուցումը հիմնականում սկսվում է 11-րդ
դասարանից։ Ստանդարտ առարկաներին տրված է 240 ուսումնական դասաժամ, որոնք
պիտի օգնեն աշակերտներին կողմնորոշվելու իրենց հետաքրքրություններում և լիարժեք
կրթություն ստանալու:
Խորացված ուսուցում
Խորացված առարկաների նպատակն է աշակերտներին փոխանցել ավելի խոր
գիտելիքներ

այդ

համապատասխան

առարկաներից,

ինչպես

հմտությունները:

նաև

Խորացված

զարգացնել
առարկաներին

դրանց

առնչվող

տրված

է

480

ուսումնական դասաժամ:
Աշակերտները ԱԲ-ի 8 առարկայախմբից անցնում են 7 խորացված և ստանդարտ
առարկա՝

յուրաքանչյուրը

տարբեր

առարկայախմբից,

բավարարելու

ԱԲ-ի

համակողմանի և տարբերակված ուսուցման սկզբունքը։

Արարատյան

բակալավրիատում

գնահատման

համակարգի

լրամշակում և ներդնում
ԱԲ-ի գնահատման սկզբունքները և չափանիշները ամբողջացվեցին 2016 թվականին և
սահմանվեցին ԱԲ-ի գնահատման կարգում, որը նպատակ ունի՝


ունենալ

միասնական

մոտեցումներ՝

Արարատյան

բակալավրիատի

աշակերտների՝ կրթակարգին և կրթական ու առարկայական չափորոշիչներին
համապատասխան

ձեռք

բերած

վերջնարդյունքների

(գիտելիքների

և

հմտությունների)՝ որակական և քանակական գնահատման համար,


խթանել բարենպաստ կրթական միջավայրի ստեղծումը, որպեսզի սովորողն
ընկալի

սեփական

աշխատանքի

և

ջանասիրության

արդյունքներն

ու

անդրադառնա դրանց, արձանագրի իր առաջխաղացումը և շարունակական
դարձնի, ուժեղ կողմերը լիարժեքորեն օգտագործի և բացթողումները հետզհետե
վերացնի,
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ուսուցիչների, սովորողների և նրանց ծնողների համար հիմնավոր և ընկալելի
դարձնել

գնահատման

ձևաչափը

և

չափանիշները՝

հստակեցնելով

առաջադիմության նվազագույն պահանջների տրամաբանությունը:
Ըստ այդ կարգի՝ ԱԲ-ի ծրագրում կիրառվում է գնահատման երկու ձևաչափ՝ ձևավորող և
ամփոփիչ՝

ուղղված

աշակերտների

ուսումնառության

արդյունավետության

գնահատմանը։ ԱԲ-ում կիրառվող գնահատման երկու ձևաչափերի ընտրությունը
կատարվել է գնահատման ոլորտում արդի ուսումնասիրությունների և դպրոցի
ուսումնական գործունեության վերլուծության արդյունքում:
Ձևավորող գնահատում
2016 թ. ԿԳԱԾ-ի շրջանակում «Այբ» դպրոցում փորձարկումների ենթարկվեց գնահատման
նոր համակարգը՝ ձևավորող գնահատումը՝ որպես ընթացիկ գնահատման ձև։ Ձևավորող
գնահատումը ոչ թվանշանային է և կատարվում է ձևավորող բնութագրական
արձագանքի (մեկնաբանությունների) և առարկայական թղթապանակների միջոցով։
Բնութագրական արձագանք
Բնութագրական արձագանքի նպատակն է խթանել աշակերտի առաջխաղացումը,
ինքնագնահատման և փոխգնահատման կարողությունները։
Ըստ

ԱԲ-ի

գնահատման

կարգի՝

բնութագրական

արձագանքն

աշակերտին

տրամադրվում է թե՛ բանավոր և թե՛ գրավոր տեսքով՝ թղթային/թվային (որպես սովորողի
աշխատանքի

անդրադարձ/մեկնաբանություն)

կամ

էլեկտրոնային

(Moodle

համակարգում)։ Բնութագրական արձագանքը պարունակող աշխատանքը պահպանվում
է աշակերտի առարկայական թղթապանակի մեջ՝ թղթային կամ թվային տարբերակով։
Բնութագրական արձագանքը պետք է ունենա հստակ կառուցվածք, հղում կատարի
գնահատվող ուսումնական գործունեությանը և/կամ առաջադրանքին ներկայացվող և
նախապես

ներկայացված

պահանջներին

(գնահատման

չափանիշներին,

ձևանմուշներին և այլն)։
Քառորդի կեսին (4-6 շաբաթը մեկ՝ ըստ ուսումնական տարվա սկզբում հաստատված
ուսումնական

գործընթացների

ժամանակացույցի)

աշակերտին

յուրաքանչյուր

առարկայից էլեկտրոնային տեսքով տրամադրվում է առաջընթացի բնութագիր:
Առարկայական թղթապանակ
ԱԲ-ի

աշակերտի

առարկայական

թղթապանակը ծառայում

է որպես ընթացիկ

դասարանային և արտադասարանային (ինքնուրույն) աշխատանքի կատարողականի
(քանակական բաղադրիչ) և որակի (որակական բաղադրիչ) վերահսկողության միջոց՝
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նախատեսված բոլոր առարկաների համար: Թղթապանակի տեսակարար կշիռը կազմում
է 40%:
Առարկայական թղթապանակի որակական բաղադրիչի գնահատականը հաշվարկվում է
առարկայական խմբի կողմից որակական բաղադրիչի մեջ ներառած առաջադրանքների
տեսակների լավագույն նմուշների սկզբնական (1-ին ներկայացում) գնահատականների
միջոցով՝ ըստ առարկայական խմբի կողմից ընդունված հաշվարկման բանաձևի:
Թղթապանակի

քանակական

բաղադրիչում

հաշվարկվում

է

առարկայական

կատարողականը:
Ուսուցիչների կարծիքներ՝ ձևավորող գնահատման վերաբերյալ
1.

Հստակ

նշվում

է

ուսանողի

առաջընթացը

կամ

հետընթացը`

անկախ

թվանշանային համակարգից, քանի որ 10-ից 40 միավորի հասնելը շատ ավելի մեծ
ճանապարհ և ջանք է պահանջում, քան 85-ից 90 հասնելը:
2. Այս

գնահատման

առավելությունն

այն

է,

որ

նվազում

է

աշակերտի

գնահատապաշտությունը։
3. Երեխաների սովորելու հիմնական մոտիվացիան գնահատականը չէ։ Հուսով եմ՝
պակասել է նաև ծնողների ճնշումն իրենց երեխաների նկատմամբ՝ բարձր
գնահատականի պահանջի առումով։
4. Դպրոցում ձևավորող գնահատմանն անցնելը միանշանակ նպաստում է
ուսումնառության որակի բարձրացմանը։ Արդյունքները կարող են դանդաղ ու
այնքան էլ նկատելի չլինել, սակայն կառուցողական բնութագրական արձագանքի
շնորհիվ աշակերտները ոգևորվում են, ժամանակին ու արդյունավետ կերպով
լրացնում բացթողումները։
5. Ներկայիս գնահատման կարգը հնարավորություն է տալիս և՛ աշակերներին, և՛
նրանց ծնողներին իրազեկ լինելու և ավելի լավ պատկերացնելու ուսումնական
գործընթացում իրենց ունեցած խնդիրներն ու անելիքները: Երեխաները չեն
արտագրում, պատկերը ավելի հստակ հնարավորություն է տալիս տարբեր
հմտություններ գնահատելու, նպաստում է նույն աշխատանքի կամ հմտության
զարգացմանը՝ պահանջելով բարելավել աշխատանքը:

Ամփոփիչ գնահատում
2016 թվականին ամբողջացվեց ԱԲ-ի ամփոփիչ գնահատման համակարգը։ Ամփոփիչ
գնահատումը թվանշանային է և կիրառվում է բոլոր առարկաների համար՝ բացի
արվեստների և արհեստների առարկայախմբից6։ Այն կատարվում է յուրաքանչյուր

Արվեստների և արհեստների առարկայախմբի ամփոփիչ գնահատումը կատարվում է կիսամյակային կամ
տարեկան կտրվածքով՝ տարվա վերջում, հաշվետու միջոցառման միջոցով։
6
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կիսամյակի վերջում՝ կիսամյակային գրավոր և/կամ բանավոր (նախապես հիմնավորված
հատուկ դեպքերում) քննությունների միջոցով։
Ամփոփիչ ստուգման գնահատականը կազմում է կիսամյակային գնահատականի միայն
մի մասը։ Երկրորդ մասը կազմում է առարկայական թղթապանակի գնահատականը։
Կիսամյակային գնահատականի մեջ ամփոփիչ գնահատման տեսակարար կշիռը
կազմում է 60%: Տարվա միջին գնահատականը հաշվարկվում է որպես կիսամյակային
գնահատականների միջին թվաբանական:
Աշակերտների՝ հաջորդ դասարան տեղափոխվելու և դասարանում ուսումը շարունակելու
որոշումը կայացվում է կիսամյակային առաջադիմության հիման վրա, որի համար
սահմանվում են առարկայական միջին և ընդհանուր միջին գնահատականների
առաջադիմության նվազագույն շեմեր:
Արարատյան բակալավրիատի համակարգային ստուգումներ
Նախատեսվում

է,

որ

ԱԲ-ի

դասարաններում

իրականացվող

ծրագրերի

համընթացությունը վերահսկելու և ԱԲ-ի դասարաններում ուսումնական աշխատանքի
արդյունավետությունը համադրելու նպատակով որպես սկզբունք ամրագրվի այն, որ
Արարատյան բակալավրիատի կառավարող մարմինը՝ ԿԳԱԾ-ը, ժամանակ առ ժամանակ
ԱԲ-ի բոլոր դասարաններում կարող է միաժամանակ իրականացնել ստուգումներ՝
ամփոփիչ գնահատման ձևաչափով: ԱԲ-ի ստուգումների արդյունքները չեն ներառվի
ընդհանուր կիսամյակային գնահատականների մեջ, սակայն դրանց հիման վրա ԿԳԱԾ-ը՝
ուսուցիչներին, իսկ ուսուցիչները աշակերտներին կտրամադրեն մանրամասն ձևավորող
գնահատական՝ բնութագրական արձագանք:
Մշակված համակարգը ԱԲ-ի դպրոցներում ներդնելու նպատակով 2017 թվականին
կկատարվի անհրաժեշտ իրավական ինստիտուցիոնալացում։

Արարատյան

բակալավրիատի

ավարտական

ամփոփիչ

քննական համակարգի ստեղծում
ԱԲ-ը, ինչպես ամրագրված է ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգում, հայալեզու և հայկական կրթական
ավանդույթներն

արտացոլող,

սակայն

միջազգայնորեն

ճանաչված

ծրագիր

է։

Միջազգային ճանաչման ապահովման, ինչպես նաև Հայաստանում միջազգայնորեն
մրցունակ քննական համակարգ ստեղծելու նպատակադրմամբ «Այբ» կրթական
հիմնադրամը

2016

թվականին

շարունակեց

համագործակցությունը

«Քեմբրիջի

միջազգային քննություններ» կենտրոնի հետ, որն ավելի քան 160 երկրում ստեղծում և
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ներդնում է կրթական և գնահատման համակարգեր և անցկացնում քննություններ, որոնք
ստուգում են բազմազան հմտություններ և գիտելիք։
2016 թվականին «Այբ» կրթական հիմնադրամը բացառիկ պայմանավորվածություն ձեռք
բերեց «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի հետ՝ ստեղծելու ԱԲ-ի
ավարտական քննությունների համակարգն ու ավարտական քննությունները, որոնք
միջազգայնորեն ճանաչելի են՝ չնայած նրան, որ հայալեզու են և մշակվում են
Հայաստանում ԿԳԱԾ-ի փորձագետների կողմից։

ԱԲ-ի քննական համակարգի ինստիտուցիոնալացում
Արարատյան բակալավրիատի քննությունները կազմում, անցկացնում և ստուգում է
Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնը (ԱԲՔԿ), որը ձևավորվել է 2015
թվականին

որպես

Արարատյան

բակալավրիատի

քննական

խորհուրդ

(ԱԲՔԿ)՝

սահմանված՝ ըստ ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգի։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրության և
գործընկերների հետ տևական բանակցությունների արդյունքում քննական խորհուրդը
վերածվեց

Արարատյան

բակալավրիատի

քննական

կենտրոնի

Հայաստանում

միջազգայնորեն մրցունակ, սակայն հայալեզու, քննական համակարգ ստեղծելու
նպատակով։

Քննական

կենտրոնի

կառուցվածքը7

«Քեմբրիջի

միջազգային

քննություններ» կենտրոնի խորհրդատվությամբ լրամշակվեց 2016 թվականի հունվարին։
«Քեմբրիջի

միջազգային

քննություններ»

կենտրոնի

հետ

համագործակցությամբ

կատարվեց ԱԲ-ի քննական համակարգի ինստիտուցիոնալացումը՝ գործառնական
հատվածի առումով, և մշակվեցին քննական համակարգի մի շարք հիմնադիր
փաստաթղթեր, որոնք ներկայացված են ստորև։
1.

ԱԲՔԿ-ի ուղեցույց։ Նկարագրում և սահմանում է քննությունների անցկացման և
գնահատման կանոններն ու հրահանգները, ինչպես նաև շարադրում ԱԲՔԿ-ի
պարտականությունները։ Թարմացվում է ամեն տարի։

Մշակվել և ուղեցույցում ներառվել են նաև հետևյալ ձևաթղթերը.
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ԱԲՔԿ ձև 1. Ձևափոխված քննաթերթիկի ձև,



ԱԲՔԿ ձև 2. Քննությանը մասնակցելու կարգաձև,



ԱԲՔԿ ձև 3. Հատուկ նկատառման ձևաթուղթ,



ԱԲՔԿ ձև 4. Ուշացումների ձևաթուղթ,



ԱԲՔԿ ձև 5. Վստահության չարաշահման ձևաթուղթ,



ԱԲՔԿ ձև 6. Արդյունքների վերաբերյալ հարցման ձևաթուղթ։

ԱԲՔԿ-ի վերջնական
ինստիտուցիոնալացման։

կազմը

ենթակա

է

շարունակական

22

վերանայման՝

ըստ

գործառույթների

2. Ուղեցույց՝ «Ինչ ասել քննության մասնակիցներին քննության օրը»։ Բացատրում է,
թե քննության օրն ինչ և երբ պետք է ասել մասնակից աշակերտներին։
Ուղեցույցում

նշված

բոլոր

հրահանգները

կարդացվում

են

բարձրաձայն՝

հավաստիանալու, որ քննության բոլոր մասնակիցներն օգտվում են հավասար
պայմաններից:
3. «Անհրաժեշտ տեղեկություններ քննության մասնակիցների համար»։ Նկարագրում
է, թե աշակերտներն ինչպես պետք է պատրաստվեն քննություններին, և թե ինչ
պայմաններում պետք է պահվեն քննությունը շուտ ավարտելու դեպքում։
4. «Քննության օրվա ստուգացանկ»։ Ուղեցույց է քննության տեսուչների և
վերահսկիչների համար՝ հավաստիանալու, որ պատրաստ են քննությանը և
պահպանում են քննության բոլոր պահանջները:
5. «Քննության մասնակցության կանոններ»։ Նկարագրում է այն բոլոր կանոնները,
որոնց աշակերտները պետք է ծանոթ լինեն նախքան քննությանը ներկայանալը։
6. Քննության մասնակիցներին նախազգուշացնող պաստառ։ Ներկայացնում է, թե որ
առարկաներն է արգելվում քննասենյակ մտցնել։
7. Ուղեցույց քննական աշխատանքները ստուգողի համար։ Նկարագրում է
քննական

աշխատանքները

ստուգողի

հիմնական

անելիքներն

ու

աշխատանքները։

Քննությունների մշակման միջազգային փորձի տեղայնացում
2016 թվականին կատարվեց քննությունների մշակման առաջատար միջազգային փորձի
տեղայնացում։ Այս նպատակով տեղի ունեցան մի շարք քննարկումներ և ավելի քան 10
տեսահանդիպում «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի մասնագետների
հետ։
Հունվարին Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնի մասնագետները
մեկնեցին Անգլիա, որտեղ հանդիպումներ ունեցան «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ»

կենտրոնի

հետ.

տեղի

ունեցան

ԱԲ-ի

քննությունների

թարգմանված քննաթերթիկների համազորության ստուգման հանդիպումներ,
ինչպես նաև քննությունների ստուգման ու գնահատման մասնագետների և «Այբ»
դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ։
Փետրվարին Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնի ղեկավար Թոմ
Սամուելյանը

և

կենտրոնի

միջազգային

ճանաչման

մասնագետը

տեսահանդիպում ունեցան «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի
մասնագետների հետ՝ միջազգային կրթական ծրագրերը ԱԲ ծրագրի հետ
համադրելու նպատակով։
Արարատյան բակալավրիատի քննական աշխատանքների ստուգման դասընթաց
անցկացնելու նպատակով մայիսի վերջին Հայաստան այցելեց Քեմբրիջի
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խորհրդատու,

մաթեմատիկայի

մասնագետ Հեթըր

Ուեսթը,

իրականացրեց

առարկայական մասնագետների և ուսուցիչների վերապատրաստում՝ ուղղված
քննական աշխատանքների ստուգմանը։
Հունիսին

Հայաստան

ժամանեց

«Քեմբրիջի

միջազգային

քննություններ»

կենտրոնի գնահատման ավագ մասնագետ Անաբել Քրիդլը, ով իրականացրեց ԱԲի քննությունների գնահատմանը նվիրված դասընթաց։
Հունիսին կայացավ ևս մեկ տեսահանդիպում, որի ընթացքում երկու կենտրոնների
մասնագետները

քննարկեցին

«մտածողության

հմտությունները»

ԱԲ-ի

առարկայական ծրագրում ներդնելու և նախագծային ուսուցումը ԱԲ-ի դիպլոմի
բաղադրիչ դարձնելու առաջարկները։
Նախագծային ուսուցումը հնարավորություն է ընձեռում համադրելու ուսումնառության
ընթացքում

ձեռք

բերած

առարկայական

գիտելիքները

և

հմտությունները՝

հասարակական նշանակություն ունեցող որևէ խնդրի նորարար լուծում տալու համար։
Նախագծային ուսուցման շրջանակում 2016 թվականին՝


ներդրվել է անդամների ներգրավման նոր մեխանիզմ,



մշակվել և ներկայացվել է նախագծային ուսուցման գնահատման համակարգի
ամբողջական փաստաթուղթը,



մշակվել և ներդրվել են նախագծերի կառավարման գործիքները։

Նոյեմբերի

24-ին

Կրթության

գերազանցության

ազգային

ծրագրի

(ԿԳԱԾ)

ներկայացուցիչները Լոնդոնում հանդիպեցին «Քեմբրիջի» միջազգային քննություններ»
կենտրոնի մասնագետներին և քննարկեցին հարցեր՝ կապված «համաշխարհային
պատմություն» առարկայի քննության մշակման ու անցկացման հետ։ Նախատեսվում է,
որ ԱԲ-ի «համաշխարհային քննություն» առարկայի առաջին ավարտական քննությունը
կանցկացվի 2018 թվականին։
Դեկտեմբերին Հայաստան ժամանեց «Քեմբրիջի» միջազգային քննություններ» կենտրոնի
մասնագետ Մայքլ Սմիթը՝

ընտրովի պատասխանով հարցեր կազմելու մեթոդներին

նվիրված դասընթաց անցկացնելու համար։
Կատարվեց քննություն մշակող անձնակազմի հավաքագրում
2016 թվականին իրականացվեց ԱԲՔԿ-ի անձնակազմի համալրումն ու հավաքագրումը, և
այժմ այն բաղկացած է կենտրոնի ադմինիստրատիվ աշխատակազմից և առարկայական
մասնագետներից:
Ադմինիստրատիվ

աշխատակազմի

պարտականությունների

մեջ

են

մտնում

քննությունների կազմման, մշակման, անցկացման և գնահատման աշխատանքների
համակարգումը,

միջազգային

գործընկերների

հետ

համագործակցության կազմակերպումը, օժանդակ նյութերի կազմումն ու կենտրոնի
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բնականոն

աշխատանքի

ապահովման

նպատակով

այլ

գործառույթների

իրականացումը: Ադմինիստրատիվ աշխատակազմում հիմնականում ներառված են
կառավարման և կրթական ոլորտներում երկարամյա աշխատանքային փորձ ունեցող
մասնագետներ, ովքեր այս ծրագրի շրջանակներում նաև մասնակցել են քննական
տարբեր գործընթացներին առնչվող միջազգային վերապատրաստման դասընթացների:
Առարկայական մասնագետների պարտականությունների մեջ են մտնում քննությունների
կազմման,

մշակման,

մասնագետների

անցկացման

ոլորտների:

Բոլոր

և

գնահատման

առարկայական

աշխատանքները՝
մասնագետներն

ըստ
ունեն

գիտական աստիճան՝ գիտության թեկնածուներ և դոկտորներ են: Մի մասը կրթությունը
ստացել

է

աշխարհի

տեխնոլոգիական

առաջատար

ինստիտուտը,

բուհերում,

Ստենֆորդի

ինչպիսիք

համալսարանը

են
և

Մասաչուսեթսի
այլն:

Քննական

կենտրոնում կան նաև մասնագետներ, ովքեր ունեն դասավանդման հարուստ փորձ
ինչպես ավագ դպրոցներում, այնպես էլ տեղական և արտասահմանյան բուհերում,
տարբեր մասնագիտական գրքերի և դասագրքերի հեղինակներ ու համահեղինակներ են,
նրանց

հոդվածները

պարբերականներում:

տպագրվել
Առարկայական

են

աշխարհի

մասնագետները

առաջատար
ԱԲՔԿ-ի

գիտական
աշխատանքը

հիմնականում համատեղում են գիտական գործունեության հետ:

Արարատյան բակալավրիատ ծրագրի ավարտը հաստատող փաստաթղթեր
2016 թվականին նաև մշակվեց ծրագրի ավարտը հաստատող փաստաթղթերի փաթեթը,
որը ներառում է՝


պետական նմուշի ատեստատ,



քննությունները փաստող միջազգային հավաստագիր՝ ԱԲ-ի հավաստագիր,



դպրոցի կողմից կրթական արդյունքը նկարագրող փաստաթուղթ։

ԱԲ-ի հավաստագրերը տրվում են երեք մակարդակով՝ գերազանցության, պատվո և
ստանդարտ՝ փաստելու աշակերտի ուսումնառության որակը։
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Արարատյան բակալավրիատի առաջին ավարտական ամփոփիչ
քննությունների

անցկացում

և

միջազգայնորեն

ճանաչելի

քննական հավաստագրերի հանձնում
Արարատյան

բակալավրիատի

քննությունների

մշակում,

նախապատրաստական

աշխատանքներ
Ինչպես նշվել է, Արարատյան բակալավրիատի քննությունները կազմում, անցկացնում և
ստուգում է Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնը։
Արարատյան բակալավրիատի առաջին քննությունների մշակման, անցկացման ու
ստուգման ակտիվ աշխատանքները մեկնարկեցին 2016 թվականի հունվար ամսին։
Առաջին

քննությունների

որակի

ապահովման

նպատակով

երկու

գործընթաց

զուգահեռվեց. առաջին քննությունների քննաթերթիկներն ամբողջովին մշակվեցին
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնում՝ մեր առարկայական ծրագրերի
հիմքով և մասնագետների ներգրավմամբ, և մեկնարկեց 2017 թվականի ավարտական
քննությունների

մշակումը։

Նշենք,

որ

համագործակցությունը

ենթադրում

է

քննությունների լիարժեք մշակման, կազմակերպման և գնահատման ողջ գործընթացի
պատասխանատվության փոխանցում ԱԲ-ին փուլային տարբերակով՝ ԱԲ-ի քննական
համակարգը առավել ինստիտուցիոնալացնելու նպատակով։
Այս նպատակով 2016 թվականի հունվարին Արարատյան բակալավրիատի քննական
կենտրոնի առարկայական մասնագետները մեկնեցին Քեմբրիջ, որտեղ հանդիպումներ
ունեցան «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի մասնագետների հետ՝
քննարկելու և ստուգելու թարգմանված8 քննաթերթիկների համազորությունը անգլիական
խորացված մակարդակների քննություններին (GCE A Level-ին)։ Դրան զուգահեռ
Քեմբրիջում

նաև

անցկացվեցին

Արարատյան

բակալավրիատի

քննությունների

ստուգման և գնահատման վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց մասնակցեցին ոչ
միայն Արարատյան բակալավրիատի առարակայական մասնագետները, այլև «Այբ»
դպրոցի ուսուցիչները9։ Վերապատատրաստումների հիմնական նպատակն էր ստուգման
և գնահատման համակարգերի ներկայացումը։
Այցի ընթացքում արված մեկնաբանությունների և քննարկումների շրջանակում ԱԲՔԿ-ի
առարկայական

մասնագետները

փետրվարին

կատարեցին

թարգմանված

Այս քննաթերթիկները թարգմանվել են 2015 թվականին քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն և
մաթեմատիկա առարկաներից։ Հանդիպումների նպատակն էր համեմատել քննաթերթիկների հայերեն
թարգմանությունները անգլերեն բնագրի հետ և հայտնաբերել անհամապատասխանությունները կամ
թվացյալ հուշումները:
8

«Այբ» դպրոցը առաջին և ներկայումս միակ դպրոցն է, որտեղ դասավանդվում է «Արարատյան
բակալավրիատ» ծրագիրը։
9

26

քննաթերթիկների սրբագրում, խմբագրում և ստուգում, որից հետո արդեն հաստատվեց
քննաթերթիկների վերջնական տարբերակը։
Բուն

քննությունների

անցկացմանն

ընդառաջ

իրականացվեցին

հետևյալ

գործողությունները։


ԱԲ-ի քննություններին ծանոթացնելու նպատակով հանդիպումներ ուսուցիչների
և աշակերտների հետ։ ԱԲ-ի քննություններին ծանոթացնելու նպատակով
կազմակերպվեցին

հանդիպումներ

թե՛

ուսուցիչների,

թե՛

11-րդ

և

12-րդ

դասարանների աշակերտների հետ՝ նրանց ներկայացնելու ԱԲ-ի քննությունների
մասնակցության կարգը, ձևաչափը, թեմաներն ու Քեմբրիջի պահանջները։ Այս
նպատակով

նաև

կազմակերպվել

են

ուսուցիչների

առանձին

վերապատրաստումներ։


ԱԲ-ի քննությունների մասնակիցների հայտագրում։ ԱԲ-ի քննությունները հանձնել
ցանկացող աշակերտների հայտագրումը կատարվեց «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնի հատուկ համակարգում, որտեղ նաև տեղադրվել են
դպրոցի ուսուցիչների տրամադրած գնահատականների կանխատեսումները
յուրաքանչյուր աշակերտի համար։



Լաբորատորիաների ստուգում։ Արարատյան բակալավրիատի քննությունները
բաղկացած են թե՛ տեսական, թե՛ գործնական և փորձնական հատվածներից,
որոնց

համար

պարտադիր

է

համապատասխան

լաբորատորիաների

առկայությունը։ Այս նպատակով իրականացվել է լաբորատորիաների ստուգում՝
հասկանալու

դրանց

համապատասխանությունը

ԱԲ-ի

քննությունների

պահաջներին։ Արդյունքում լաբորատորիաները վերազինվել են անհրաժեշտ
նյութերով և սարքավորումներով։


ԱԲ-ի

քննությունների

վերահսկիչների

պատրաստում։

Իրականացվեց

վերապատրաստում, որի ընթացքում քննությունները վերահսկող բոլոր անձանց
ներկայացվել է, թե որոնք են նրանց դերակատարումն ու պարտականությունները
քննությունների ժամանակ, ինչ կանոնների պետք է հետևեն, ինչ պետք է անեն
տվյալ քննությունից առաջ, դրա ընթացքում և ավարտին։

Արարատյան բակալավրիատի քննությունների անցկացում
Արարատյան բակալավրիատի առաջին քննություններն անցկացվեցին մայիսի 13-26-ը։
Այդպիսով՝ մայիսի 13-ը մտավ Հայաստանի կրթական պատմության մեջ որպես
բեկումնային

օր,

երբ

հայ

երեխաներն

առաջին

անգամ

հայերենով

հանձնեցին քննություններ, որոնք կլինեն միջազգայնորեն ճանաչելի։ Այս կարևոր
իրադարձությունը տեղի ունեցավ «Այբ» կրթական հիմնադրամի, ՀՀ ԿԳ նախարարության
և միջազգային կրթական հեղինակավոր կառույցի՝ Քեմբրիջի համալսարանի համատեղ
ջանքերի շնորհիվ:
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Քննությունների առաջամարտիկները «Այբ» դպրոցի 11-րդ և 12-րդ դասարանների 65
աշակերտներն էին (37-ը՝ 11-րդ դասարանցի և 28-ը` 12-րդ դասարանցի), ովքեր
հանձնեցին Արարատյան բակալավրիատի ստանդարտ և խորացված քննությունները
չորս առարկայից՝ քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն և մաթեմատիկա։
ԱԲ-ի ստանդարտ և խորացված քննություններ
ԱԲ-ի ստանդարտ քննություններ։ Հանձնում են բոլոր աշակերտները որպես դպրոցի
ավարտական քննություններ։
ԱԲ-ի խորացված քննություններ։ Նախատեսված են տեղական և աշխարհի առաջատար
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումը շարունակել ցանկացող
աշակերտների համար:
Քննություններն անցկացվեցին հետևյալ չորս առարկաներից՝


ԱԲ-ի

ստանդարտ

և

խորացված

մաթեմատիկա.

մասնակցեց

համապատասխանաբար 22 և 24 աշակերտ.


ԱԲ-ի ստանդարտ և խորացված ֆիզիկա. մասնակցեց համապատասխանաբար 6
և 10 աշակերտ.



ԱԲ-ի ստանդարտ և խորացված քիմիա. մասնակցեց համապատասխանաբար 8
և 11 աշակերտ.



ԱԲ-ի

ստանդարտ

և

խորացված

կենսաբանություն.

մասնակցեց

համապատասխանաբար 28 և 10 աշակերտ։
Յուրաքանչյուր քննություն բաղկացած է մի քանի բաղադրիչից, որոնք հնարավորություն
են տալիս ստուգելու տվյալ առարկայից աշակերտի գիտելիքները, ինչպես նաև մտածելու,
խնդիրը վերլուծելու, միտքը շարադրելու և լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու
հմտությունները:
ԱԲ-ի ստանդարտ և խորացված քննությունների բաղադրիչները

Առարկա

Ստանդարտ քննություն

Խորացված քննություն
1.

Մաթեմատիկա և
երկրաչափություն

1.

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա և

2.

երկրաչափություն
2.

Հավանականություն և

Հավանականություն և
վիճակագրություն

3.

վիճակագրություն

Մաթեմատիկա և
երկրաչափություն (խորացված)

4.

Հավանականություն և
վիճակագրություն (խորացված)
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1.
2.

Ֆիզիկա

1.

Ընտրովի պատասխանով հարցեր

Ընտրովի պատասխանով

2.

Կառուցվածքավորված հարցեր

հարցեր

3.

Գործնական հմտություններ

Կառուցվածքավորված
հարցեր

(լաբորատոր աշխատանք)
4.

3. Գործնական հմտություններ
(լաբորատոր աշխատանք)

Կառուցվածքավորված հարցեր
(խորացված)

5.

Նախագծում, վերլուծություն և
գնահատում

1.
2.

Քիմիա

1.

Ընտրովի պատասխանով հարցեր

Ընտրովի պատասխանով

2.

Կառուցվածքավորված հարցեր

հարցեր

3.

Գործնական հմտություններ

Կառուցվածքավորված
հարցեր

3.

(լաբորատոր աշխատանք)
4.

Գործնական հմտություններ
(լաբորատոր աշխատանք)

Կառուցվածքավորված հարցեր
(խորացված)

5.

Նախագծում, վերլուծություն և
գնահատում

1.
2.

Կենսաբանություն

Ընտրովի պատասխանով

1.

Ընտրովի պատասխանով հարցեր

հարցեր

2.

Կառուցվածքավորված հարցեր

Կառուցվածքավորված

3.

Գործնական հմտություններ

հարցեր
3.

(լաբորատոր աշխատանք)

Գործնական հմտություններ

4.

(լաբորատոր աշխատանք)

Կառուցվածքավորված հարցեր
(խորացված)

5.

Նախագծում, վերլուծություն և
գնահատում

Բոլոր

քննություններն

անցկացվեցին

գրավոր՝

համաձայն

ԱԲՔԿ-ի

հաստատած

ժամանակացույցի՝ մեկ օրում ոչ ավելի քան մեկ բաղադրիչ։ Յուրաքանչյուր բաղադրիչի
քննությունը տևեց նվազագույնը 60, առավելագույնը՝ 120 րոպե՝ կախված ծավալից և
բարդությունից։

Արարատյան բակալավրիատի քննությունների ստուգում և գնահատում
Գնահատման համար աշակերտների հավաքած միավորները չափվում են այն
սանդղակով, որը կազմվել է ըստ աշխարհի 160 երկրներում «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ»

կենտրոնի

անցկացրած

նույն

քննությունների

արդյունքների։

Գնահատականները սահմանվում են համապատասխան շեմերով։ Դա նշանակում է, որ
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ԱԲ-ի աշակերտների գնահատականները հաշվարկվում են առավել մրցունակ կարգով՝
համաձայն միջազգայնորեն մշակված չափման սանդղակների։
Արարատյան բակալավրիատի առաջին քննությունների ստուգման ու գնահատման
գործընթացի ճիշտ կազմակերպման նպատակով Հայաստան այցելեցին Քեմբրիջի
խորհրդատու Հեթըր Ուեսթը և գնահատման ավագ մասնագետ Անաբել Քրիդլը։
Արարատյան

բակալավրիատի

քննությունների

ստուգման

և

գնահատման

աշխատանքները մեկնարկեցին քննությունների ավարտի հենց հաջորդ օրը` 10-օրյա
ժամկետում։ Այդ ընթացքում Քեմբրիջի խորհրդատու, մաթեմատիկայի մասնագետ Հեթըր
Ուեսթը,

ով

իրականացրեց

առարկայական

մասնագետների

և

ուսուցիչների

վերապատրաստում՝ քննական աշխատանքների ստուգման համար, այնուհետև անձամբ
ներգրավվեց մաթեմատիկայի քննական աշխատանքները ստուգելու գործում (տե՛ս
Հեթըր Ուեսթի հետ հարցազրույցը հավելված Գ-ում)։
Քննական աշխատանքների գնահատման նպատակով այնուհետև Հայաստան այցելեց
Անաբել Քրիդլը, ով գնահատման աշխատանքներն ավարտելուց հետո փաստեց, թե
որքան հաջողությամբ են կազմակերպվել քննությունները, և որքան լավ են երեխաները
դրսևորել իրենց, եթե հաշվի ենք առնում, որ քննություններն առաջին անգամ էին
անցկացվում (տե՛ս Անաբել Քրիդլի հետ հարցազրույցը հավելված Գ-ում)։
ԱԲ-ի քննությունների արդյունքները հրապարակվեցին քննությունների ավարտից 15 օր
հետո. ստուգման և գնահատման աշխատանքներն ավարտվեցին հունիսի 10-ին, իսկ
հունիսի 15-ին արդյունքները հայտնի դարձան։ ԱԲՔԿ-ն մասնակից աշակերտներին
տրամադրեց արդյունքների ամփոփագիր, որը ԱԲՔԿ-ի պաշտոնական փաստաթուղթ է և
որում շարադրված են քննության արդյունքները:
Ուշագրավ է, որ քննությունների անցկացման առաջին իսկ տարում աշակերտներից
երկուսը (12-րդ դասարան) ստացան A* բարձրագույն գնահատականը, և ևս 4-ը (12-րդ
դասարան) արժանացան A բարձր գնահատականին։
Նշենք, որ ԱԲ-ի այս քննությունների հաջողությունը նաև պայմանավորված է 2015
թվականի

նոյեմբերի

քննություններով,

23-30-ը

որոնք

«Այբ»

դպրոցում

անցկացվեցին

անցկացված

վերոնշյալ

չորս

ԱԲ-ի

փորձնական

առարկայից

և

որոնք

հնարավորություն տվեցին լիարժեք պատկերացնելու իրական քննությունների հետ
կապված և միջազգայնորեն ընդունված բոլոր գործողությունները՝ թեստերի կազմում,
քննության կազմակերպում, ստուգում, որակավորման համազորության ստուգում10։
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Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի 2015 թ.-ի զեկույց
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ԱԲ-ի հավաստագրերի հանձնում
Արարատյան բակալավրիատի 2015-2016 թթ. առաջին ուսումնական տարվա շրջափուլը
պաշտոնապես ավարտվեց սեպտեմբերի 6-ին, երբ քննություններ հանձնած 65
աշակերտներին շնորհվեցին «Այբ» կրթական հիմնադրամի և «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնի ստորագրած հավաստագրեր (տե՛ս հավաստագրի օրինակը
հավելված Դ-ում), ինչը միջազգայնորեն փաստում է Հայաստանում տրված կրթության
բարձր որակը։ Հավաստագրերի հանձնումը կատարվեց պաշտոնական միջոցառման
ընթացքում՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից։
Հավաստագրերը երկլեզու են և համազոր են Քեմբրիջի խորացված մակարդակների
քննություններին։ Դրանք կրում են Արարատյան բակալավրիատի, «Այբ» հիմնադրամի և
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի տարբերանշանները, ինչպես նաև
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի տնօրենի և «Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոնի գլխավոր գործադիր տնօրենի ստորագրությունները։
Հաջորդ

բոլոր

տարիներին

ԱԲ-ի

հավաստագրերը

նախատեսվում

է

շնորհել

քննությունների ավարտից 45 օր հետո:

Քննությունների մասին աշակերտների կարծիքներ
Լիլիթ Մհերյան (12-րդ դասարան). «Մենք առաջին սերունդն ենք, որին հնարավորություն
տրվեց հայերենով հանձնելու Քեմբրիջի խորացված (Ա) մակարդակի քննություններին
համազոր Արարատյան բակալավրիատի քննությունները։ Ինձ ոգեշնչեց այդ միտքը, և ես
առաջիններից էի, ով որոշեց փորձել իր ուժերը»։
Դավիթ Միրումյան («Այբ» դպրոցի շրջանավարտ). «Նախկինում հանձնել եմ միայն
միասնական քննություններ և կարող եմ ասել, որ ԱԲ-ի քննությունները շատ են
տարբերվում թե՛ բարդությամբ, թե՛ գիտելիքի ծավալով: Դրանց հարցերը բազմազան են,
իսկ բնական գիտությունների դեպքում կային փորձնական առաջադրանքներ, որոնք
չկան միասնական քննությունների ժամանակ»։
Գևորգ Խանդամիրյան (12-րդ դասարան). «Մի՛ պատրաստվեք հենց քննությանը: Սիրե՛ք
առարկան և սովորե՛ք այն: Մի՛ կենտրոնացեք միայն ու միայն այն նյութի վրա, որը տեղ
կգտնի քննական նմուշում, այլ սովորեք այն ամենը, ինչ ձեռքի տակ ընկնում է: Մի՛
սահմանափակեք ձեզ քննության շրջանակով. հիշե՛ք, որ ձեզ պետք է գիտելիքը, ոչ թե
քննության արդյունքը»։

31

Արարատյան

բակալավրիատի

միջազգային

ճանաչման

աշխատանքների շարունակում
Կրթության

գերազանցության

ազգային

ծրագրի

նպատակներից

մեկը

ԱԲ-ը

համաշխարհային գերազանցության հարթակներին համազոր հայալեզու կրթական
ծրագիր դարձնելն է։
«Քեմբրիջի

միջազգային

քննություններ»

կենտրոնի

մասնագետների

հետ

քննարկումների, ինչպես նաև ճանաչման միջազգային գործընթացի ուսումնասիրման
արդյունքում 2016 թվականին կատարվեց միջազգային ճանաչման աշխատանքների
քարտեզագրում։ Այս նպատակով իրականացվեց 10-ից ավելի տեսահանդիպում
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի ճանաչման գծով ղեկավար Վալ
Սիսմիի հետ, և մշակվեց երեք փաստաթուղթ։


Արարատյան

բակալավրիատ.

ուղեցույց

համալսարանների

համար։

Ներկայացնում է, թե ինչ է Արարատյան բակալավրիատը, ովքեր կարող են սովորել
ծրագրով, ինչպիսին է ԱԲ-ի կրթակարգը, ինչպիսին է ուսումնառությունը
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրում։


Արարատյան բակալավրիատի դիպլոմի նկարագիր։ Նկարագրում է, թե ինչ
առարկայախմբեր է առաջարկում Արարատյան բակալավրիատը, ինչ տեսակի
դիպլոմներ են շնորհվում ավարտին և ինչպես է կատարվում գնահատումը։



«Այբ» դպրոցի նկարագիր։ Նկարագրում է ուսումնառությունն ու դասավանդումը
«Այբ» ավագ դպրոցում՝ առաջին դպրոցում, որտեղ ներդրվել է Արարատյան
բակալավրիատը։

Այս փաստաթղթերը ԱԲ-ի միջազգային գործընթացի մի մասն են և կազմվել են ԱԲ-ը
միջազգային հարթակներում (կոնֆերանսներ, ժողովներ) ներկայացնելու նպատակով։
Այս փաստաթղթերը՝ որպես ԱԲ-ը ներկայացնող պաշտոնական փաստաթուղթ, նաև
կցվում են ԱԲ-ի այն աշակերտների դիմումներին, ովքեր ցանկանում են դիմել և ընդունվել
արտասահմանյան բուհեր։
Այս ամենին զուգահեռ 2016 թվականին շարունակվել են ԱԲ-ի միջազգային ճանաչմանն
ուղղված աշխատանքները, որ մեկնարկել էին դեռ 2015-ին։ Այդ ուղղությամբ գործադրված
երկամյա ջանքերն ու ներդրված ռեսուրսները ի վերջո տվեցին երկար սպասված
արդյունքը. օգոստոսին եվրոպական տարածքում գործող ENIC-NARIC համակարգերից
ամենահեղինակավորը11՝ Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման և համեմատության ազգային
գործակալությունը (ՄԲ ՃՀԱԳ / UK NARIC), «Արարատյան բակալավրիատ» հայալեզու
կրթական ծրագիրը համազոր ճանաչեց այնպիսի միջազգային առաջատար կրթական
Հեղինակությունը պայմանավորված է վերջինիս կողմից կրթական որակավորումների համեմատական
ուսումնասիրությունների անցկացման մեծ փորձառության և այլ կենտրոնների կողմից այդ
ուսումնասիրությունների կիրառմամբ։
11
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ծրագրերի, ինչպիսին են անգլիական Քեմբրիջի խորացված մակարդակները (GCE A Level)
և ամերիկյան Advanced Placement-ը (AP)։ Սա հնարավորություն ընձեռեց փաստելու, որ
թեև ներկայիս պետական հանրակրթական համակարգը մոտենում է Եվրոպական
որակավորումների երրորդ մակարդակին, ԱԲ-ը՝ որպես պետական նախաձեռնություն,
արդեն համապատասխանում է չորրորդ բարձրագույն մակարդակին։
Նշենք, որ ՄԲ ՃՀԱԳ-ի որոշման համար կարևոր նշանակություն ունեցան ՃՀԱԳ-ի 2016
թվականի ապրիլյան այցը Հայաստան, քննարկումները ՀՀ ԿԳ նախարարությունում և
մայիս-հունիս ամիսներին «Այբ» ավագ դպրոցում անցկացված ԱԲ-ի խորացված
քննությունների արդյունքները։
ՄԲ ՃՀԱԳ-ի այցը Հայաստան
Ապրիլի 5-8-ը Հայաստան այցելեցին աշխարհում հավաստագրման ու ճանաչման
ամենահեղինակավոր ու ծանրակշիռ կառույցներից մեկի՝ Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման
և համեմատության ազգային գործակալության (ՄԲ ՃՀԱԳ / UK NARIC) միջազգային
ծրագրերի խմբի ղեկավար Աբիգեյլ Ջոնսը և ավագ վերլուծաբան Ջեյմս Ֆրիմենը։
Այցի շրջանակում ՃՀԱԳ-ի ներկայացուցիչներն այցելեցին Արարատյան բակալավրիատի
քննական

կենտրոն՝

ստուգելու

բոլոր

անհրաժեշտ

պայմանների

առկայությունը

(քննաթերթիկների հատուկ պահոց, գաղտնիություն), և «Այբ» ավագ դպրոց՝ անցկացնելու
դասալսումներ,

ուսումնասիրելու

դպրոցի

կանոնակարգերը,

դասապլանները,

լաբորատորիաները, դպրոցի ֆիզիկական միջավայրը և ուսումնառության որակի
համապատասխանությունը քեմբրիջյան Ա մակարդակներին (GCE A Level), ինչպես նաև
ուսուցիչների և աշակերտների պատրաստվածությունը դասին։
Բացի դրանից, նրանք նաև աշխատանքային հանդիպում ունեցան Կրթության և
գիտության փոխնախարար Կարինե Հարությունյանի, Պետական նմուշի փաստաթղթերի
վարման բաժնի պետ Իվետա Իսրայելյանի, Ակադեմիական փոխճանաչման և
շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Գայանե Հարությունյանի
և Ազգային զարգացման ծրագրերի և մոնիտորինգի վարչության պետ Ռոբերտ
Ստեփանյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանի կրթության
որակավորումների ազգային շրջանակի (National Qualifications Framework) բարելավմանն
առնչվող հարցեր։
Նշենք, որ դա ՃՀԱԳ-ի ներկայացուցիչների երկրորդ այցն էր Հայաստան (առաջինը տեղի
է ունեցել 2015 թվականի հոկտեմբերին)՝ ԱԲ-ի միջազգային ճանաչման գործընթացի
շրջանակներում։ ՃՀԱԳ-ի կողմից ճանաչման վերջնական որոշումը, ինչպես արդեն նշվել
է, կայացվեց 2016 թվականի օգոստոսին:
Բրիտանական GCE A և GCE AS մակարդակներին ԱԲ-ի համազորության վերաբերյալ
որոշումը՝ տրված ՄԲ ՃՀԱԳ-ի կողմից
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Հիմք ընդունելով Արարատյան բակալավրիատի համեմատական վերլուծությունը և
ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև որակի ապահովման գործընթացները՝ ՄԲ ՃՀԱԳ-ը
գտնում է, որ բրիտանական կրթական համակարգի համատեքստում ԱԲ-ն ունի հետևյալ
համազորությունը.

Որակավորում՝ Արարատյան բակալավրիատ
Միավորները շնորհող կառույց՝ Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոն
Համազորություն
ԱԲ-ը համազոր է GCE A մակարդակին: Ուսումնասիրվող խորացված առարկաները,
որոնք համատեղ հավաստագրվում են ԱԲՔԿ-ի և Քեմբրիջի կողմից, համազոր են GCE
A մակարդակին՝ ըստ առարկաների:
Համատեղ հավաստագրված ստանդարտ մակարդակի առարկաները համազոր են
GCE AS մակարդակին՝ ըստ առարկաների։

Անգլերեն բնագիրը
Based on the combined findings of the comparative analysis together with the review of the AB
Diploma and underpinning quality assurance processes, UK NARIC recommends the following
levels of comparability for the AB Diploma programme in the context of the UK education system:

Qualification: Araratian Baccalaureate
Awarding Institution: Araratian Baccalaureate Examination Center (ABEC)
Comparability: Is considered comparable to the overall GCE A Level Standard
Subjects passed at Extended Level, jointly certified by ABEC/Cambridge, can be considered
comparable to GCE A Level on a subject-for-subject basis. Jointly-certified subjects at
Standard Level can be considered comparable to the GCE AS Level on a subject-for-subject
basis.
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ԱՄՆ կրթական համակարգի AP մակարդակին ԱԲ-ի համազորության վերաբերյալ
որոշումը՝ տրված ՄԲ ՃՀԱԳ-ի կողմից
Որակավորում՝ Արարատյան բակալավրիատ
Միավորները շնորհող կառույց՝ Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոն
(ԱԲՔԿ)
Համազորություն՝ ԱԲ-ը համազոր է ամերիկյան «Advanced Placement Standard»
մակարդակին։

Անգլերեն բնագիրը
The following recommended level of comparability applies in relation to the US education system:

Qualification: Araratian Baccalaureate
Awarding Institution: Araratian Baccalaureate Examination Center (ABEC)
Comparability: Is considered comparable to the overall US Advanced Placement Standard
Աղբյուր՝ Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման և համեմատության գործակալության համաքննման
զեկույց, 2016 թ.։

ՄԲ ՃՀԱԳ-ի համազորության ճանաչումից հետո՝ նոյեմբերի 21-22-ը, Կրթության
գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) ներկայացուցիչները ՄԲ ՃՀԱԳ-ի (UK NARIC)
հրավերով

մեկնեցին

Լոնդոն, որտեղ

մասնակցեցին

ՃՀԱԳ-ի

ամենամյա

20-րդ

կոնֆերանսին, որին մասնակցում էր կրթության ոլորտի ավելի քան 400 առաջատար
մասնագետ՝ աշխարհի տարբեր երկրներից։
Երկօրյա

կոնֆերանսին

ԿԳԱԾ-ի

ներկայացուցիչները

միջազգային

հանրությանը

ներկայացրին Արարատյան բակալավրիատը, ծրագրի նպատակներն ու տեսլականը, ԱԲի ընդլայնման միտումները, և մի շարք քննարկումներ ունեցան՝ կապված միջազգային
կրթության

ապագայի,

զարգացման

միտումների

և

հնարավորությունների,

որակավորումների ճանաչման գործընթացների հետ և այլն։
Նշենք, որ ակնկալվում է, որ ՄԲ ՃՀԱԳ-ի համաքննումից և ճանաչումից հետո
«Համալսարանների և քոլեջների ընդունելությունների ծառայություն» կազմակերպության
(UCAS) ԱԲ-ը կներկայացնի Մեծ Բրիտանիայի ուսումնական հաստատություններին
որպես ճանաչված և պահանջվող չափանիշներին համապատասխան ծրագիր։ Այս
մասին պայմանավորվածություն ձեռք էր բերվել դեռևս 2015 թվականին.սա անելու
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պատրաստակամություն հայտնել էր հենց այս կազմակերպությունը։ Նախատեսվում է, որ
սա տեղի կունենա 2017 թվականին։

Նամակագրության մեկնարկ փոխճանաչման մարմինների և համալսարանների
հետ
ՄԲ ՃՀԱԳ-ի կողմից համազորության ճանաչումը բեկումնային առաջընթաց էր
Արարատյան բակալավրիատի համար, և այն հիմք կծառայի, որ մյուս երկրները ևս կարճ
ժամանակահատվածում ճանաչեն ԱԲ-ը։
Միևնույն ժամանակ, քանի որ որակավորումների ճանաչման գործընթացը պահանջում է
երկու տեսակի ճանաչում՝ թե՛ տվյալ երկրի կողմից՝ որպես օրենսդրական միջավայր
ապահովող միավորի, թե՛ տվյալ երկրի տվյալ համալսարանի, ԱԲ-ի միջազգային
ճանաչման աշխատանքը բաժանվեց ըստ երկրների կենտրոնական փոխճանաչման
մարմինների և առանձին գործող համալսարանների։
ԱԲ-ի հավաստագրի ճանաչման նպատակով կապ է հաստատվել Գերմանիայի,
Հոլանդիայի և Անգլիայի համապատասխան փոխճանաչման կենտրոնների հետ։


Քանի որ Անգլիայի փոխճանաչման կենտրոնը՝ Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման և
համեմատության

գործակալությունը,

ԱԲ-ն

արդեն

համազոր

է

ճանաչել

անգլիական խորացված մակարդակներին և ամերիկյան Advanced Placement-ին,
մեկնարկել են աշխատանքները համալսարանների հետ։ Նամակագրություն է
իրականացվել Լոնդոնի կայսերական քոլեջի, Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի
Կրթության ինստիտուտի, Քեմբրիջի համալսարանի, Էդինբուրգի համալսարանի և
Բրիստոլի համալսարանի հետ։ Նամակագրությունը դեռ ընթացքի մեջ է, և
նախատեսվում է, որ այն կշարունակվի ողջ 2017 թվականի ընթացքում։


Գերմանիայում ԱԲ-ի ճանաչման նպատակով առաջին հերթին Հայաստանում
հանդիպում է տեղի ունեցել DAAD երևանյան գրասենյակի ղեկավար Սիլվիա
Շմիդի և ուսումնական և կրթաթոշակային ծրագրերի ավագ խորհրդատու Մերի
Նավասարդյանի հետ. ներկայացվել են Արարատյան բակալավրիատը, ծրագրի
կիրառումը «Այբ» դպրոցում, ծրագրի շնորհած հնարավորությունները և այլն։
Հանդիպման ավարտին տկն Շմիդը ցանկություն է հայտնել իր ներդրումն ունենալ
Գերմանիայում ծրագրի ճանաչման գործում, և այս նպատակով դեկտեմբերի 17-ին
տկն Շմիդին ուղարկվել են ԱԲ-ը նկարագրող փաստաթղթեր, այդ թվում՝ ԱԲ-ի
ուղեցույցը համալսարանների համար, ԱԲ-ի դիպլոմի նկարագիրը, «Այբ» դպրոցի
նկարագիրը, «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի համաքննման
զեկույցի ամփոփ նկարագիրը և ՄԲ ՃՀԱԳ-ի համաքննման զեկույցը։ Բացի
վերոնշյալ փաստաթղթերից՝ նաև ուղարկվել են ՀՀ կառավարության որոշումները
ԱԲ-ի վերաբերյալ, ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգը, ինչպես նաև ՀՀ-ում բուհ ընդունվելու
գործընթացը,

և

թե

ինչով

է

տարբերվում
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ԱԲ-ն

ավարտող

աշակերտի

ընդունելությունը բուհ ԱԲ-ը չավարտողի ընդունելությունից։ Այս փաստաթղթերն
արդեն

ուղարկվել

են

Գերմանիայի

կրթության

նախարարների

ժողովին

(Kultusministerkonferenz), և վերջիններիս հետ սկսվել է համապատասխան
աշխատանք։

Ըստ

նախնական

պատասխանի՝

Գերմանիայի

կրթության

նախարարների ժողովը կքննի ԱԲ-ը 2017 թվականի առաջին կեսին։ Նշենք, որ
Գերմանիայի

կրթության

նախարարների

դրական

պատասխանն

էական

նշանակություն կունենա Գերմանիայում ԱԲ-ի ընդհանուր ճանաչման համար։


Հոլանդիայի

հետ

Աշխատանքները

նամակագրությունը
նախատեսվում

բարձրագույն

կրթության

առաջատար

կազմակերպության՝

միջազգային

համագործակցության

է

ոլորտում

կմեկնարկի

2017

իրականացնել
միջազգային

Նիդեռլանդներում

համագործակցության

Նիդեռլանդների
հիմնադրամի

թվականին։

համալսարանների

(Netherlands

Universities

Foundation for International Cooperation, NUFFIC) հետ։ Նշենք, որ 2016 թվականի
առաջին կեսին, երբ ՄԲ ՃՀԱԳ-ի համազորության ճանաչումը դեռ չկար,
Հոլանդիայի ամենահայտնի համալսարաններից մեկը՝ Ռոտերդամի Էրասմուս
համալսարանը, հայտնել էր, որ իրենց համար ընդունելի է Արարատյան
բակալավրիատի հավաստագիրը։ Այսպիսով՝ ակնկալվում է, որ Հոլանդիայի
կողմից ԱԲ-ի ճանաչումը երկար սպասել չի տա։

ԱԲ-ի աշակերտների՝ բուհ ընտրելու վերաբերյալ խորհրդատվություն
Թե՛ տեղական և թե՛ միջազգային բուհերի ընտրության հարցում առավել ճիշտ ուղղորդում
տրամադրելու համար 2016 թվականին մշակվեց աշակերտների խորհրդատվության
համակարգը (տե՛ս հավելված Զ-ում), որ փորձնական կարգով կներդրվի 2017 թվականին։
Համակարգը ներառում է 4 հիմնական փուլ՝
1.

մասնագիտական կողմնորոշում,

2. համալսարանի ընտրության և անելիքների ծրագրում,
3. ընդունելության գործընթաց,
4. կրթաթոշակի հայթայթման գործընթաց (թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան
բուհերի պարագայում)։

Արարատյան

բակալավրիատի

ներքին

ճանաչման

ինստիտուցիոնալացում
2015 թվականին մեկնարկել էին Արարատյան բակալավրիատի ոչ միայն միջազգային
ճանաչման աշխատանքները, այլև ներքին։

37

Նշենք, որ հաջող փորձարկումների, ինչպես նաև միջազգային ճանաչման առաջին
կարևոր ձեռքբերումների արդյունքում ՀՀ կառավարությունն ընդլայնեց աջակցությունը
ծրագրին և 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ին

որոշում կայացրեց «Արարատյան

բակալավրիատ» ծրագրի ներդրման վերաբերյալ։ Այսպիսով՝ ղեկավարվելով «Կրթության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասով և հիմք
ընդունելով

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարության

2016

թվականի

հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4-րդ կետի «Կրթություն և գիտություն» բաժնի 1-ին
կետի «ժ» ենթակետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշեց.
1.

Թույլատրել Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակներում
մշակված

«Արարատյան

Հայաստանի

բակալավրիատ»

Հանրապետության

կրթական

մարզերի

ծրագիրը

հանրակրթական

ներդնել

պետական

ուսումնական հաստատություններում:
2. Սահմանել,

որ

ուսումնական

«Արարատյան

բակալավրիատ»

հաստատությունների

Հանրապետության
ընդունելության

բարձրագույն
քննություններն

ծրագիր

իրականացնող

շրջանավարտների՝

Հայաստանի

ուսումնական

հաստատություններ

իրականացվում

են

Արարատյան

բակալավրիատին հատկացված նպատակային տեղերի շրջանակում: Տեղերի
քանակը

և

մասնագիտություների

ցանկը

սահմանվում

են

ըստ

մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ
և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու
մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի
«Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական
ծրագրի) կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 686-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
597-Ն որոշման հավելվածի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«6. Ընդունելության քննությունները միասնական, կենտրոնացված, ներբուհական
և

Արարատյան

բակալավրիատի

քննություններն

են:

Ընդունելության

քննությունները կազմակերպում և անցկացնում է «Գնահատման և թեստավորման
կենտրոն»

պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունը

(այսուհետ`

գնահատման և թեստավորման կենտրոն), իսկ Արարատյան բակալավրիատի
քննությունները կազմակերպում և անցկացնում է «Արարատյան բակալավրիատ»
ծրագրի

ներդրման

կազմակերպությունը՝

և
«Այբ»

իրականացման
կրթական

համար

հիմնադրամը՝

պատասխանատու
գնահատման

և

թեստավորման կենտրոնի հետ համատեղ: Բուհերի ընդունելության մրցույթում
ընդունելության
միջնակարգ

քննությունների

կրթության

գնահատականներն

ատեստատի
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կամ

միջին

առավելություն
մասնագիտական

ունեն
կամ

նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատության ավարտական
փաստաթղթի` պետական ավարտական քննությունների գնահատականների կամ
տարեկան գնահատականների նկատմամբ»:
4. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին՝ վեցամսյա
ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ
ներկայացնել «Արարատյան բակալավրիատ» կրթական ծրագրի՝ Հայաստանի
Հանրապետության

մարզերի

հանրակրթական

պետական

ուսումնական

հաստատություններում ներդրման ծրագիրը:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարկման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:
Հարկ է նկատել, որ Արարատյան Բակալավրիատի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը
նախատեսվում է իրականացնել 2017 թվականին։
Նշենք, որ պայմանավորված ԱԲ-ի քննությունները պետական ավարտական և
ընդունելության քննություններին համազոր ճանաչելու ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝
դեկտեմբերին տեղի ունեցավ 2016 թվականի «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ»
կենտրոնի մասնագետների հետ վերջին տեսահանդիպումը, որի հիմնական նպատակն
էր

թարմացնել

ընթացքում

ԱԲ

նաև

ընդունելությունների
փաստաթղթում

ծրագիրը

ներկայացնող

թարմացվեց

բրիտանական

ծառայություն»

Հայաստանի

փաստաթղթերը:

«Համալսարանների

կազմակերպության

կրթական

Տեսահանդիպման

ծրագրի

(UCAS)՝

նկարագիրը

և

երկրի
և

քոլեջների
ուղեցույց

քննարկվեցին

գերմանական DAAD-ի և Uni-Assist-ի հետ համագործակցության հեռանկարները։
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ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ԵՎ

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի հիմնական նպատակներից են լավագույն
արդյունքներ

դրսևորած

ուսուցիչներին

բացահայտելն

ու

խրախուսելը,

նրանց

մասնագիտական զարգացմանը նպաստելը, ուսուցչական ռեսուրսը և լավագույն
մարդկային ռեսուրսը դեպի դպրոց ուղղորդելը։
Այս առումով 2016 թվականի հիմնական աշխատանքների կատարման հիմքում ընկան
2015 թվականի հիմնական մի շարք ձեռքբերումներ՝
1.

ուսուցիչների

վերապատրաստման

(զարգացման)

ծրագրի

լրամշակված
12

տարբերակի լիակատար փորձարկումը և լրամշակման ամփոփումը .
2. ուսուցիչների

վերապատրաստման

ծրագրի

հիմնական

բովանդակության

տեղայնացումը և թարգմանական աշխատանքների կատարումը.
3. վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների
վերապատրաստումը.
4. վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների
«փորձարկումը»,

վերջիններիս

վերապատրաստման

հմտությունների

շարունակական զարգացումը.
5. վերապատրաստման թեկնածուների հավաքագրման և ընտրության կարգի
մշակումը:
2016 թվականին շարունակվել են աշխատանքները, և արձանագրվել են հետևյալ
ձեռքբերումները.


ԱԲ-ի ուսուցչի զարգացման և հավաստագրման ծրագրի լիարժեք փորձարկում,
լրամշակում և ամփոփում.



ԱԲ-ի ուսուցչի զարգացման և հավաստագրման ծրագրի հիմնական նյութերի
թարգմանման-ստեղծման աշխատանքների շարունակում.



ԱԲ-ի

վերապատրաստող

միջուկ

խմբի

ավագ

վերապատրաստող-

մասնագետների վերապատրաստում և շարունակական զարգացում.


ԱԲ-ի

ուսուցչի

զարգացման

և

հավաստագրման

փորձնական ծրագրերի

մասնակիցների հետազոտական աշխատանքների հանձնում և ներկայացում.


ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման և հավաստագրման ծրագրի վերջնական
փորձարկում երրորդ խմբի ուսուցիչների վերապատրաստմամբ.

2015 թվականի փորձարկումները շարունակվել են նաև 2016 թվականին՝ ծրագրերը լիարժեք
տեղայնացնելու նպատակով։ Ծրագրերը փորձարկվել են ուսուցիչների տարբերակված խմբերի վրա՝
ապահովելու ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ներդրման սահունությունը և արդյունավետությունը։
12
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ԱԲ-ի

ուսուցիչների

զարգացման

մագիստրոսական

ծրագրի

նախնական

հայեցակարգի շուրջ քննարկումներ։

Ուսուցիչների զարգացման ծրագրի մասին՝ հակիրճ
Ուսուցիչների հավաստագրման ծրագիրը մշակվել է ԿԳԱԾ-ի նախաձեռնող թիմի
անդամների (2014 թ.), այնուհետ նաև ԿԳԱԾ-ի ուսուցիչների զարգացման բաժնի
մասնագետների (2015 թ.) կողմից՝ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության
ինստիտուտի մասնագետների հետ համագործակցությամբ։
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 2015-2016 թթ.։
Արարատյան բակալավրիատի ուսուցչի զարգացման և հավաստագրման հիմքային
ծրագիրը լրամշակումների և փորձարկումների տևական փուլ անցնելու արդյունքում
մշակվեց

որպես

10-11

ամիս

տևողությամբ

բազմաձևաչափ

դասընթաց,

որն

իրականացվում է դեմ առ դեմ հանդիպումներով և առցանց ուսումնառությամբ։
Ծրագրի առաջին հատվածը (20-21 շաբաթ) ներառում է 3 դեմ առ դեմ հանդիպում՝

յուրաքանչյուրը 3-5 օր։
Զարգացման ծրագրի երկրորդ հատվածը (20 շաբաթ) փորձաշրջան է, երբ ԱԲ-ի
թեկնածու ուսուցիչները դասավանդում են ԱԲ-ի դասարաններում և համագործակցում
իրենց կցված մենտոր-խորհրդատուի հետ։ Դասընթացներն անցկացվում են ԿԳԱԾ-ի
ավագ վերապատրաստող-մասնագետների կողմից, որոնց վերապատրաստել է ԼՀՔ
Կրթության ինստիտուտը։
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ԱԲ-ի ուսուցչի զարգացման և հավաստագրման ծրագրի լիարժեք
փորձարկում և լրամշակում
ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագրի մշակման նպատակով ուսումնասիրվել է
ուսուցիչների զարգացման միջազգային, ինչպես նաև հայաստանյան փորձը հատկապես
ուսուցչական պարտադիր ատեստավորման առումով։ Ուսումնասիրությունը ցույց էր
տվել, որ ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորումը չի ընձեռում շարունակական
զարգացման գիտակցված նպատակադրում։ Ուսուցիչների շարունակական զարգացումը
լավագույնս ապահովելու համար ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման և հավաստագրման
ծրագրերի լրամշակման հիմքում դրվեց ցկյանս ուսումնառության սկզբունքը, և
կատարվեց ծրագրերի բովանդակային փոփոխություն։
ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագիրը մեկնարկեց 2015 թվականին և փորձարկման
ենթարկվեց 2015 և 2016 թվականների ամբողջ ընթացքում։ Այդ ընթացքում փորձնական
զարգացման ծրագրերին մասնակցեց ընտրված ուսուցիչների երեք խումբ13։
Հիմք ընդունելով այդ խմբերի հետ աշխատանքը, նրանցից ստացած բնութագրական
արձագանքը և ընթացիկ դիտարկումները՝ քննարկումներ իրականացվեցին ԼՀՔ
Կրթության

ինստիտուտի

մասնագետների

հետ։

Այդ

ընթացքում

կատարվեց

հավաքագրված տվյալների վերլուծություն, ինչի արդյունքում փոփոխվեց ուսուցիչների
զարգացման ծրագիրը։
Ծրագիրն ամբողջացվեց 2016 թվականի հուլիսին, երբ Հայաստանում էր դոկտոր Բրանտը,
ում հետ միասին վերանայվեցին և տեղայնացվեցին ուսուցիչների զարգացման ծրագրի
բովանդակությունը,

տեսական

և

գործնական նյութերը,

ձևաչափը,

գնահատման

թղթապանակի բաղադրիչները՝ ըստ ԱԲ-ի ուսուցչական համայնքի ուսուցման և
ուսումնառության կարիքների և մշակութային առանձնահատկությունների։
Փոփոխվեցին ուսուցիչների զարգացման ծրագրի բաժինները։ Նախկինում ծրագիրը
կազմված էր վեց բաժնից՝ յուրաքանչյուրն իր ենթաթեմաներով։ Դրանք էին՝


ուսուցչական պրոֆեսիոնալիզմ,



արդյունավետ գնահատում,



տարբերակված ուսուցում,



ստեղծարարություն,



սեփական փորձառության շարունակական ուսումնասիրում,



դասավանդման արդյունավետությանն ուղղված հետազոտական հմտություններ։

Այս խմբերի փորձարկումների ընթացքում կատարվեց նաև վերապատրաստող մասնագետների միջուկ
խմբի ընտրությունը։
13
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Վերոնշյալ քննարկումների և վերլուծությունների արդյունքում այս բաժիններում
ներառված թեմաներից մի քանիսը դուրս մնացին, քանի որ կային թեմաներ, որոնք
կրկնում էին իրար, և ծրագիրը խտացվեց ու բաշխվեց հինգ բաժինների միջև։ Դրանք են՝
1.

պրոֆեսիոնալիզմ. ինքնառաջնորդում,

2. գնահատում,
3. տարբերակում,
4. սեփական փորձառության հետազոտություն,
5. սեփական առարկայի ուսումնասիրություն։
Վերոնշյալ

բաժիններից

յուրաքանչյուրն

ունի

իր

ենթաբաժինները,

որոնցից

յուրաքանչյուրի համար սահմանվեցին պարտադիր ընթերցանության նյութեր, որոնք
նախքան դեմ առ դեմ հանդիպումները բոլոր մասնակից ուսուցիչները պետք է կարդան՝
դեմ առ դեմ հանդիպումներին որոշակի գիտելիքային և տեսական հիմքով մասնակցելու
համար։
Բացի դրանից, հաշվի առնելով ուսուցիչների ծանրաբեռնվածությունը, ինչպես նաև
ծրագրի բովանդակային փոփոխությունը՝ պակասեցվեց դեմ առ դեմ հանդիպումների
օրերի քանակը՝ հասցվելով 2-3 օրվա՝ նախկին 4-5-ի փոխարեն։ Նաև փոխվեց խմբային
քննարկման ձևաչափը։
ԿԳԱԾ-ի հավաստագրման փորձաշրջանի փուլի (վերապատրաստման առաջին հինգ
ամսից հետո) համար մշակվեց մենտորության գործընթացը՝ որպես զարգացման ծրագրի
մի

մաս՝

ուղղված

ուսուցիչների

մասնագիտական

աճի

խթանմանը։

Ծրագրերի

փորձարկման ընթացքում յուրաքանչյուր մասնակցի կցվեց մենտոր, ով մշտադիտարկում
էր մասնակիցների ուսումնառության գործընթացը ամբողջ ծրագրի ընթացքում:
2016 թվականին ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագրի փորձարկման արդյունքում
նաև հստակ սահմանվեցին մենտորների և խնամակալների դերերը։
Սահմանվեց, որ մենտորները հանդես են գալիս ԿԳԱԾ-ի անունից և օժանդակում ԱԲ
ծրագրի

մասնակցին:

համաձայնեցված

Մենտորը

գաղտնիության

գործունեություն
և

է

օժանդակության

ծավալում

սահմաններում՝

նախապես
մշտապես

փորձելով աջակցել ԱԲ ծրագրի մասնակիցներին։
Թե՛

մենտորները,

հանդիպումներ

և

թե՛

թեկնածու

պահեն

ուսուցիչները

հանդիպումների

պետք

է

ունենան

գրանցամատյան

կանոնավոր

(մենտորության

գրանցամատյան)։
Մենտորության ծրագրի փորձարկումների արդյունքում սահմանվեց նաև, որ մենտորները
պետք է անցկացնեն թեկնածու ուսուցիչների դասալսումներ և անհրաժեշտության
դեպքում

օժանդակեն

թղթապանակը

հավաքելու
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ընթացքում`

տրամադրելով

կառուցողական բնութագրական արձագանք թղթապանակի տարբեր բաժինների
վերաբերյալ:
Նշենք, որ մենտորության սկզբունքները և թե՛ մենտորների, թե՛ նրանց խնամարկյալների
(mentee)

պատասխանատվություններն

ու

պարտականությունները

մշակվել

են

միջազգային փորձի, մասնավորապես՝ անգլիական և ավստրալական մենտորության
հաջողված ծրագրերի ուսումնասիրության արդյունքում և ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի
հետ խորհրդակցությամբ։

Ուսուցիչների գնահատման համակարգ
ԱԲ-ի

ուսուցիչների

գնահատման համակարգն առաջարկվել է ԼՀՔ Կրթության

ինստիտուտի կողմից, սակայն, ելնելով մի շարք չափանիշներից, ամբողջությամբ
վերափոխվել է միջուկը՝ գնահատման բաղադրիչները։ ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման
ծրագրի գնահատումն իրականացվում է թղթապանակի և հետազոտական աշխատանքի
միջոցով։
ԱԲ-ի ողջ գնահատման համակարգը կառուցված է ԱԲ-ի ուսուցչի չափանիշների շուրջ,
այսինքն՝ վերապատրաստման ընթացքում կատարված աշխատանքը չափվում է ըստ
ԱԲ-ի ուսուցչի չափանիշների, որոնք ներկայացված են ստորև։
ԱԲ-ի ուսուցչի չափանիշները
(Գ) Գիտելիք։ ԱԲ-ի ուսուցիչներն ունեն խոր գիտելիքներ իրենց առարկայի վերաբերյալ՝
միջազգայնորեն ճանաչված ծրագրերի մակարդակով: Նրանք շատ լավ հասկանում են,
թե ինչ է մանկավարժությունը, և գիտեն ինչպիսի մեթոդներ կիրառել ուսուցման
ընթացքում:

Նրանք

համապատասխան

հետազոտություն

են

կատարում`

իրենց

աշխատանքն ու փորձառությունը կատարելագործելու համար։ Նրանք շատ լավ
ճանաչում

են

իրենց

աշակերտներին

և

օգտագործում

իրենց

աշակերտների

առանձնահատկությունները ավելի արդյունավետ ուսուցում պլանավորելու նպատակով:
(Հ) Հմտություններ։ ԱԲ-ի ուսուցիչները կիրառում են իրենց առարկայական և
մանկավարժական գիտելիքները ինչպես լսարանում, այնպես էլ դրանից դուրս: Նրանք
տիրապետում են հաղորդակցության և համագործակցության արվեստին: Նրանք
հմտորեն օգտագործում են գնահատման պրոցեսը ուսուցումը բարելավելու նպատակով:
Համապատասխանեցնում են իրենց դասավանդումը աշակերտների պահանջներին: ԱԲի

ուսուցիչները

արդյունավետությամբ

են

օգտագործում

ուսուցման

ժամանակահատվածը:
(Ա) Անձնական որակներ։ ԱԲ-ի ուսուցիչներին շահադրդում է նրանց աշակերտների
հաջողությունը: Նրանք հասկանում են, որ ուսուցումը շարունակական գործընթաց է, և
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մշտապես աշխատում են ինքնազարգացման, ինքնակատարելագործման և սեփական
փորձի զարգացման ուղղությամբ:
վերլուծող։

Նրանք

ակտիվորեն

ԱԲ-ի ուսուցիչները ստեղծագործ են, ճկուն և
համագործակցում

են

ուսուցիչների

գործնական

համայնքի (Community of Practice) հետ որպես նրա մասնիկ՝ փոխգործակցելով ԱԲ-ի այլ
ուսուցիչների և կրթության ոլորտի այլ ներկայացուցիչների հետ:
Միջազգային փորձի ուսումնասիրմամբ սահմանվեց նաև, որ ԱԲ-ի ուսուցիչների
գնահատումը թվանշանային չէ։
Վերապատրաստման (զարգացման) ամբողջ ընթացքում կիրառվում է ձևավորող
գնահատում, որը կատարվում է անցողիկ կամ ոչ անցողիկ սկզբունքով՝ ըստ ուսուցիչների
կատարած աշխատանքների թղթապանակի (դասապլաններ, աշակերտներին տրված
աշխատանքների

օրինակներ,

հոդվածների

ընթերցանության

վերլուծություններ,

ինքնավերլուծական նյութեր, հետազոտություն)։ Գնահատումն իրականացվում է և´
վերապատրաստումների ընթացքում, և՛ վերջում։
Վերջնական գնահատման համար թեկնածու ուսուցիչները ներկայացնում են`
1.

թղթապանակ,

2. փորձառության հետազոտության վերաբերյալ գրավոր զեկույց,
3. փորձառության հետազոտության վերաբերյալ պաստառ-ներկայացում։
Գնահատումն ունի ամբողջական բնույթ, ինչը նշանակում է, որ գնահատվում է ոչ թե մեկ
դասապլանը,

այլ

ամբողջական

թղթապանակը

և

ուսուցչի

դասարանային

հետազոտությունը։ Գնահատումն իրականացնելու համար մշակվել է թղթապանակի
գնահատման ձևաթուղթ, որտեղ հստակ նշվում է, թե արդյոք ԱԲ-ի ուսուցչի
չափանիշներն արտացոլվա՞ծ են թղթապանակում, թե ոչ։

Թղթապանակ
Որպես ուսուցիչների կատարած աշխատանքի գնահատման գործիք ընտրվել է
թղթապանակը, որն առաջարկվել է ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մասնագետների
կողմից՝ միջազգային փորձի ուսումնասիրմամբ։ ԿԳԱԾ-ի՝ թղթապանակի գաղափարի
ներդրումը պայմանավորված էր թե՛ նրանով, որ այն որպես գործիք արդեն երկար
տարիներ օգտագործվում է ԼՀՔ Կրթության ինստիտոտի կողմից, թե՛ Տնտեսական
համագործակցության և զարգացման կազմակերպության ծավալուն հետազոտության
հիման վրա, որի շրջանակում ուսումնասիրվել է տարբեր երկրների փորձը, և
թղթապանակը համարվել որպես ուսուցիչների գնահատումների արդյունավետ միջոց։
2015-2016 թթ. փորձարկումների արդյունքում դուրս բերվեց ԱԲ-ի ուսուցչի թղթապանակի
նպատակը՝

հավաքագրել

ուսուցչի

աշխատանքի
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արդյունքները

և

գնահատել

առաջընթացը և կառուցվածքը։ Սահմանվեց, որ

թղթապանակը (մոտ 150-200 էջ)

ներառում է՝


տեսլականի շարադրանք,



դասապլան և դասի վերլուծություն (lesson reflection),



վերլուծական անդրադարձ (reflective statement),



դասալսումներից ստացված մեկնաբանություններ,



մենտորի հետ աշխատանքի գրառումներ,



ուսուցչի դասարանային հետազոտությունը:

Փորձառության հետազոտության վերաբերյալ գրավոր զեկույց
Փորձառության

հետազոտությունը

(practitioner’s

inquiry)

պաշտոնական

գրավոր

աշխատանք է, որտեղ ԱԲ ծրագրի մասնակիցները ներկայացնում են սեփական
փորձառության վերաբերյալ հետազոտություն: Այս աշխատանքը գնահատվում է ըստ
հետևյալ նվազագույն չափանիշների։
Ա. Բացահայտում է դասավանդման և ուսումնառության մասին գիտելիքն ու ընկալումը
Բացահայտում է դասավանդման և ուսումնառության, ինչպես նաև իրենց բնագավառում
մասնագիտական պրակտիկայի մասին համակարգված գիտելիքն ու բավարար
մակարդակով ընկալումը: Այս գիտելիքը թարմացվում է ըստ վերջին համապատասխան
տեսության, հետազոտության և վկայությունների և բացահայտում պատշաճ կրթական
հետազոտության կարևորության և սահմանափակումների ընկալումը։
Բ. Գործադրում է գիտելիքն ու ընկալումը
Խելամիտ

փաստարկ

է

տրամադրում`

ընտրելով

փաստեր

դասավանդման

և

ուսումնառության մասին, որոնք ի մի են բերվում անձնական և մասնագիտական
կրթական փորձառությամբ` քննարկումը լուսաբանելու նպատակով:
Գ. Բացահայտում է փորձառության արդյունավետ հետազոտություն անցկացնելու
ունակությունը
Բացահայտում է խնդիրների վրա աշխատելու և դրանք լուծելու համար պահանջվող
անկախությունն ու ինքնակառավարումը: Բացահայտում է ուսուցիչների անմիջական
մասնագիտական

համատեքստում

նրանց

կողմից

կրթական

գաղափարները

գործադրելու ունակությունը:
Դ. Բացահայտում է ուսումնառության ժամանակ քննադատորեն գնահատելու և մտորելու
ունակությունը
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Փորձառության և դրան նպաստող տեսության քննադատական գնահատականի մասին
որոշ

փաստեր:

Մանկավարժական

մոտեցումների

վրա

ազդող

արժեքների,

ենթադրությունների կամ հասկացությունների իրազեկության մասին որոշ տվյալներ:
Տրամադրում է հիմնականում նկարագրական տեքստ` որոշ փաստերով, որոնք
բացահայտում են հետազոտության արդյունքներն ուսման և ուսուցման հետ համադրելու,
ինչպես նաև այն բարդ և անկանխատեսելի պայմաններում կիրառելու ունակությունը:

Փորձառության

հետազոտության

վերաբերյալ

պաստառ-ներկայացում

(poster

presentation)
Հետազոտական աշխատանքները ներկայացնելուց մեկ շաբաթ հետո մասնակից
ուսուցիչները ներկայացնում են իրենց կատարած հետազոտությունները՝ պաստառների
ձևաչափով։
Նշենք, որ ուսուցիչների վերջնական գնահատման և հավաստագրման համար
անհրաժեշտ պայման է հետազոտական աշխատանքների հանձնումն ու ներկայացումը։
Եթե մասնակից ուսուցիչը կազմում է թղթապանակ, բայց չի կատարում հետազոտական
աշխատանք, ապա նա վերջում չի հավաստագրվում, քանի որ ծրագրի հիմնական
նպատակներից մեկն է զարգացնել ուսուցչին որպես հետազոտող։
Հետազոտական

աշխատանքի

դեպքում

գնահատվում

է

երկու

բաղադրիչ՝

հետազոտության կատարումը և դրա ներկայացումը գործընկերներին, ուսուցչական
համայնքին։

ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչների փորձաշրջան
Հավաստագրման ծրագրի առաջին հատվածի ավարտից հետո մասնակիցները սկսում են
փորձաշրջանի փուլը, որը գործող ուսուցիչների համար տևում է 5-6 ամիս: Այս
ժամանակահատվածում նրանք դասավանդում են դպրոցներում և ունենում մենտորներ,
որոնք մշտադիտարկում են ուսուցիչների զարգացումը և մշտական օժանդակություն
տրամադրում`

իրականացնելով

դասալսումներ,

ապահովելով

բնութագրական

արձագանք, օգնելով կազմել դասապլան և այլն:
Փորձաշրջանի ընթացքում ուսուցիչները պետք է ամբողջացնեն թղթապանակը, որը
գնահատվելու է ծրագրի ավարտին` նախքան հավաստագրի հանձնումը:
Փորձաշրջանի ընթացքում թեկնածու ուսուցիչներից ակնկալվում է.


գործողությունների ծրագրի մշակում` զարգացմանն ուղղված թիրախների
սահմանմամբ.
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անդրադարձող

օրագիր`

ընթերցանության

նյութերի,

մենտորական

գրանցամատյանի, սեփական փորձառության հետազոտության, սովորածի և
դասավանդման զարգացման վերաբերյալ նշումներով.


դասալսումներ գործընկերների դասերին.



մենտորի հետ կանոնավոր հանդիպումներ.



զարգացման ծրագրի ընթացքում և դրանից հետո ստացած գիտելիքի և
մեթոդների կիրառում.



ուսումնական/դասավանդման նյութերի և ռեսուրսների մշակում.



խմբային աշխատանքներին մասնակցություն (օրինակ` մասնագիտական
հոդվածների քննարկումներ, ճապոնական դասի ուսումնասիրություն և այլն).



վերջնական մանրակրկիտ անդրադարձ, թե ինչ փոփոխությունների է
ենթարկվել

ուսուցչի

փորձառությունը՝

հավաստագրման

ծրագրին

մասնակցելու արդյունքում։

Ուսուցիչների հավաստագրում
Ծրագիրը հաջողությամբ անցած բոլոր թեկնածու ուսուցիչները հավաստագրվում են։
Հավաստագրերը հանձնվում են գնահատման արդյունքում, եթե մասնակից ուսուցչի
թղթապանակը բավարարում է պահանջներին և ԱԲ-ի ուսուցչի չափանիշներին:
Տիրապետելով հավաստագրման ծրագրում ներառված թեմաներին (գնահատում,
տարբերակված

ուսուցում,

դասավանդման

նորարարական

մոտեցումներ,

դասի

պլանավորում և այլն) և զարգացնելով հետազոտական հմտությունները՝ ԱԲ-ի
հավաստագրված ուսուցիչները դառնում են նոր ձևավորվող պրոֆեսիոնալ ուսուցչական
համայնքի հիմնասյուները։
Ըստ 2015 թվականին ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մասնագետների հետ
խորհրդատվական հանդիպումների և 2016 թվականին կատարված միջազգային փորձի
ուսումնասիրությունների արդյունքում իրականացված լրամշակման՝ ԱԲ-ի ուսուցչի
հավաստագիրը տրվում է 5 տարի ժամկետով՝ նորացվելու պայմանով (վերադիմում և
վերահավաստագրում): Նշենք, որ ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգով նախատեսված էր ԱԲ-ի
ուսուցչի հավաստագիրը շնորհել 3 տարի ժամկետով՝ նորացվելու պայմանով (վերադիմում
և վերահավաստագրում):
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ԱԲ-ի

ուսուցչի

զարգացման

և

հավաստագրման

ծրագրի

հիմնական նյութերի թարգմանման-ստեղծման աշխատանքների
շարունակում
Ինչպես արդեն նշվել է, ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագրի փորձարկման
արդյունքում փոփոխվեց զարգացման հիմքային ծրագիրը, և սահմանվեցին պարտադիր
ընթերցանության նյութեր (հիմնական նյութեր)։ Պարտադիր ընթերցանության նյութերի
ընտրության հարցում քննարկումներ են անցկացվել ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի
մասնագետների հետ, և յուրաքանչյուր թեմայի համար ընտրվել են միջազգային
գրականության ցանկից պարտադիր ընթերցանության գիտական հոդվածներ՝ հաշվի
առնելով այդ նյութերի տեսական մատչելիությունը։ Ծրագրի սահուն ներդրման
նպատակով ողջ 2016 թվականի ընթացքում կատարվել է այդ պարտադիր նյութերի
թարգմանություն.

նախատեսվում

է,

որ

պարտադիր

ընթերցանության

նյութերի

թարգմանությունը կավարտվի 2017 թվականի սկզբին։
Պարտադիր ընթերցանության նյութերի ցանկի կազմումը հետապնդում է մեկ նպատակ՝
որ յուրաքանչյուր դեմ առ դեմ հանդիպումից առաջ մասնակից ուսուցիչները, ովքեր ունեն
տարբեր գիտելիքներ, ունենան որոշակի գիտելիքային և տեսական հիմք, որպեսզի
կարողանան ըմբռնել իրենց մատուցվող նյութը։ Իսկ նյութերի թարգմանությունը
պայմանավորված է նրանով, որ ԱԲ-ը հայալեզու ծրագիր է, որը մասնակից ուսուցիչների՝
անգլերենին տիրապետումը չի սահմանում որպես պարտադիր պայման։

Փորձաշրջանի ընթացքում խմբային քննարկումների համար անհրաժեշտ/պարտադիր
ընթերցանության թարգմանված նյութեր
1. Black, P. and Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. In Educational
Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), pp. 5-31.
2. Hargreaves, E. (2013). Assessment for Learning and Teacher Learning Communities. Teaching
Education, 24 (3) pp. 327-344.
3. Nutley, S. M., Walter, I. C. & Davies, H. T. O. (2003). From knowing to doing: a framework for
understanding the evidence-into-practice agenda. Evaluation. 9, 2, pp. 125-148.
4. Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1999). Schools as knowledge building organizations. Today’s
children, tomorrow’s society: The developmental health and wealth of nations, pp. 274-289).
5. Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The technological
pedagogical content knowledge framework. Handbook of research on educational
communications and technology pp. 101-111.
6. Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard
Educational Review, 57(1), pp. 1-22.
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7. Shulman, L. S. (1986). Those who understand a conception of teacher knowledge. American
Educator, Vol.15. N2, pp. 4-14.
8. Guy Durden (2016). Interpreting beginner teachers’ knowledge in terms of PhenomenographyVariation theory, Different horizons: setting directions for phenomenographic research
9. Ken Robinson (1999). All our futures: Creativity, Culture and Education. Report to the Secretary
of State for Education and Employment.
10. Leeman Y, Wardekker W. (2014). Teacher research and the aims of education. Teachers and
Teaching: theory and practice, 20 (1), pp. 45-58.
Առանձնացվել է նաև օժանդակ նյութերի ցանկ, որոնց թարգմանությունը կմեկնարկի 2017
թվականին։

ԱԲ-ի

վերապատրաստող

միջուկ

վերապատրաստող-մասնագետների

խմբի

ավագ

վերապատրաստում

և

շարունակական զարգացում
ԱԲ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների
վերապատրաստումները մեկնարկեցին 2015 թվականի ապրիլին։ Ընտրված ուսուցիչների
խումբը սկզբում փորձնական կարգով մասնակցեց ԼՀՔ մասնագետների կողմից
մշակված վերապատրաստման առավել ծավալուն ծրագրի, որը պահանջում էր
շաբաթական հստակ ներկայություն։ Այս խմբի վերապատրաստումն իրականացվեց հինգ
դեմ առ դեմ հանդիպումների միջոցով, որոնք ավարտվեցին 2015 թվականի դեկտեմբերին։
2015 թվականի մայիսին այս խմբում ներառված ուսուցիչները հանձնեցին իրենց
հետազոտական աշխատանքները, ինչի արդյունքում մասնակիցները, ովքեր ծրագրի
առաջին փուլը հաղթահարել էին, հուլիս ամսից շարունակեցին վերապատրաստումը
որպես միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողներ։
ԱԲ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների
վերապատրաստումների մեկնարկին մասնակից ուսուցիչների թիվը 17-ն էր, սակայն
վերապատրաստումները հաջողությամբ ավարտեց 9-ը ուսուցիչ, որոնք էլ 2016 թվականին
կազմեցին վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողների բաղադրիչը։
2016

թվականին

ԱԲ-ի

վերապատրաստող-մասնագետների

վերապատրաստման

ծրագրում, որպես նրանց շարունակական զարգացում, ներառվեց քոուչինգը՝ իբրև թեմա,
ծրագրի

բաղկացուցիչ

մաս։

Այս

նպատակով

ԼՀՔ

Կրթության

ինստիտուտի

մասնագետներն անցկացրել են հատուկ հանդիպում ավագ վերապատրաստող
մասնագետների հետ՝ նրանց փոխանցելու քոուչինգի հտություններ, որոնք վերջիններս
պետք է կիրառեն խորացված հմտություններով ուսուցիչներին մենտորություն անելիս։
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ԱԲ-ի

ուսուցիչների

զարգացման

ծրագրի

մասնակիցների

հետազոտական աշխատանքների հանձնում և ներկայացում
ԱԲ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների
վերապատրաստումներին զուգահեռ 2015 թվականին ձևավորվեց փորձարկման երկրորդ
խումբը՝

«խորացված

հմտություններով

ուսուցիչների

խումբ»

անվանմամբ,

և

փորձարկման նոր փուլին մասնակցեց 18 ուսուցիչ։ 2016 թվականին ձևավորվեց նաև
ուսուցիչների զարգացման ծրագրի մասնակիցների երրորդ խումբը՝ 13 ուսուցիչ։
Ձևավորված խմբերից յուրաքանչյուրն ըստ ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագրի
կատարեց և ներկայացրեց ուսուցչական հետազոտություններ։
Պետք է նշել, որ ուսուցիչների հետազոտական

աշխատանքների

ուղղորդման

նպատակով Հայաստան այցելեցին Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության
ինստիտուտի մասնագետները։ Վերջիններս ուղղորդեցին նաև հետազոտությունների
գնահատման գործընթացը։
2016 թվականին ԱԲ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողմասնագետների վերապատրաստումների կարևոր փուլ եղավ վերջիններիս կողմից
ծավալուն հետազոտությունների կատարումը և հանձնումը։ Ստորև ներկայացված են
հանձնված հետազոտությունները։

Անուն-ազգանուն

Զոհրաբ Գևորգյան

Սեդա Դալլաքյան

Ալեքսան
Մխիթարյան

Ոլորտ

Հայոց պատմություն

Անգլերենի
ուսուցչուհի

Մաթեմատիկայի
ուսուցիչ

Հետազոտական աշխատանքներ
«Թեմայի մեծ հարցադրումը՝ որպես
աշակերտների միջև քննարկման
մշակույթ ձևավորելու միջոց»
«Ինչպես խթանել աշակերտների ավտոնոմիան
անգլերենը որպես օտար լեզու ուսուցանող
դասարանում»
Towards fostering learner autonomy in an EFL
classroom
«Տարբերակված ուսումնառության մեթոդի
կիրառումը մաթեմատիկայի տնային
աշխատանքներում աշակերտների սովորելու
մոտիվացիայի բարձրացման համար»
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Արմինե
Աբրահամյան

Բեմարվեստի
ուսուցչուհի

«Ինչպես զարգացնել մեկնման հմտությունները
քոուչինգի հարցադրումների միջոցով»
Developing interpretation skills through “coaching”
questions

Գայանե Մարկոսյան

Ռուսաց լեզվի
ուսուցչուհի

«Տեքստի ներառական ընթերցումը որպես լեզվի
դասավանդման ծրագրային պահանջ»

Նաիրա Մարգարյան

Գործարարության
ուսուցչուհի

«Ինչպես կարող են ոււսուցիչները նպաստել
ավտոնոմ ուսուցմանը»
Teachers’ input to autonomous learning

Զարուհի
Կարաբեկյան և Մերի
Հովսեփյան

Կենսաբանության
ուսուցչուհիներ

«Թղթապանակի բաղադրիչների և քննական
գնահատականների փոխկապակցվածությունը
«Այբ» ավագ դպրոցի՝ խորացված մակարդակի
կենսաբանություն
ուսումնասիրող
աշակերտների շրջանում»
Correlation
of
portfolio
components
with
examination grades among A-level biology students
of Ayb High School

Անահիտ
Հովհաննիսյան

Հայոց լեզվի և
գրականության
ուսուցչուհի

«Աշակերտների քննադատական մտածողության
խթանումը ինքնահարցադրումների միջոցով»

Քիմիայի ուսուցչուհի

«Նախագծային ուսուցման մեթոդի կիրառումը
որպես աշակերտների ներգրավվածությանն ու
մոտիվացիային նպաստող միջոց»

Լիլիթ
Համբարձումյան

ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագրի փորձարկման երկրորդ փուլի մասնակիցները,
ինչպես նշվել էր 2015 թվականին ՀՀ ԿԳՆ ներկայացված հաշվետվության մեջ, հանձնեցին
հետազոտական աշխատանքները 2016 թվականին։
ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագրի փորձարկման ավարտական երրորդ խմբի
մասնակիցները

2016

թվականին

սկսեցին

աշխատանքները՝

ուսուցչական

հետազոտությունների կատարման ուղղությամբ, որոնք կհանձնեն 2017 թվականի
առաջին եռամսյակում։
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ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման և հավաստագրման ծրագրի
փորձարկում երրորդ խմբի ուսուցիչների վերապատրաստմամբ
2016

թվականին

շարունակվեց

ուսուցիչների

զարգացման

հիմքային

ծրագրի

14

փորձարկումը ։ Տարվա ընթացքում անցկացվել և ավարտվել են մասնակիցների երեք
դեմ առ դեմ հանդիպումներ։

Առաջին դեմ առ դեմ հանդիպում
2016 թվականի մարտի 18-20-ին «Այբ» դպրոցում մեկնարկեց ԱԲ-ի զարգացման ծրագրի
փորձարկման երրորդ փուլը։ Վերապատրաստումն անցկացրին ԿԳԱԾ-ի ուսուցիչների
վերապատրաստողների միջուկ խմբի ավագ մասնագետները, որոնց համար երրորդ
խումբը նաև փորձարկման նոր միջավայր էր՝ նախապատրաստվելու հանրակրթական
դպրոցներում ծրագրի արդյունավետ և սահուն ներդրմանը։ Փորձարկման երրորդ խմբում
ընդգրկվեց 13 ուսուցիչ:
Երկրորդ դեմ առ դեմ հանդիպում
Ապրիլի 22-24-ը «Այբ» ավագ դպրոցում տեղի ունեցավ ուսուցիչների երկրորդ դեմ առ դեմ
հանդիպումը, որի ընթացքում ուսուցիչները քննարկումներ անցկացրին այնպիսի
թեմաների

շուրջ, ինչպիսին

են աշակերտների

կողմից

տրվող բնութագրական

արձագանքը, տարբերակված ուսուցումը և դրա ստրատեգիաները, փաստերից բխող
փորձառությունը և այլն։

Երրորդ դեմ առ դեմ հանդիպում
Հունիսի 30-ից հուլիսի 1-ը «Այբ» ավագ դպրոցում տեղի Արարատյան բակալավրիատի
թեկնածու ուսուցիչների երրորդ՝ վերջին դեմ առ դեմ հանդիպումը, որի ընթացքում
ուսուցիչներն

անդրադարձան

հետևյալ

թեմաներին՝

ստեղծարարություն,

հարցեր

գնահատման նպատակով, հետազոտության տվյալների վերլուծություն և ներկայացում,
ինքնուրույն ուսուցում, մանկավարժական առարկայական գիտելիքներ և կրթության
միտումներ։ Թեմաներից յուրաքանչյուրը պարունակում էր թե՛ տեսական, թե՛ գործնական
բաղադրիչ։
Այս փուլից հետո մեկնարկեց ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչների փորձաշրջանը, որի գլխավոր
նպատակն

է

դասարանային

հետազոտություն

14 ԱԲ-ի

իրականացնել,

ինչպես

նաև

թեկնածու ուսուցիչների առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբերի ուսուցիչները «Այբ» դպրոցի ուսուցիչներ են,
քանի որ ԱԲ-ի փորձարկման և լրամշակման միջավայրն է, որը հնարավորություն ընձեռեց կատարելու ծրագրի
փորձարկումը՝ չխոչընդոտելով ուսումնական գործընթացին։
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վերապատրաստման ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառել
գործնականորեն։

Անուն-ազգանուն

Ոլորտ

Հետազոտական աշխատանքներ

Աննա Մովսեսյան

Անգլերենի
ուսուցչուհի

«Շրջված դասարան»
Flipped Classroom

Դավիթ Թինոյան

Հայոց պատմության
ուսուցիչ

«Փակ և բաց հարցադրումները դասապրոցեսի
ընթացքում»

Արմենուհի
Եկմալյան

Հայոց լեզվի
ուսուցչուհի

«Սոցիալական հմտությունների զարգացումը
որպես ակադեմիական գիտելիքի կառուցման
միջոց»

Մարի Ադամյան

Նկարչության
ուսուցչուհի

«Աշակերտների նկարչական հմտությունների
զարգացումը ստեղծարարության միջոցով»

Սմբատ
Հովհաննիսյան

Հայոց պատմության
ուսուցիչ

«Ուսումնառության բարելավումը դասընթացի
առանցքային հարցադրումների
տեսողականացմամբ՝ PowerPoint-ի միջոցով»

Նելլի Ադամյան

Անգլերենի
ուսուցչուհի

«Ուսումնառությանը նպաստող գնահատում»

Արևիկ
Հայրապետյան

Ռուսաց լեզվի
ուսուցչուհի

«Անծանոթ տեքստի հետ աշխատելու և արագ
ընթերցելու հմտություններ»

Աստղիկ
Կարապետյան

Հայոց լեզվի
ուսուցչուհի

«Աշակերտների բառապաշարի հարստացումը»

Անահիտ Պապայան

Երգչախմբի
ղեկավար

«Բազմաձայն երգեցողության զարգացումը
կանոնի միջոցով»

Փորձարկման այս խմբի հետազոտական աշխատանքների հանձնումը տեղի կունենա
2017 թվականի առաջին եռամսյակում։
2016 թվականի վերջի դրությամբ ԱԲ-ի ուսուցչի զարգացման ծրագրի փորձարկման երեք
փուլերի մասնակիցների թվերը հետևյալն են.
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1.

վերապատրաստող-մասնագետների խումբ՝ 21 հոգի.

2. խորացված հմտություններով ուսուցիչների առաջին խումբ՝ 18 հոգի.
3. խորացված հմտություններով ուսուցիչների երկրորդ խումբ՝ 13 հոգի։
Պետք է նկատել, որ հավաստագրման ենթակա թեկնածուների թիվը կարող է տարբերվել
մասնակիցների թվից՝ պայմանավորված հավաստագրման գնահատմամբ։
Նշենք,

որ

2015-2016

թթ.

վերապատրաստված

երեք

խմբերի

հավաստագրումը

նախատեսվում է 2017 թվականի մարտին։

ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման մագիստրոսական ծրագրի
նախնական հայեցակարգի շուրջ քննարկումներ
2016 թվականին սահմանվեց ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման մագիստրոսական ծրագրի
հիմնման գաղափարի անհրաժեշտությունը՝ ելնելով ինչպես միջազգային փորձից,
այնպես

էլ

ուսուցիչներին

ողջ

կյանքի

ընթացքում

միջազգայնորեն

մրցունակ

ուսուցչական որակավորման տրամադրման կարիքից։ Այս ուղղությամբ կատարվեցին
հետազոտական աշխատանքներ և մեկնարկեցին նախնական քննարկումներ ՀՀ
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ՝ հասկանալու, թե ինչ է արվում
Հայաստանում այդ դաշտում, որոնք են այդպիսի ծրագիր հիմնելու հնարավորությունները։
Նախնական

փուլում

քննարկումներն

անցկացվեցին

Հայաստանի

ամերիկյան

համալսարանի (ՀԱՀ), Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ)
և Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) ղեկավարությունների հետ։
Քնննարկումներ ՀԱՀ-ի հետ։ ՀԱՀ-ի ղեկավարության հետ քննարկվեցին դասավանդման
ֆակուլտետ

բացելու

հնարավորությունը

Հումանիտար

և

հասարակական

գիտությունների քոլեջի ներսում և ֆակուլտետի աշխատանքի ու գործունեության
հնարավոր տարբերակները։ ՀԱՀ-ում դասավանդման ֆակուլտետի բացման գաղափարը
մեծ ոգևորություն առաջացրեց համալսարանի ղեկավարության շրջանում։ Վերջինս իր
պատրաստակամությունը հայտնեց այդ հարցում։ Սակայն ՀԱՀ-ի դեպքում առկա է երկու
խնդիր՝


ուսման վճարը,



լեզուն։ Ըստ ՀԱՀ-ի կանոնակարգի՝ ուսուցումը անգլերեն է, մինչդեռ ԱԲ-ի ծրագիրը
հայալեզու է, և ինչպես արդեն նշվել է, ուսուցիչների համար անգլերենի
իմացությունը պարտադիր պայման չէ ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագրում
ներգրավվելու համար։
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Քննարկումներ ԵՊՀ-ի և ՀՊՄՀ-ի հետ։ ԵՊՀ-ում դասավանդման ֆակուլտետի ստեղծման
շուրջ քննարկումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ, թեև արդեն առաջարկում են
նմանատիպ ծրագիր, կա հնարավորություն ծրագրի մրցունակությունը բարձրացնելու։
Նաև

անցկացվեցին

քննարկումներ

ԼՀՔ

Կրթության

ինստիտուտի

հետ։

Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 2017 թվականի հունվարին Լոնդոն նախատեսվող
այցի շրջանակում հանդիպում ունենալ ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մագիստրոսական
ծրագրերի պատասխանատու Ադամ Անվինի հետ՝ քննարկելու և հասկանալու, թե ինչպես
կարելի է կազմել այս մշակման հայեցակարգը։
Այցեր՝ ուսուցիչների հավաստագրման ծրագրի շրջանակում
Ուսուցիչների

հմտությունների

և

դասավանդման

մոտեցումների

զարգացման

նպատակով 2016 թվականին կատարվել է 5 այց. Հայաստան են ժամանել Լոնդոնի
համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի առաջատար մասնագետներ։
Մարտի 13-16-ը Հայաստանում էր Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության
ինստիտուտի ավագ մասնագետ, դոկտոր Յացեկ Բրանտը, ով ԱԲ-ի ավագ ուսուցիչների
հետ

միասին

ունկնդրեց

ԱԲ-ի

ուսուցիչների

հետազոտական

աշխատանքների

ներկայացումը և իրականացրեց նրանց գնահատումը։ Նա նաև ուսուցիչների հետ
մանրամասն անդրադարձ կատարեց ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատումներին և տնային
առաջադրանքները

կարգավորող

ընթացակարգին,

խոսեց

մանկավարժական

բովանդակության իմացության մասին և ուսուցիչներին օգնեց հասկանալու, թե նրանք
իրենց

ունեցած

աշակերտների

հաստատուն
համար

նոր

բովանդակային
պիտանի

գիտելիքից

գիտելիք

ստեղծել՝

ինչպես

կարող

հիմնվելով

են

իրենց

մասնագիտական փորձի վրա։ Այցի վերջին օրը պրն Բրանտը հանդիպում ունեցավ
Ուսուցիչների հավաստագրման բաժնի մասնագետների հետ և նրանց հետ քննարկեց
հարցեր՝

կապված

ծրագրում

ուսուցիչների

ներգրավման,

վերապատրաստման,

շարունակական մասնագիտական զարգացման հետ (տե՛ս Յացեկ Բրանտի հետ մեր
հարցազրույցը հավելված Ե-ում)։
Ապրիլի 4-9-ը Հայաստանում էր Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության
ինստիտուտի՝ լեզուների գծով մասնագետ, դոկտոր Քոլին Քրիսթին, ով հայ ուսուցիչներին
ներկայացրեց օտար լեզուների դասավանդման մոտեցումները։ Հայ ուսուցիչների հետ
մեկշաբաթյա հանդիպումների ընթացքում դոկտոր Քրիսթին խոսեց ուսուցիչների հետ այն
մասին, թե ինչպես կարելի է փոխներգործուն և նորարար եղանակով դասավանդել օտար
լեզուները՝ այդպիսով ընդարձակելով աշակերտների ներգրավվածությունը դասում։
Մայիսի 6-9-ը Հայաստանում էին Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության
ինստիտուտի բնագիտական կրթության պրոֆեսոր Շիրլի Սայմոնը և բնագիտական
առարկաների ուսուցիչների կրթության և մասնագիտական զարգացման մասնագետ Ջոն
Քոնոլին։
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Նրանք

դասալսումներ

ու

խմբային

քննարկումներ

անցկացրին

բնագիտական

առարկաների 8 ուսուցչի հետ՝ օգնելով նրանց կատարելագործելու բնագիտական
առարկաների դասավանդման մեթոդաբանությունները, քննարկելու ավագ դպրոցներում
դասավանդվող բնագիտական առարկաների առարկայական ծրագրերի խնդիրները և
ուսումնասիրելու բնագիտական առարկաների դասավանդման արդի մոտեցումները։
Մայիսի 31-ից հունիսի 4-ը Հայաստանում էր Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ)
Կրթության

ինստիտուտի

գործարարության

և

տնտեսագիտական

կրթության դասախոս Փոլի Գլեգը, ում այցի նպատակն էր աջակցել ԱԲ-ի ուսուցիչների
վերապատրաստումն իրականացնող ավագ ուսուցիչներին և զարգացնել նրանց
վերապատրաստման հմտությունները (տե՛ս Փոլի Գլեգի հետ մեր հարցազրույցը
հավելված Ե-ում)։
Հուլիսի 13-18-ը կրկին Հայաստանում էր Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ)
Կրթության ինստիտուտի ավագ մասնագետ, դոկտոր Յացեկ Բրանտը, ում այցը
հետապնդում էր երկու նպատակ.


Վերապատրաստել
մանկավարժական

ԱԲ-ի

ավագ

առարկայական

ուսուցիչներին։ Զարգացնել
գիտելիքները

և

նրանց

նրանց

ծանոթացնել

դասավանդման նոր մոտեցումներին։ Քանի որ ԱԲ-ի ավագ ուսուցիչները հանդես
են գալու որպես ԱԲ-ի թեկնածու ուսուցիչների մենտորներ, թեմայի յուրացումը,
այսինքն՝ մանկավարժական և առարկայական գիտելիքներին ամբողջապես
տիրապետելը, կապահովի արդյունավետ համագործակցություն մենտորի և ԱԲ-ի
թեկնածու ուսուցչի միջև։ Ուսուցիչներին ներկայացվեցին նաև դասարանային
հետազոտությունների

գնահատման

մոտեցումները

և

գնահատման

սանդղակների կիրառումը։


Վերանայել ԱԲ-ի ուսուցիչների վերապատրաստման ամբողջ ծրագիրը և
տեղայնացնել այն։ Վերանայվեցին ու տեղայնացվեցին վերապատրաստման
ծրագրի բովանդակությունը, տեսական և գործնական նյութերը, ձևաչափը,
գնահատման թղթապանակի բաղադրիչները՝ ըստ մեր ուսուցչական համայնքի
ուսուցման

և

ուսումնառության

կարիքների

և

մշակութային

առանձնահատկությունների։
Հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 5-ը Հայաստանում էին Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի
Կրթության ինստիտուտի մասնագետներ Գայ Դերդենը և դոկտոր Յացեկ Բրանտը՝
իրականացնելու ԱԲ-ի ավագ ուսուցիչների վերապատրաստում: Մասնագետները
վերապատրաստման մասնակիցների հետ խոսեցին մի շարք կարևոր թեմաների, այդ
թվում՝ դասի ուսումնասիրման, վարիացիայի տեսության (Variation Theory), ուսուցիչների
դերի, անհատական քոուչինգի (Individual Coaching) շուրջ։
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ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁԻ
ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՐԹԱԿԻ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԴՆՈՒՄ
Համաձայն ԿԳԱԾ-ի հայեցակարգի՝ «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրը երկրորդ
փուլում՝ 2016-2019 թթ. ընթացքում, նախատեսվում էր ներդնել ՀՀ տասներկու և ԼՂՀ մեկ
դպրոցում, իսկ 2019-2023 թթ. ընթացքում՝ ՀՀ բոլոր ավագ դպրոցներում՝ առնվազն
մեկական դասարանով։ 2015 թ. այս ուղղությամբ մշակվեց ԱԲ-ի դպրոցների արդյունավետ
տեղակայման խորհրդատվական ձեռնարկը, կատարվեց դպրոցների ֆիզիկական
միջավայրի

տեղական

և

միջազգային

չափանիշների

ուսումնասիրություն,

կազմակերպվեց Ստեփանակերտում ԱԲ համակարգի դպրոցի ներդրման նպատակով
ճանաչողական այց։
Այնուամենայնիվ, 2016 թվականին տեղի ունեցան բազմաթիվ քննարկումներ ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ կառավարության և ծրագրի շահառու
հանդիսացող

կրթական

հաստատությունների

հետ,

և

որոշվեց

կատարել

առաջնահերթությունների վերանայում ԱԲ-ի ներդրման մոդելում և այս փուլում ծրագիրը
ներդնել ավագ դպրոցի բաղադրիչ ունեցող մարզային դպրոցներում։

Մոտեցման

փոփոխություն

և

անդամակցության

նոր

ընթացակարգի մշակում
Ինչպես արդեն նշվեց, 2016 թվականին տեղի ունեցան բազմաթիվ քննարկումներ ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ կառավարության և ծրագրի շահառու
հանդիսացող

կրթական

հաստատությունների

հետ,

և

որոշվեց

կատարել

առաջնահերթությունների վերանայում ԱԲ-ի ներդրման մոդելում և այս փուլում ծրագիրը
ներդնել ավագ դպրոցի բաղադրիչ ունեցող մարզային դպրոցներում։
Արդյունքում

որոշվեց

փոփոխել

անդամակցության գործընթացը և

Արարատյան

բակալավրիատի

դպրոցների

հնարավորություն տալ մեծաթիվ դպրոցների՝

միանալու ծրագրին։
Մինչ մրցույթի հայտարարումը իրականացվեցին մի շարք ուսումնասիրություններ ու
հետազոտություններ, և վերանայվեցին 2015 թվականին մշակված փաստաթղթերը,
ներառյալ դպրոցների տեղակայման խորհրդատվական ձեռնարկը՝ նախատեսված 12
դպրոցի վերաբացման համար։ Այդ հետազոտությունների արդյունքում մեկնարկային
փուլում դրվեց երկու առաջնային չափանիշ՝ մարզում տեղակայված լինելը, ավագ
բաղադրիչ

ունենալն

ու

հատուկ

կամ
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մասնագիտացված

դպրոց

չլինելը։

Ուսումնասիրվեցին ՀՀ ավագ բաղադրիչ ունեցող բոլոր դպրոցները՝ ընդհանուր թվով 819,
հավաքագրվեց տեղեկույթ հետևյալ ոլորտներից.


դպրոցների

տեղակայում.

ուսումնասիրություն,

տեղակայման

վայրի

վայրերի

ժողովրդագրական

տրանսպորտային

հասանելիության

ուսումնասիրություն և այլն.


աշակերտների

թիվ,

աշակերտների

արդյունքներ,

օլիմպիադաներում

և

դպրոցահասակ տարիքի երեխաների համար նախատեսված մրցույթներում
հաջողություններ և նվաճումներ.


ուսուցիչների վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ՝ աշխատանքային ստաժ,
դասավանդած առարկաներ, կրթության մակարդակ.



վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմներին առնչվող տվյալներ։

Միևնույն ժամանակ իրականացվեց կրթական տարբեր համակարգերի, այդ թվում՝
Միջազգային բակալավրիատի և Քեմբրիջի միջազգային դպրոցների համակարգերի,
դրանց անդամակցության քայլերի և չափանիշների, ինչպես նաև այդ համակարգերում
աշակերտների ընդունելության ուսումնասիրություն։
Հիմնվելով

այս

ուսումնասիրությունների

անդամակցության

գործընթացը՝

վրա՝

փուլերով,

դուրս

բերվեց

ԱԲ-ի

անդամակցության

դպրոցների

քայլերով

և

չափանիշներով, և մշակվեց դպրոցների՝ ծրագրին անդամակցելու ընթացակարգը, որը
ենթարկվեց լրամշակման՝ ըստ շահառու մարմինների հետ քննարկումների, այդ թվում՝
ԿԳՆ-ի, մարզային 7 դպրոցների տնօրինությունների և այլն։
Համաձայն այդ ընթացակարգի՝ ԱԲ-ի դպրոցների անդամակցության գործընթացին
կարող են մասնակցել այն պետական դպրոցները, որոնք՝


տեղակայված են ՀՀ մարզերում,



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

Մարզերում ԱԲ-ի ներդրումը պայմանավորված է ՀՀ-ում կրթության զարգացման
համաչափության ապահովման սկզբունքով և նպատակ ունի ապահովելու մարզի
յուրաքանչյուր աշակերտի՝ ԱԲ ծրագրով ուսանելու հնարավորություն։
Դպրոցների ինստիտուցիոնալ զարգացումն ապահովելու նպատակով հիմք ընդունվեց
դպրոցների հավաստագրման մոտեցումը, որը խթանում է դպրոցներում զարգացման
դրական շահերի ձևավորումը15։ Սա նշանակում է, որ դպրոցին ներկայացվում են այն լայն
հնարավորությունները, որոնցից նա կարող է օգտվել ծրագրում ընդգրկվելու դեպքում։
Դպրոցների հետ հանդիպումները, ինչպես նաև միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս,
որ դրական շահերի ստեղծումը հնարավորություն է տալիս դպրոցին ստեղծելու լիովին այլ կրթական որակ։
15
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Այս պարագայում, եթե դպրոցը բավարարում է ընտրության չափանիշներին, ապա ԿԳԱԾը դպրոցի հետ սկսում է հավաստագրման գործընթաց, որի ընթացքում կատարվում է
ինչպես

դպրոցի

ինստիտուցիոնալ

զարգացում,

այնպես

էլ

ծրագրի

ներդրման

նախապատրաստություն։ Եթե դպրոցը որևէ պատճառով չի բավարարում ընտրության
չափանիշներին, դպրոցին ներկայացվում են այն ուղղությունները, որոնց վերաբերյալ
աշխատանք կատարելու արդյունքում, կարող է դիմել հավաստագրման։ Ներդրման ողջ
գործընթացում

ԿԳԱԾ-ն

ապահովում

է

դպրոցները

խորհրդատվությամբ

և

օժանդակությամբ։
ԱԲ-ի դպրոցների հավաստագրումը նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ փուլերով16։
Դիմումի փուլ
Դպրոցները լրացնում և ներկայացնում են ծրագրին միանալու դիմում-հայտը, ապա
ԿԳԱԾ-ի թիմն այցելում է դպրոց և անցկացնում հարցազրույց դպրոցի տնօրենի և թիմի
հետ։ Այս փուլում դպրոցների քանակական սահմանափակում չկա. կարող են դիմել բոլոր
այն դպրոցները, որոնք բավարարում են վերոնշյալ չափանիշներին։
Թեկնածության փուլ
Այս

փուլի

ընթացքում

ԿԳԱԾ-ի

թիմը

հանդես

է

գալիս

որպես

խորհրդատու։

Խորհրդատվությունը կրում է շարունակական բնույթ և կատարվում է ինչպես
ընթացակարգերի և ուղեցույցների, այնպես էլ ԿԳԱԾ-ի թիմի այցերի տեսքով։
Թեկնածության փուլը կարող է տևել 1-3 տարի։ Յուրաքանչյուր դպրոց կարող է
հաղթահարել այս փուլը տարբեր ժամանակահատվածներում։ Այս փուլի ընթացքում
դպրոցը պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր՝ բավարարելու հավաստագրման համար
անհրաժեշտ չափանիշները։
Թեկնածության փուլի ավարտին ակնկալվող արդյունքներ
Բարեփոխված կառավարման ոլորտ


Գործող կոլեգիալ մարմին (ԿՄ)



Ռազմավարական ծրագիր՝ հաստատված ԿՄ-ի կողմից



ԱԲ-ի տնօրենների զարգացման ծրագրի շրջանակում վերապատրաստված
տնօրեն

Հավաստագրված ուսուցիչներ
Վերապատրաստված և հավաստագրված ուսուցիչներ հետևյալ առարկաներից՝

16 Յուրաքանչյուր փուլի համար սահմանված են չափանիշներ/վերջնարդյունքներ, որոնց բավարարման
դեպքում դպրոցները կկարողանան անցնել հաջորդ փուլ։
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կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա,



համաշխարհային պատմություն,



հայոց լեզու և գրականություն,



հայոց պատմություն,



անգլերեն։

Այս ընթացքում մյուս առարկաների ուսուցիչները պետք է արդեն ներգրավված լինեն ԱԲի ուսուցիչների զարգացման ծրագրում և ունենան ԱԲ-ի ծրագրի մենտորներ17։
Բարելավված կրթական միջավայր
ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերն իրականացնելու համար համապատասխան միջոցներ՝


առարկայական լաբորատորիաներ,



համակարգիչներ,



անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծրագրեր։

Հավաստագրման փուլ
Թեկնածության փուլի ցանկացած ժամանակահատվածում, երբ դպրոցը գտնում է, որ
իրականացրել է ծրագրի բոլոր պահանջները և պատրաստ է հավաստագրման, լրացնում
և ներկայացնում է հավաստագրման դիմումը, որի հիման վրա իրականացվում է հավելյալ
այց դպրոց և կայացվում վերջնական որոշում։
Հավաստագրումից անմիջապես հետո՝


դպրոցում ամբողջապես կներդրվեն ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերը,



կիրականացվի

աշակերտների

ընդունելություն՝

համաձայն

աշակերտների

ընդունելության կենտրոնացված կարգի։
Հավաստագրվելուն հաջորդող առաջին 3-5 տարին դպրոցը գտնվում է մեկնարկային
փուլում և շարունակաբար ուղղորդում ստանում ԱԲ-ի թիմից։ Այնուհետև ԱԲ-ի թիմի
ներգրավվածությունը դպրոցի կյանքում նվազում է, և իրականացվում են միայն
տարեկան այցեր՝ հավաստագրի պահպանումն ապահովելու համար։
Առաջին դպրոցների հավաստագրումը նախատեսվում է 2018 թվականի սեպտեմբերին։

Սա վերաբերում է միայն 2018 թ. սեպտեմբերի 1-ին բացվելիք ԱԲ-ի դասարաններին։ Ավելի ուշ բացվող
դասարանների դեպքում դասավանդող բոլոր ուսուցիչները թեկնածության փուլի ավարտին պետք է լինեն
վերապատրաստված և հավաստագրված։
17
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ԱԲ-ի

անդամակցության

գործընթացի

մեկնարկ.

նախապատրաստական աշխատանքներ, թեկնածու դպրոցների
ընտրության սկիզբ
ԱԲ-ի ներդրման գործընթացի մեկնարկին ընդառաջ կատարվեց դպրոցների՝ ԱԲ-ին
միանալու գործընթացի նախապատրաստում։ ԱԲ-ին դպրոցների անդամակցությունը
որոշվեց իրականացնել մրցութային հիմքով, սակայն այս դեպքում դպրոցները ոչ թե իրար
հետ են մրցում ծրագրում ներգրավվելու համար, քանի որ չկա դպրոցների քանակային
սահմանափակում, այլ մրցում են դրված չափանիշներին բավարարելու համար։
Նոյեմբեր ամսին մեկնարկեցին ԱԲ-ին միանալու մրցույթի նախապատրաստական
աշխատանքները։

Ուսումնասիրվեցին

միջազգային

կրթական

համակարգերի՝

Միջազգային բակալավրիատի և Քեմբրիջի միջազգային դպրոցների չափանիշները,
դպրոցների գործունեության հիմնական ոլորտների արդյունավետությանն առնչվող
հետազոտություններ,
չափանիշներն

ու

դպրոցների
հարցերը։

առանձնահատկությունների

ու

տնօրեններին

Դրանք

առնչվող

համադրվեցին

Կրթության

ՀՀ

ստուգաթեստերի
կրթական

ոլորտի

ազգային

ծրագրի

գերազանցության

շրջանակում կառավարման ոլորտում իրականացված հետազոտության արդյունքների
հետ։ Արդյունքում դուրս բերվեցին դիմում-հայտի փուլի ընտրության նախնական
ոլորտները,

չափանիշներն

ու

հարցերը։

Դուրս

բերված

չափանիշները

վերջնականացնելու համար որոշվեց անհատական հանդիպումներ ունենալ մի քանի
դպրոցի ներկայացուցիչների հետ՝ քննարկելու «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրին
դպրոցների անդամակցության գործընթացը, դուրս բերելու ծրագրի ներդրման ռիսկերը,
քննարկելու հանրակրթական դպրոցներում ԱԲ-ի արդյունավետ ներդրման համար
անհրաժեշտ պայմաններն ու դպրոցների ընտրության չափանիշները։

Անհատական այցեր
Դիմում-հայտում ներառված ոլորտների և չափանիշների վերջնականացման, դիմումհայտի տեղայնացման նպատակով 2016 թվականի նոյեմբերին «Այբ» կրթական
հիմնադրամի թիմն անհատական այցեր իրականացրեց նախապես ընտրված մի քանի
դպրոց։
Այցերի համար ընտրվել էր մարզային 7 դպրոց, որոնք ունեն բարձր վարկանիշ և
հեղինակություն

կրթության

ոլորտում,

զգալի

աշակերտական

ձեռքբերումներ և հաջողություններ։ Դպրոցների ցանկը՝ ստորև.


ք. Իջևանի ավագ դպրոց,



ք. Հրազդանի Հ. Օրբելու անվան թիվ 13 ավագ դպրոց,



ք. Սիսիանի ավագ դպրոց,
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և

ուսուցչական



ք. Վանաձորի Ա. Գրիբոյեդովի անվան թիվ 11 ավագ դպրոց,



ք. Վանաձորի Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված
ուսուցմամբ վարժարան («Էվրիկա»),



ք. Գյումրու Ակադեմիական վարժարան,



ք. Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարան։

Արարատյան բակալավրիատի շուրջ անցկացված ոչ պաշտոնական քննարկումները մեծ
ոգևորություն առաջացրին ընտրված դպրոցների տնօրենների շրջանում, ովքեր ոչ միայն
ծանոթացան

Արարատյան

բակալավրիատին,

ծրագրի

առաքելությանն

ու

նպատակներին, այլև խոսեցին ծրագրից իրենց դրական ակնկալիքների, ծրագրի
վերաբերյալ իրենց մտահոգությունների, հնարավոր ռիսկերի մասին։
Այս հանդիպումների արդյունքում ԿԳԱԾ-ի թիմը վերանայեց և վերջնականացրեց
դպրոցների ընտրության չափանիշներն ու դիմում-հայտի հարցարանը։

«Արարատյան

բակալավրիատ»

ծրագրին

դպրոցների

անդամակցության գործընթացի մեկնարկ
Մրցութային հանձնաժողովի (ՄՀ) ձևավորում
Դպրոցների

ընտրության

գործընթացի

թափանցիկությունն

ու

անաչառությունն

ապահովելու համար 2016 թվականի դեկտեմբերին ձևավորվեց նաև ԱԲ-ի թեկնածու
դպրոցների ընտրության մրցութային հանձնաժողովը, և տեղի ունեցավ առաջին նիստը,
որի ժամանակ ներկայացվեցին մրցութային հանձնաժողովի գործառույթները և
քննարկվեցին դպրոցների ընտրության կարգն ու չափանիշները։
ՄՀ-ի հիմնական գործառույթներն են՝


ԱԲ-ի դպրոցների ընտրության չափանիշների հաստատումը,



ԱԲ-ի դպրոցների ընտրության յուրաքանչյուր փուլն անցնող դպրոցների ցանկի
հաստատումը,



ԱԲ-ի թեկնածության փուլ անցնելու որոշման կայացումը,



ԱԲ-ի դպրոցների հավաստագրման կարգի, չափանիշների և ժամկետների
հաստատումը,



ԱԲ-ի դպրոցների հավաստագրման շնորհման և հավաստագրումից զրկման
կարգերի հաստատումը,



ԱԲ-ի դպրոցի հավաստագրի շնորհումը,



ԱԲ-ի դպրոցի հավաստագրից զրկումը,



վերոնշյալ ոլորտների կանոնակարգման հետ կապված այլ աշխատանքներ։
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Ովքեր են ՄՀ-ի անդամները
ՄՀ-ի անդամներն այն անձինք են, ովքեր ունեն կրթության ոլորտի խոր իմացություն,
վայելում են հասարակության վստահությունը, գիտակցում և արժևորում են ծրագրի
առաքելությունը։ Թեկնածու դպրոցների ընտրության մրցութային հանձնաժողովի կազմը՝
ստորև.
1.

Լևոն Մկրտչյան, ՀՀ կրթության և գիտության նախարար,

2. Դավիթ Սահակյան, ՀՀ ԿԳՆ փոխնախարար,
3. Դավիթ Փախչանյան, ՀՀ պաշտպանության փոխնախարար, «Այբ» կրթական
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ,
4. Մեսրոպ քահանա Արամյան, ԿԳԱԾ-ի տնօրեն,
5. Վազգեն Յակուբյան, ՀԲԸՄ Հայաստանի նախագահ։
Նախքան դպրոցների ընտրության մեկնարկն ու դիմում-հայտերի ընդունումը ԿԳԱԾ-ի
թիմը դեկտեմբերին նախաձեռնեց հանրային իրազեկման հանդիպումներ ՀՀ բոլոր
մարզերի՝ ավագ բաղադրիչ ունեցող դպրոցների ներկայացուցիչների հետ՝ վերջիններիս
ներկայացնելու «Արարատյան բակալավրիատ» նոր կրթական ծրագիրը, ծրագրի
առավելություններն ու պահանջները, ծրագրին անդամակցելու քայլերը։
Դպրոցների հանրային իրազեկման նպատակով մշակվեցին ԱԲ-ը նկարագրող առցանց
գրքույկ և «Ինչպես դառնալ ԱԲ-ի դպրոց» ուղեցույցը (տե՛ս ուղեցույցը հավելված Է-ում)։

Հանդիպումներ մարզային դպրոցների ներկայացուցիչների հետ
Դեկտեմբերի 5-15-ը ԿԳԱԾ-ի թիմը հանդիպումներ ունեցավ ՀՀ բոլոր մարզերի՝ ավագ
բաղադրիչ ունեցող դպրոցների ներկայացուցիչների հետ։ Յուրաքանչյուր դպրոցից
հրավիրված էր մինչև 4 անձ՝ ներառյալ դպրոցի տնօրենը։ Յուրաքանչյուր դպրոցից մինչև
4 հոգանոց «պատվիրակություն» հրավիրելն ուներ այն հստակ նպատակը, որ ԱԲ-ին
միանալու կամ չմիանալու որոշումը լինի թիմային և ոչ թե միայն մեկ անհատի որոշում,
քանի որ ԱԲ-ի պահանջներից է, որ դպրոցի տնօրենը և նրա թիմը հստակ պատկերացում
ունենան ԱԲ-ի մասին և միասնական որոշում կայացնեն ծրագրին անդամակցելու
վերաբերյալ։
Հանդիպումներին ԿԳԱԾ-ի թիմը ներկայացրեց «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն
ու դրա նպատակները, նկարագրեց ծրագրին անդամակցելու քայլերն ու պահանջները,
պատասխանեց ներկաների հարցերին։

Հանդիպումներին ամենահաճախ տրվող հարցերը՝ ստորև։

64

Ուսուցիչների զարգացման ծրագրին առնչվող հարցեր
1.

Ուսուցիչները կարո՞ղ են դիմել ուսուցիչների զարգացման ծրագրին՝ անկախ
դպրոցի դիմելուց կամ ծրագրում ներգրավվելուց։

2. Եթե ուսուցիչը վերապատրաստվել է, բայց դպրոցը չի հավաստագրվել, ապա ի՞նչ
է պատահում այդ ուսուցչին։
3. Անգլերենի իմացությունը պարտադի՞ր է ուսուցիչների համար։
4. Ուսուցիչների տարիքային սահմանափակում կա՞։
Աշակերտների ընդունելությանն առնչվող հարցեր
1.

Ինչպե՞ս է կատարվում աշակերտների ընդունելությունը։

2. Ի՞նչ տարբերություն կա ներկայիս դպրոցների և ԱԲ-ի դասարանի ավարտական
փաստաթղթերի միջև։
3. Աշակերտները հանձնում են թե՛ պետական, թե՛ ԱԲ-ի՞ քննություն։
ԱԲ-ի ծրագրում դպրոցների ներգրավմանն առնչվող հարցեր
1.

Եթե դպրոցն անցել է ողջ գործընթացը, և դպրոց ընդունվում է 5 աշակերտ,
ինչպիսի՞ն է հետագա մոտեցումը։

2. Ինչպե՞ս է կատարվելու դպրոցի ընտրությունը։
3. Ինչպիսի՞ն պետք է լինի աշակերտների նվազագույն թիվը մեկ դասարանում,
որպեսզի բացվի ԱԲ-ի դասարան։
4. Ինչպիսի՞ն է լինելու ԱԲ-ի դասարանի ֆինանսավորումը։
5. Ո՞ւմն է ծրագրի գաղափարը։
6. Ինչպիսի՞ն պետք է լինի դասարանում աշակերտների առավելագույն թիվը։
Արդյունքում

հանդիպումներ

իրականացվեցին

10

մարզի

12

քաղաքներում,

և

հանդիպումներին մասնակցեց ավագ բաղադրիչ ունեցող 421 դպրոցի 800-ից ավելի
ներկայացուցիչ։
Հանդիպումների արդյունքում ավագ բաղադրիչ ունեցող մարզային 819 դպրոցներից 51-ը
(6%-ը) նախնական ցանկություն հայտնեց մասնակցելու անդամակցության մրցույթին։
Նախնական ցանկություն հայտնած դպրոցների շարքում են ինչպես քաղաքային, այնպես
էլ սահմանամերձ դպրոցներ։
Այդ 51 դպրոցները կազմում են ՀՀ մարզային


ավագ դպրոցների 34%-ը,



միջնակարգ դպրոցների 3%-ը,



վարժարանների 27%-ը։

Նախնական որոշում կայացրած դպրոցների թիվը՝ ըստ կրթական ծրագրի՝
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ավագ՝ 3,



միջնակարգ՝ 26,



վարժարան՝ 22։

Նախնական որոշում կայացրած դպրոցների թիվը՝ ըստ տեղակայման վայրի.
քաղաքային՝ 27 (կամ քաղաքային դպրոցների 24%-ը),
գյուղական՝ 24 (կամ գյուղական դպրոցների 3%-ը)։

ԱԲ-ին միանալու առցանց դիմում-հայտերի մշակում
Ինչպես արդեն նշվեց, մարզային այցերի, մասնավորապես՝ նոյեմբերին կատարված
այցերի շրջանակում իրականացված քննարկումների արդյունքում վերջնականացվեց
ԱԲ-ին միանալու դիմում-հայտի մշակումը։
Ըստ վերջնական տարբերակի՝ դիմում-հայտի փուլում դպրոցների վերաբերյալ տեղեկույթ
է հավաքագրվում հետևյալ ոլորտներից.
Ա. Տեղեկատվական բաժին. տեղեկություններ դպրոցի տնօրինության, ուսուցչական և
վարչական անձնակազմերի, աշակերտների վերաբերյալ։
Բ. Առաքելություն և նպատակներ. դպրոցի առաքելության և դրան տանող նպատակների
ու գործողությունների նկարագրություն։
Գ. Ուսումնառություն և

դասավանդում. մասնագիտական և մանկավարժական

զարգացման մոտեցումների, դպրոցի ուսումնական գործընթացների նկարագրություն,
ուսուցիչների և աշակերտների ձեռքբերումների պատմություն։

Դ. Ռեսուրսների կառավարում. ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների կառավարման
մոտեցումներ։

Ե.

Համայնքային

գործունեություն.

դպրոց-շահառուներ

փոխհարաբերության

նկարագրություն, դպրոցի խորհուրդների դերը, դպրոցի դերը համայնքում։
Զ.

Մթնոլորտ.

դպրոցի

կազմակերպչական

գործընթացների

և

միջավայրի

նկարագրություն։
Է. Ֆիզիկական միջավայր և անվտանգություն. դպրոցի ֆիզիկական միջավայրի
նկարագրություն։
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Որպես ուղղորդում և աջակցություն՝ մշակվեց և մարզերի՝ ավագ բաղադրիչ ունեցող բոլոր
դպրոցներին ուղարկվեց դիմում-հայտերի լրացման մանրամասն ուղեցույց, որը կետ առ
կետ նկարագրում էր, թե որ բաժինն ինչպես պետք է լրացնել, ինչ տեսակի
տեղեկություններ են անհրաժեշտ և այլն։

ԱԲ-ին միանալու դիմում-հայտերի լրացման պաշտոնական մեկնարկ
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրին դպրոցների անդամակցության գործընթացի
պաշտոնական մեկնարկը տրվեց 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ին։
Անցկացվեց մամուլի ասուլիս, որի ժամանակ ամփոփվեցին մարզային այցերը, և տրվեց
ծրագրին անդամակցելու մեկնարկը։ Մամուլի ասուլիսին բանախոսեցին մրցութային
հանձնաժողովի անդամներ Դավիթ Սահակյանը՝ ՀՀ ԿԳ փոխնախարար, Մեսրոպ
քահանա Արամյանը՝ ԿԳԱԾ-ի տնօրեն, և Վազգեն Յակուբյանը՝ ՀԲԸՄ Հայաստանյան
նախագահ։
Նշենք, որ ներդրման առաջին փուլում նպատակ կա ստեղծելու դրական
պատմություններ, որոնք կոգևորեն մնացած դպրոցներին ևս դիմելու ծրագրին։

ԱԲ-ի ներդրում դպրոցներում. կառավարության որոշում
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի թիմի և ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարի համատեղ որոշումը ԱԲ-ի ներդրման մոդելում փուլային վերանայում անելու
կապակցությամբ

հանգեցրեց

ԿԳԱԾ-ի

հայեցակարգում

որոշակի

օպերացիոն

փոփոխությունների և երևան բերեց ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման
անհրաժեշտություն՝

ծրագրի

թափանցիկությունը

և

իրավական

անհրաժեշտ

ամրագրումը կատարելու նպատակով։
Մեկնարկեցին աշխատանքներ և ծավալուն քննարկումներ՝ ուղղված կառավարության
որոշման նախագիծը կազմելուն։ Այս նպատակով ԿԳԱԾ-ի թիմը քննարկումներ սկսեց
ԿԳՆ-ի, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության և ՀՀ
ֆինանսների նախարարության հետ, և դեկտեմբերի 15-ին կառավարությունն ընդունեց
որոշում,

որն

ասում

է.

«Ղեկավարվելով

«Կրթության

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասով և հիմք ընդունելով Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման
1.4-րդ կետի «Կրթություն և գիտություն» բաժնի 1-ին կետի «ժ» ենթակետը՝ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը որոշեց.
1. Թույլատրել Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակներում մշակված
«Արարատյան

բակալավրիատ»

կրթական
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ծրագիրը

ներդնել

Հայաստանի

Հանրապետության

մարզերի

հանրակրթական

պետական

ուսումնական

հաստատություններում:
2. Սահմանել, որ «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիր իրականացնող ուսումնական
հաստատությունների շրջանավարտների՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունելության քննություններն իրականացվում են
Արարատյան բակալավրիատին հատկացված նպատակային տեղերի շրջանակում:
Տեղերի

քանակը

և

մասնագիտություների

ցանկը

սահմանվում

են

ըստ

մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման
վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման
իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված
կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի
«Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգը
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի
28-ի N 686-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 597-Ն որոշման հավելվածի 6րդ

կետը

շարադրել

հետևյալ

խմբագրությամբ.

«6. Ընդունելության քննությունները միասնական, կենտրոնացված, ներբուհական և
Արարատյան բակալավրիատի քննություններն են: Ընդունելության քննությունները
կազմակերպում և անցկացնում է «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` գնահատման և թեստավորման
կենտրոն), իսկ Արարատյան բակալավրիատի քննությունները կազմակերպում և
անցկացնում է «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի ներդրման և իրականացման
համար

պատասխանատու

կազմակերպությունը՝

«Այբ»

կրթական

հիմնադրամը՝

գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հետ համատեղ: Բուհերի ընդունելության
մրցույթում ընդունելության քննությունների գնահատականներն առավելություն ունեն
միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ միջին մասնագիտական կամ նախնական
մասնագիտական
պետական

ուսումնական

ավարտական

հաստատության

քննությունների

ավարտական

գնահատականների

փաստաթղթի`
կամ

տարեկան

գնահատականների նկատմամբ:»:
4. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին՝ վեցամսյա
ժամկետում
ներկայացնել

Հայաստանի

Հանրապետության

«Արարատյան

Հանրապետության

մարզերի

բակալավրիատ»

կառավարության
կրթական

հանրակրթական

աշխատակազմ

ծրագրի՝

պետական

Հայաստանի
ուսումնական

հաստատություններում ներդրման ծրագիրը:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարկման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը»:
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Կառավարության որոշումից հետո մշակվեց և հաստատվեց ԱԲ-ին միանալու առցանց
դիմում-հայտը։
ՀՀ կառավարության որոշումից հետո՝ 2016 թվականի դեկտեմբերի վերջին, նախատեսվեց
2017 թվականի փետրվարին այցելել Արցախ՝ հանդիպելու Արցախի կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարի հետ՝ վերջինիս հետ քննարկելու ԱԲ-ի ներդրումը
Ստեփանակերտի ավագ դպրոցում։ Նաև այդ նույն այցի շրջանակում նախատեսվեց
հանդիպումներ ունենալ Ստեփանակերտի ավագ դպրոցների տնօրինությունների և
ներկայացուցիչների հետ՝ նրանց ներկայացնելու Արարատյան բակալավրիատը, ծրագրի
առավելությունները և շնորհած հնարավորությունները։
Նշենք,

որ

ԱԲ-ի

ներդրումը

Ստեփանակերտում

նախատեսված

էր

ԿԳԱԾ-ի

հայեցակարգով, ըստ որի՝ ԱԲ-ը պետք է ներդրվեր Արցախի մեկ դպրոցում։ Եվ այս
նպատակով դեռ 2016 թվականի հունվար և փետրվար ամիսներին կազմվել և ԼՂՀ
նախագահին էին ներկայացվել Ստեփանակերտի թիվ 8 դպրոցի18 գործարկման ծրագիրն
ու ճարտարապետական հայեցակարգային նախագիծը, որը մշակվել էր «Ստորակետ»
ճարտարապետական արվեստանոցի կողմից։
Արցախի

բարձրագույն

ղեկավարությունը

պատրաստակամություն

էր

հայտնել

բարերարների միջոցով ապահովելու դպրոցի վերակառուցման համար անհրաժեշտ
ֆինանսավորումը, սակայն 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հետևանքով
նախագծա-շինարարական աշխատանքները հետաձգվեցին։

2016 թվականին մշակված այլ փաստաթղթեր, կատարված
աշխատանքներ
Նշենք, որ ստորև նշված փաստաթղթերն ու աշխատանքները համապատախանաբար
մշակվել և իրականացվել են նախքան ԱԲ-ը ՀՀ մարզերի ավագ դպրոցներում ներդնելու
որոշումը, սակայն, թեև այս փուլում փոխվել է անդամակցության ողջ գործընթացը, այս
փաստաթղթերը շարունակում են կարևոր լինել՝ հետագայում ամբողջապես ԱԲ-ով
գործող դպրոցներ բացելու/հիմնելու տեսանկյունից։


18

ԱԲ-ի դպրոցների ֆինանսավորման մոդելին ուղղված ուսումնասիրություն

Այս դպրոցն ընտրվել էր 2015 թվականին ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի և ԿԳՍ նախարար Սլավա

Ասրյանի հետ ունեցած հանդիպման շրջանակում իրականացված քննարկումների արդյունքում, որոնց
ժամանակ

նրանց ներկայացվեցին ծրագրի առաքելությունն ու նպատակները, և ձեռք բերվեց

համագործակցության պայմանավորվածություն։
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ԱԲ-ի դպրոցների ֆիզիկական միջավայրի փաստաթղթի վերջնականացում,
ներկայացում Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ (ԾԻԳ)



ՀՀ ավագ դպրոցների ղեկավարման խնդիրների դուրս բերմանն ուղղված
հետազոտություն

ԱԲ-ի դպրոցների ֆինանսավորման մոդելին ուղղված ուսումնասիրություն
2016

թվականի

2-րդ

եռամսյակի

ընթացքում

ուսումնասիրվեց

դպրոցների

ֆինանսավորման համաշխարհային փորձը։
Ուսումնասիրության ընթացքում դիտարկվեցին եվրոպական երկրներում և Տնտեսական
համագործակցության

և

զարգացման

կազմակերպության

(ՏՀԶԿ)

երկրներում

հանրակրթական դպրոցների ֆինանսավորման մոտեցումները, կարգն ու տիպերը։
Միևնույն ժամանակ ուսումնասիրվեց նաև ՀՀ հանրակրթության ֆինանսավորման
մոդելը։
Այս

երկու

հետազոտությունների

արդյունքում

այնուհետև

դուրս

բերվեց

ԱԲ-ի

ամբողջական դպրոցի ֆինանսավորման նախնական մոդելը, որում հաշվի էին առնված
նաև ԱԲ-ի ծրագրային առանձնահատկությունները, և իրականացվեց ԱԲ-ի ամբողջական
դպրոցի ֆինանսավորման մոտավոր հաշվարկ։ Սրանք պետք է 2017 թվականին
ներկայացվեն ՀՀ կառավարությանը։

ԱԲ-ի դպրոցների ֆիզիկական միջավայրի փաստաթղթի վերջնականացում,
ներկայացում Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ (ԾԻԳ)
2016 թվականին վերջնականացվել է ԱԲ-ի դպրոցների ֆիզիկական միջավայրի
փաստաթուղթը, որի մշակումը մեկնարկել էր 2015 թվականին։
Ինչպես նշված է ԿԳԱԾ-ի 2015 թ. զեկույցում, 2015 թվականին ուսումնասիրվել են
դպրոցների ֆիզիկական միջավայրի տեղական ու միջազգային չափանիշները և մշակվել
են ԱԲ-ի դպրոցների ֆիզիկական միջավայրին ներկայացվող պահանջները։
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 նկատի են առնվել Քեմբրիջի համալսարանի ներկայացրած
դպրոցաշինության պահանջները, որոնք համատեղվել են տեղական նորմերի հետ։

70

Փաստաթուղթը ամբողջացվել և ներկայացվել է ՀՀ ԿԳ նախարարություն։

ՀՀ ավագ դպրոցների ղեկավարման խնդիրների դուրս բերմանն ուղղված
հետազոտություն
2016

թվականին

ուսումնասիրություն,

իրականացվեց
որի

նպատակն

ՀՀ
էր

դպրոցների
հետազոտել

կառավարման
դպրոցների

ոլորտի

տնօրենների

կարողությունները, գործառույթները և դրանց վերաբերող օրենսդրական դաշտը և դուրս
բերել դպրոցների ղեկավարման խնդիրները։ Այս հետազոտության արդյունքները
հետագայում հիմք կծառայեն ԱԲ-ի դպրոցների տնօրենների վերապատրաստման
ծրագրի մշակման համար։
Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվեցին միջազգային փորձը, դպրոցների
ղեկավարմանն առնչվող միտումներն ու ուղղությունները, որոնց արդյունքում դուրս
բերվեց հետազոտության մոդելը, որը համապատասխանաբար տեղայնացվեց, և
մշակվեցին հետազոտության գործիքները։ Հետազոտությունը հիմնված է դպրոցների
կառավարման ոլորտի մասնագետ Վիվիեն Ռոբինսոնի մշակած մոդելի վրա, համաձայն
որի՝ դպրոցի ղեկավարման հինգ ուղղությունները հետևյալն են.
1.

արդյունավետ նպատակադրում,

2. ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում,
3. ուսուցման և կրթակարգի պլանավորում, համակարգում և գնահատում,
4. ուսուցիչների զարգացման խթանում և անձնական ներդրում այդ գործընթացում,
5. կարգավորված և աջակցող միջավայրի ապահովում։
Գրասենյակային փուլի ընթացքում ուսումնասիրվեցին դպրոցների կառավարման
մարմինների

դերն

ու

պարտավորությունները,

տնօրենների

ընդունելությանը,

պարտավորություններին և վերապատրաստումներին առնչվող փաստաթղթերը։
Դաշտային

փուլը

նպատակաուղղված

էր

տնօրենների

կարողությունների,

գործառույթների ու ղեկավարման խնդիրների դուրս բերմանը՝ տնօրենների հետ
խորքային հարցազրույցի և ուսուցիչների հետ գրավոր հարցաթերթերի միջոցով։
Հիմնավոր հարցազրույց է իրականացվել Երևանի և ՀՀ վեց մարզերի 20 դպրոցների
տնօրենների հետ։
Դպրոցներն ընտրելու համար հիմք է ծառայել ՀՀ հանրակրթական դպրոցների ազգային
վարկանշավորման աղյուսակի «կառավարման արդյունավետության» չափանիշը՝ որպես
դպրոցների կառավարման արդյունավետությունը դասակարգող և բնութագրող միակ
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ցուցանիշ։ Ելնելով այս չափանիշից՝ ընտրվել են մարզի մակարդակով համեմատաբար
բարձր և ցածր վարկանիշ ունեցող դպրոցները։
Տվյալ 20 դպրոցներում մոտ 300 ուսուցիչ լրացրել է դպրոցի ղեկավարմանն առնչվող
հարցաթերթեր,

որոնց

հարցազրույցների

նպատակն

արդյունքները։

էր

համալրել

Հետազոտության

և

ճշգրտել
ընթացքում

տնօրենների

հետ

իրականացվել

է

տվյալների որակական վերլուծություն։
Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ տնօրենների մեծամասնության
դեպքում իրականացվում է հանձնարարությունների կառավարում (task management) և
սակավ ուշադրություն է դարձվում փոխակերպման և բաշխման ոճերի հիմքում ընկած
համագործակցային

ղեկավարմանը։

Չնայած

այն

հանգամանքին,

որ

տնօրենի

գործունեության՝ Վ. Ռոբինսոնի մոդելով նախատեսված հինգ ոլորտների գործառույթների
մեծ մասն իրականացվում է դպրոցներում, արդյունավետությունը ցածր է, և առկա են մի
շարք խնդիրներ, որոնք կրում են ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին բնույթ։
Տնօրենների կարողությունների զարգացումը հիմնականում առնչվում է հետևյալ
ոլորտներին.


բարելավմանն ուղղված չափելի նպատակադրումների իրականացում,



դպրոցի ներուժի բացահայտում, կարիքի
(մարդկային, նյութական, ֆինանսական),



շարունակական վերահսկողության մեխանիզմների մշակում,



համագործակցություն դպրոցի արտաքին և ներքին համայնքների հետ՝ ուղղված
դպրոցի բարելավմանը (ուսուցիչ, աշակերտ, ծնող, համայնք, լիազոր մարմին և
այլն),



դպրոցի ներքին գնահատման թափանցիկ, վերահսկվող և շարունակական
մեխանիզմների իրականացում, արտաքին գնահատման ապահովում։

գնահատման

իրականացում

Ինչպես արդեն նշվեց, այս հետազոտության արդյունքները կկիրառվեն ԱԲ-ի դպրոցների
տնօրենների վերապատրաստման ծրագրի մշակման ժամանակ։
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ
2016 թվականը ՀՀ հանրակրթական համակարգում Կրթության գերազանցության
ազգային ծրագրի ներդրման նախապատրաստական հիմքային փուլի (2014-2016 թթ.)
ամփոփման տարի էր, որի ընթացքում մի շարք էական ձեռքբերումներ ամրագրվեցին՝
արտացոլված ինչպես 2014 և 2015 թվականների համար ՀՀ ԿԳՆ ներկայացված տարեկան
կատարողական հաշվետվություններում, այնպես էլ սույն հաշվետվության մեջ։ Պետք է
փաստել,

սակայն,

որ

նախապատրաստական

հիմքային

փուլի

ամփոփումը,

միաժամանակ, ամենևին չի ենթադրում Արարատյան բակալավրիատի շարունակական
լրամշակման գործընթացի դադար։
2017 թվականին շարունակվում է Արարատյան բակալավրիատի ամբողջական ներդրումը
ՀՀ հանրակրթական համակարգում՝ մի շարք ուղղություններով, այդ թվում՝ ՀՀ մարզային
հանրակրթական՝

ավագ

հաստատություններում

դպրոցի

Արարատյան

բաղադրիչ

բակալավրիատի

ունեցող

ուսումնական

առարկայական

ծրագրերի,

գնահատման համակարգի, ուսուցիչների զարգացման ծրագրերի տեսքով։
Ի դեմս Արարատյան բակալավրիատի՝ Հայաստանն ունի իր զարգացման կարիքներից
ուղղակիորեն

բխող,

ոչ

գծային

զարգացում

ապահովող

հայալեզու,

սակայն

միջազգայնորեն ճանաչված և մրցունակ կրթական հարթակ, որի շարունակական
ներդրումը հասարակության և տնտեսության զարգացման էական խթան կդառնա։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա
Կատարված աշխատանքների ժամանակացույց
2016 թ. դեկտեմբեր

«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի մասնագետ Մայքլ
Սմիթի այց Հայաստան։ Նպատակը` ընտրովի պատասխանով հարցեր
կազմելու մեթոդներին ուղղված դասընթացի անցկացում։
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի թիմի հանդիպումներ
ՀՀ բոլոր մարզերի՝ ավագ բաղադրիչ ունեցող 421 դպրոցի 800-ից ավելի
ներկայացուցչի հետ։
ԱԲ-ի թեկնածու դպրոցների ընտրության մրցութային հանձնաժողովի
ձևավորում։
ԱԲ-ին անդամակցելու գործընթացի պաշտոնական մեկնարկ։

2016 թ. նոյեմբեր

Կրթության

գերազանցության

ազգային

ծրագրի

(ԿԳԱԾ)

ներկայացուցիչների մասնակցություն Լոնդոնում անցկացվող Մեծ
Բրիտանիայի

ճանաչման

և

համեմատության

գործակալության

ամենամյա կոնֆերանսին (UK NARIC)։
Կրթության

գերազանցության

ներկայացուցիչների
քննություններ»

ազգային

«Քեմբրիջի

հանդիպում

կենտրոնի

ծրագրի

մասնագետների

(ԿԳԱԾ)

միջազգային

հետ։

Նպատակը՝

առարկայական ծրագրերի աշխատանքների քննարկում։
Կրթության

գերազանցության

ազգային

ծրագրի

(ԿԳԱԾ)

ներկայացուցիչների հանդիպում Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի
(ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի մասնագետների հետ։
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի թիմի անհատական
այցեր մարզերում տեղակայված, նախապես ընտրված 7 դպրոց։

2016 թ. հոկտեմբեր-

Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի

նոյեմբեր

մասնագետներ Գայ Դերդենի և դոկտոր Յացեկ Բրանտի այցը
Հայաստան։

Նպատակը՝

վերապատրաստում,

ԱԲ-ի

մարզային

նախապատրաստական աշխատանքներ։
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ավագ

ուսուցիչների

փուլի

ներդրման

2016 թ. սեպտեմբեր

ԱԲ-ի հավաստագրերի հանձնում աշակերտներին։
ԱԲ-ի ներդրման մոդելի լրամշակում՝ դպրոցների լայն ընտրության
տարբերակով։
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի փոխտնօրեն Դեն
Բրեյի այցը Հայաստան։ Նպատակը՝ Կրթության գերազանցության
ազգային

ծրագրի

(ԿԳԱԾ)

շրջանակում

իրականացված

աշխատանքների ամփոփում։

2016 թ. օգոստոս

Մեծ

Բրիտանիայի

ճանաչման

և

համեմատության

ազգային

գործակալության կողմից Արարատյան բակալավրիատի ճանաչումը
որպես անգլիական Քեմբրիջի խորացված մակարդակներին (GCE A
Level) և ամերիկյան Advanced Placement-ին (AP) համազոր։

2016 թ. հուլիս

Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի
ավագ մասնագետ, դոկտոր Յացեկ Բրանտի այցը Հայաստան,
ուսուցիչների զարգացման ծրագրի լրամշակում, տեղայնացում։

2016 թ. հունիս-հուլիս

Արարատյան

բակալավրիատի

ուսուցիչների

խորացված

վերապատրաստման

հմտություններով

ծրագրի

փորձարկման

շարունակում՝ երկրորդ խմբի երրորդ դեմ առ դեմ հանդիպում։

2016 թ. հունիս

«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի գնահատման
ավագ մասնագետ Անաբել Քրիդլի այցը Հայաստան։ Նպատակը՝ ԱԲ-ի
քննությունների

ճիշտ

գնահատմանն

ուղղված

դասընթացի

անցկացում, քննությունների գնահատման իրականացում։
Արարատյան բակալավրիատի առաջին քննությունների արդյունքների
ամփոփում։

2016 թ. մայիս-հունիս

Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի
գործարարության

և

տնտեսագիտական

կրթության դասախոս,

ուսուցիչների զարգացման մասնագետ Փոլի Գլեգի այցը Հայաստան։
Նպատակը՝ ԱԲ-ի ուսուցիչների զարգացման ծրագրի փորձարկում,
ավագ վերապատրաստողների միջուկ խմբի վերապատրաստում։

2016 թ. մայիս

ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի բնագիտական կրթության պրոֆեսոր,
կրթական ծրագրերի, մանկավարժության և գնահատման, ինչպես նաև
ուսուցիչների վերապատրաստման փորձագետ Շիրլի Սայմոնի և
դասախոս, բնագիտական առարկաների ուսուցիչների կրթության և
մասնագիտական

զարգացման
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մասնագետ Ջոն

Քոնոլիի

այցը

Հայաստան։ Նպատակը՝ դասալսումների և խմբային քննարկումների
անցկացում

բնագիտական

առարկաների

մասնագետների

հետ,

առարկայական ծրագրերի լրամշակումներ։
Քեմբրիջի խորհրդատու, մաթեմատիկայի մասնագետ Հեթըր Ուեսթի
այցը Հայաստան։ Նպատակը՝ առարկայական մասնագետների և
ուսուցիչների

վերապատրաստում՝

քննական

աշխատանքների

ստուգման համար։
Արարատյան բակալավրիատի առաջին քննությունների անցկացում։

2016 թ. ապրիլ

Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի
լեզուների

դասավանդման

գծով

մասնագետ,

հաղորդակցության

մշակույթի և մեդիայի դասախոս Քոլին Քրիսթիի այց Հայաստան։
Նպատակը՝ «լեզուն որպես դասավանդման գործիք» թեմայի շուրջ
քննարկումներ, առարկայական ծրագրի լրամշակումներ։
Մեծ

Բրիտանիայի

ճանաչման

և

համեմատության

ազգային

գործակալության միջազգային ծրագրերի խմբի ղեկավար Աբիգեյլ
Ջոնսի և

ավագ

վերլուծաբան Ջեյմս

Ֆրիմենի

այցը

Հայաստան։

Նպատակը՝ Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնում
բոլոր

անհրաժեշտ

դասալսումների
կանոնակարգերի

պայմանների

անցկացում

առկայության

«Այբ»

ավագ

ստուգում,

դպրոցում,

ուսումնասիրություն, բրիտանական

դպրոցի

խորացված

մակարդակներին (GCE A Level) դասապլանների, լաբորատորիաների,
դպրոցի

ֆիզիկական

միջավայրի

և

ուսումնառության

որակի

համապատասխանության, ուսուցիչների և աշակերտների` դասին
պատրաստվածության

ստուգում,

աշխատանքային

հանդիպում

Կրթության և գիտության փոխնախարար Կարինե Հարությունյանի հետ։
ԱԲ-ի խորացված հմտություններով ուսուցիչների վերապատրաստման
ծրագրի փորձարկման շարունակում՝ երկրորդ խմբի երկրորդ դեմ առ
դեմ հանդիպում։

2016 թ. մարտ

ԱԲ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողմասնագետների

առաջին

հետազոտական

աշխատանքների

հանձնում։
Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ) Կրթության ինստիտուտի
ավագ մասնագետ, դոկտոր Յացեկ Բրանտի այցը Հայաստան։
Նպատակը՝ ԱԲ-ի ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքների
գնահատում, հանդիպում Ուսուցիչների հավաստարգրման բաժնի
մասնագետների

հետ՝

քննարկելու

զարգացման

ծրագրում

ուսուցիչների ներգրավումը, վերապատրաստումը, շարունակական
մասնագիտական զարգացումը։
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ԱԲ-ի

ուսուցիչների

վերապատրաստման

ծրագրի

փորձարկման

շարունակում՝ երկրորդ խմբի առաջին դեմ առ դեմ հանդիպում։

2016 թ. փետրվար

Մեծ Բրիտանիայի մաթեմատիկական ընկերակցության նախագահ,
ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի մաթեմատիկայի ավագ մասնագետ
դոկտոր Ջեննի Գոլդինգի այցը Հայաստան։ Նպատակը՝ դասալսումների
իրականացում «Այբ» դպրոցում, անգլիական խորացված մակարդակի
մաթեմատիկայի դասավանդման մոտեցումների ներկայացում, ԱԲ-ի
մաթեմատիկայի ծրագրի ուսումնասիրում։
Ծանոթագրական այց Ստեփանակերտ։ Նպատակը՝ հանդիպում ԼՂՀ
կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունում՝ քննարկելու

2015 թ. դեկտեմբեր

ԱԲ-ի ներդրումը Ստեփանակերտում։ ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող
միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-մասնագետների հինգերորդ
դեմ առ դեմ հանդիպում։

2015 թ. նոյեմբեր -

ԱԲ-ի փորձնական քննությունների անցկացում։

դեկտեմբեր

2015 թ. հոկտեմբեր

ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողմասնագետների

չորրորդ

դեմ

առ

դեմ

հանդիպում,

վերապատրաստման ծրագրի փորձարկում։
ԿԳԱԾ-ի

ուսուցիչների

վերապատրաստման

երկրորդ

փուլի

փորձարկում՝ երկրորդ դեմ առ դեմ հանդիպում (վերապատրաստման
ծրագրի փորձարկում)։
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի և «Այբ» կրթական
հիմնադրամի միջև Քեմբրիջի կողմից կրթական ծառայությունների
մատուցման պայմանագրի ստորագրում։
ԱԲ-ի

քննական

հեռուստակոնֆերանս

կենտրոնի
«Քեմբրիջի

աշխատանքային
միջազգային

խմբի

քննություններ»

կենտրոնի հետ։
ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային խմբի անդամների այց
Քեմբրիջ։
ԱԲ-ի քննական կենտրոնի աշխատանքային խմբի անդամների
հանդիպումներ UCAS-ի և UK NARIC-ի հետ։
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2015 թ. սեպտեմբեր

ԱԲ-ի լրամշակված առարկայական ծրագրերի ներդրումը «Այբ» ավագ
դպրոցում։
Լոնդոնի

կրթության

ինստիտուտի

Կրթական

ծրագրերի,

մանկավարժության և գնահատման բաժնի պատմության ավագ
մասնագետ

Արթուր

Չափմանի

այցը

Հայաստան։

Նպատակը՝

պատմական մտածելակերպի զարգացման և տարբեր երկրներում
պատմության դասավանդման մոդելների դիտարկում, առարկայական
ծրագրի լրամշակում։

2015 թ. օգոստոս

Արարատյան

բակալավրիատի

քննական

կենտրոնի

ստեղծման

վերաբերյալ բանակցություններ միջազգային գործընկերների հետ։

2015 թ. հուլիս

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

(միջուկ

խումբ)

վերապատրաստման ծրագրի փորձարկման շարունակում՝ երկրորդ
խմբի առաջին դեմ առ դեմ հանդիպում։

2015 թ. հունիս

Քննարկումներ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունում և
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի հետ՝ Արարատյան
բակալավրիատի քննական կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ։
ԿԳԱԾ-ի խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում ունեցող
վերապատրաստող-մասնագետների

վերապատրաստման

ծրագրի

փորձարկման սկիզբ՝ մասնակիցների ընտրություն։

2015 թ. մայիս

ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողմասնագետների

վերապատրաստման

ծրագրի

փորձարկման

շարունակում՝ երկրորդ դեմ առ դեմ հանդիպում։

2015 թ. ապրիլ

ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստողմասնագետների

վերապատրաստման

ծրագրի

փորձարկման

շարունակում՝ առաջին դեմ առ դեմ հանդիպում։

2015 թ. փետրվար-

ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստող միջուկ խմբի ավագ վերապատրաստող-

մարտ

մասնագետների վերապատրաստման ծրագրի փորձարկման սկիզբ՝
վերապատրաստման
մեկնարկ։
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նախապատրաստական

աշխատանքների

2015 թ. հունվար-

ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի փուլային համալրում (համալրումը

օգոստոս

կատարվել է 3 փուլով)։
Առաջին փուլ։ Համապատասխան մասնագետներն ուսումնասիրել են
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններ» կենտրոնի համաքննման
զեկույցում

վեր

հանված

խնդիրներն

ու

առաջարկությունները,

կազմակերպել են խմբային քննարկումներ՝ խնդիրները լուծելու
նպատակով։
Երկրորդ փուլ (2015-16 ուսումնական տարվա շրջան)։ Իրականացվել է
ԱԲ-ի ծրագրի ներդրումը «Այբ» ավագ դպրոցի 10-րդ և 11-րդ
դասարաններում։
Երրորդ փուլ (2015 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2016 թվականի
հուլիս)։ Ներառում է թե ծրագրի կիրառման մշտադիտարկման, թե
ընթացիկ տվյալների վերլուծության բաղադրիչները՝ Արարատյան
բակալավրիատի առարկայական ծրագրերի լիարժեք լրամշակման
համար։

2014 թ. դեկտեմբեր

«Քեմբրիջի

միջազգային

այցելություն

Հայաստան,

քննությունների»
դասալսումների

ներկայացուցիչների
կազմակերպում

«Այբ»

դպրոցում, ծրագրային քննարկումներ։

2014 թ. նոյեմբերից

Ուսուցիչների վերապատրաստման համար դասընթացների մշակում,

ցայսօր

միջազգային և տեղական փորձի ուսումնասիրում։

2014 թ. նոյեմբեր

Լոնդոնի

համալսարանական

ներկայացուցիչների

քոլեջի

այցելություն

Կրթության

Հայաստան,

ինստիտուտի
ՀՀ

տարբեր

համայնքների ավագ դպրոցներում դասալսումների կազմակերպում։

2014 թ.-ից ցայսօր

ԿԳԱԾ-ի

վարչական

կառուցվածքի,

աշխատակազմի

և

փորձագիտական խմբերի շարունակական ձևավորում։

2014 թ. վերջին

Պայմանագրերի կնքում միջազգային գործընկերների՝ «Քեմբրիջի

եռամսյակ

միջազգային քննությունների» և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի
Կրթության ինստիտուտի հետ։
Տարրական, միջին և ավագ դասարանների (2-րդ, 7-րդ, 10-րդ, 11-րդ և
12-րդ

դասարաններ)

շուրջ

20

առարկայի

նկարագրությունների,

առարկաների

առարկաների)

շաբաթական

ըստ

ծրագրի

ընդհանուր

(ներառյալ

արվեստի

բաժանման

ծրագրերի,

յուրաքանչյուր առարկային հատկացված ակադեմիական ժամերի,
թեստերի օրինակների և գնահատաման չափորոշիչների ներկայացում
«Քեմբրիջի միջազգային քննություններին»։
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«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

քնություններին»։
ԿԳԱԾ-ի աշխատանքային խմբի հանդիպումներ ուսուցիչների հետ,
յուրաքանչյուր առարկայի համար առանձին ծանոթացում միջազգային
ծրագրերին։

2014 թ. հուլիս

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարության

հետ

ծրագրի

ռազմավարության ճշգրտում։

2014 թ. հունիս

ԿԳԱԾ-ի ներկայացուցիչների այց Ղազախստան։

2014 թ. մայիս

ԿԳԱԾ-ի ներկայացուցիչների պաշտոնական այց Ֆինլանդիա։

2014 թ. հունվարից

ԿԳԱԾ-ի ներկայացուցիչների այցեր Քեմբրիջի համալսարան։

ցայսօր
2013 թ. դեկտեմբեր-

Կրթության

գերազանցության

2014 թ. հունվար

վերամշակում։

ծրագրի

անգլերեն

տարբերակի

Կրթության գերազանցության ծրագրի ռազմավարական նախնական
փաստաթղթի մշակում։

2013 թ.-ի երրորդից

Միջազգային լայնածավալ կրթական, ինչպես նաև ուսուցիչների

2014 թ.-ի առաջին

մասնագիտական որակավորման բարեփոխումներ իրականացնող

եռամսյակ

կազմակերպությունների,

բարեփոխումների,

համակարգերի հիմնարար ուսումնասիրություն։
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որակավորման

Հայկական

կրթական

որակավորման

համակարգի,

վերաբերյալ

ինչպես

տարբեր

նաև

ուսուցիչների

զեկույցների

և

ուսումնասիրությունների համադրում։

2013 թ. առաջին-

ԿԳԱԾ-ի նախաձեռնող խմբի հանդիպումներ, քննարկումներ տարբեր

երկրորդ եռամսյակներ

մասնագիտական շրջանակներում՝ ուսուցիչների վերապատրաստման
և ատեստավորման համազգային կենտրոն ստեղծելու վերաբերյալ
ընդհանուր մոտեցում ձևավորելու նպատակով։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ
2016

թվականին

Հայաստան

այցելած

փորձագետ-

մասնագետներ
Անուն-ազգանուն

Կառույց
Լոնդոնի համալսարանական

Ջենի Գոլդինգ

քոլեջի Կրթության
ինստիտուտ
Լոնդոնի համալսարանական

Յացեկ Բրանտ

քոլեջի Կրթության
ինստիտուտ

Աբիգեյլ Ջոնս

Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման
և համեմատության

Ջեյմս Ֆրիմեն

գործակալություն

Պաշտոն

Դոկտոր, մաթեմատիկայի
ավագ մասնագետ

Դոկտոր, կրթության ավագ
մասնագետ
Միջազգային ծրագրերի խմբի
ղեկավար
Ավագ վերլուծաբան
Դոկտոր, լեզուների

Քոլին Քրիսթի

Լոնդոնի համալսարանական

դասավանդման գծով

քոլեջի Կրթության

մասնագետ,

ինստիտուտ

հաղորդակցության մշակույթի
և մեդիայի դասախոս
Բնագիտական կրթության
պրոֆեսոր, կրթական
ծրագրերի,

Շիրլի Սայմոն

մանկավարժության և
Լոնդոնի համալսարանական

գնահատման, ուսուցիչների

քոլեջի Կրթության

վերապատրաստման

ինստիտուտ

փորձագետ
Դասախոս, բնագիտական
առարկաների ուսուցիչների

Ջոն Քոնոլի

կրթության և մասնագիտական
զարգացման մասնագետ

Հեթըր Ուեսթ

«Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոն
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Խորհրդատու

Փոլի Գլեգ

Անաբել Քրիդլ

Լոնդոնի համալսարանական

Գործարարության և

քոլեջի Կրթության

տնտեսագիտական

ինստիտուտ

կրթության դասախոս

«Քեմբրիջի միջազգային

Գնահատման ավագ

քննություններ» կենտրոն

մասնագետ

Լոնդոնի համալսարանական
Յացեկ Բրանտ

քոլեջի Կրթության
ինստիտուտ

Դեն Բրեյ

«Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոն

Դոկտոր, կրթության ավագ
մասնագետ

Փոխտնօրեն
Գործարարության և

Գայ Դերդեն

Լոնդոնի համալսարանական
քոլեջի Կրթության
ինստիտուտ

Յացեկ Բրանտ

Մայքլ Սմիթ

տնտեսագիտական
կրթության դասախոս
Դոկտոր, կրթության ավագ
մասնագետ

«Քեմբրիջի միջազգային
քննություններ» կենտրոն
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Մասնագետ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ
Հարցազրույցներ «Քեմբրիջի միջազգային քննություններ»
կենտրոնի մասնագետների հետ

Հարցազրույց Քեմբրիջի խորհրդատու Հեթըր Ուեսթի հետ
- Ի՞նչ նպատակ էին հետապնդում Ձեր հնգօրյա վերապատրաստումները։ Ի՞նչն էիք
հատկապես կարևորում։
- Վերապատրաստումների ընթացքում հիմնական նպատակս այն էր, որ քննությունները
գնահատողները հասկանան գնահատմանն առնչվող բոլոր ընթացակարգերը և իմանան,
թե ինչպես պետք է ճիշտ կիրառել գնահատման սխեման, որպեսզի արդար գնահատում
իրականացնեն և աշակերտներին տան այն միավորը, որին նրանք արժանի են։
Ինչպե՞ս է իրականացվելու Արարատյան բակալավրիատի քննությունների գնահատումը։

Մասնագետները, ովքեր գնահատելու են քննությունները, վերապատրաստվել են
Քեմբրիջի խորհրդատուների կողմից։ Նրանց ներկայացվել է, թե ինչպես է գործում
Քեմբրիջի գնահատման համակարգը և ինչ որակ ենք ակնկալում աշակերտների
քննություններից։ Նրանց նաև տրվել է գնահատման սխեմա, որը մանրամասնորեն
նկարագրում է, թե ինչպես պետք է գնահատվի յուրաքանչյուր հարց-խնդիր, և այդ ամենն
արվել է մեկ նպատակով՝ ապահովել արդար գնահատում։ Յուրաքանչյուր քննություն
գնահատվում է մեկ ստուգողի կողմից, որից հետո միավորները մուտքագրվում են
համակարգչի մեջ։ Վերջնական գնահատումը կատարվում է, երբ ստուգողներն
ավարտում են իրենց միավորների հաշվարկը:
- Աշակերտներին քննություններին պատրաստելիս ուսուցիչներն ինչի՞ն պետք է
ուշադրություն դարձնեն։
- Ես նրանց խորհուրդ կտայի ուսումնասիրել գնահատման սխեմաները և քննությունները
ստուգողների
ուսուցիչների

հաշվետվությունները։
համար՝

Վերջիններս

աշակերտներին

կարող

մյուս

են

տարվա

ծառայել

ուղեցույց

քննություններին

նախապատրաստելու ճանապարհին։ Նրանք կկարողանան պատկերացում կազմել, թե
որ թեմայի վրա պետք է ավելի շատ աշխատել, որպեսզի երեխաներն ավելի բարձր
միավորներ վաստակեն քննություններից, կամ թե որ խնդիրներն են աշակերտները լավ
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կատարում և որոնցում են դժվարանում, ուստի և հասկանալ, թե իրենց առարկայի որ
թեմաներին պետք է հատկապես ուշադիր լինեն։
- Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք այն աշակերտներին, ովքեր ցանկանում են հանձնել
Արարատյան բակալավրիատի քննությունները հաջորդ տարի։
- Նրանց խորհուրդ կտայի նախ և առաջ ծանոթանալ տվյալ առարկայի ծրագրի
բովանդակությանը, ինչպես նաև ուսումնասիրել նախորդ տարիների քննաթերթիկները։
Խորհուրդ կտայի ուշադիր կարդալ յուրաքանչյուր հարց և պատասխանելիս համոզվել, որ
իրենց տված պատասխանն իսկապես բավարարում է տվյալ հարցին։ Նաև խորհուրդ
կտայի ուշադրություն դարձնել նրան, թե քանի միավոր է գնահատվում տվյալ հարցը. եթե
առավելագույնը 1 կամ 2 միավոր, ապա ակնկալվում է ավելի կարճ պատասխան, բայց եթե
հարցին տրվում է առավելագույնը 7 միավոր, ապա համապատասխանաբար պետք է
ավելի ընդարձակ պատասխան գրել։ Այսպիսով՝ պետք է ծրագրել պատասխաններն ըստ
տրված միավորների։ Եվ ես խորհուրդ կտայի հանգիստ լինել քննությունների ընթացքում,
քանի որ եթե աշակերտները հանգիստ են և ժամանակին կրկնել են անցած թեմաներն ու
պատրաստվել քննություններին, ապա լավ արդյունքներ կունենան։
-

Ըստ

Ձեզ՝

ինչպիսի՞ն

է

մթնոլորտը/տրամադրվածությունը

Արարատյան

բակալավրիատի քննական գործընթացում։
- Կարծում եմ, որ շատ լավն է։ Բոլորը ցանկանում են բարելավել կրթական համակարգը,
Արարատյան բակալավրիատի քննությունները, սովորել որոշակի փորձառություն
ունեցող մասնագետներից, ինչը շահավետ կլինի հայաստանցի բոլոր աշակերտների
համար։ Ստեղծվում է մի քննական համակարգ, որը համապատասխանում է բոլոր
միջազգային չափանիշներին, հետևաբար Արարատյան բակալավրիատի կրթական
ծրագրով սովորող բոլոր աշակերտների գնահատականները համազոր կլինեն աշխարհի
բոլոր

աշակերտների

գնահատականներին,

ինչը

հիանալի

հնարավորություններ

կստեղծի աշակերտների կայացման համար։

Հարցազրույց

«Քեմբրիջի

միջազգային

քննություններ»

կենտրոնի

գնահատման ավագ մասնագետ Անաբել Քրիդլի հետ
– Մի քանի օր առաջ Հայաստանում էր Քեմբրիջի խորհրդատու Հեթըր Ուեսթը, ով
իրականացրեց քննությունների ստուգմանն ուղղված վերապատրաստումներ, որից հետո
Հայաստան ժամանեցիք Դուք՝ օգնելու քննությունների գնահատմանը։ Ըստ Ձեզ՝
քննությունները ստուգող մասնագետները ի՞նչ հմտություններ պետք է ունենան։
– Լավ հարց է։ Քննությունները ստուգողները պետք է նախևառաջ լինեն քննվող
առարկաների լավ մասնագետներ։ Բացի դրանից, նրանք պետք է լինեն կազմակերպված
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և ունենան տրամաբանական մտածողություն։ Կարևոր է, որ նրանք ունենան պարզ
ձեռագիր, այլապես անընթեռնելի նշումները կդժվարացնեն գնահատման գործընթացը։
Ստուգողները պետք է լինեն հետևողական, որպեսզի նույն չափանիշներով գնահատեն
յուրաքանչյուր աշխատանք։ Նրանք նաև պետք է լինեն ազնիվ, որպեսզի արդար կերպով
գնահատեն աշխատանքները։
–

Ի՞նչ

քայլեր

եք

ձեռնարկում

արդար

գնահատում

ապահովելու

համար։

– Արդար գնահատումն ապահովում ենք ստուգողներին նախապես պատշաճ կերպով
վերապատրաստելով

ըստ

գնահատման

այս

համակարգի,

իսկ

գնահատման

ճշգրտությունն ապահովելու նպատակով մենք սովորաբար ունենում ենք մեկից ավելի
ստուգող, ովքեր ստուգում են միմյանց աշխատանքները՝ առավելագույն ճշգրտություն
ապահովելու համար։
Իմ աշխատանքում արդարություն կոչվածը մի փոքր այլ է. ուղղակի պետք է ընտրել ճիշտ
մարդկանց։ Մենք երբևէ ստուգողներին նախօրոք չենք տրամադրում իրական
քննությունների հանձնարարությունները, որպեսզի որևէ մեկին չփոխանցեն դրանց
պատասխանները։
– Ի՞նչ կարծիք ունեք Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնի մասին։
– Մեծ հաճույք ստացա քննական կենտրոնի աշխատակիցների հետ աշխատելուց։
Կարծում եմ, որ արագ են զարգանում։ Ես հնարավորություն ունեցա տեսնելու
հարցաթերթերի պահպանման և պահեստավորման հարմարությունները, որոնք ինձ
տպավորեցին։ Ինչ վերաբերում է ստուգողներին, նրանք հիանալի աշխատանք են
կատարել՝ լուրջ մոտեցում ցուցաբերելով։ Հատկանշական է, որ նրանք բոլորը ցանկանում
էին պատշաճ կերպով կատարել իրենց գործը և բավականին բարեխղճորեն են
գնահատել քննությունները։
– Դուք ներառված եք եղել Արարատյան բակալավրիատի քննությունների գնահատման
աշխատանքներում։ Անդրադարձ կատարելով կատարված գնահատմանը՝ ի՞նչ կարծիքի
եք

մեր

աշակերտների

գիտելիքի

մակարդակի

և

քննություններին

նրանց

պատրաստվածության մասին։
– Դժվար է ասել։ Փաստն այն է, որ երբ առաջին անգամ հանձնում ես քննություն մի
կրթական համակարգով, որը դասավանդվում է առաջին անգամ, ապա այն կարող է
իրապես բարդ լինել, բայց աշակերտները բավականին լավ են դրսևորել իրենց՝ հաշվի
առնելով, որ քննություններն առաջին անգամ էին անցկացվում։ Ինձ շատ ուրախացրեց
այն, որ նրանք լավ գնահատականներ են ստացել։
– Աշակերտները հատկապես ինչի՞ն պետք է ուշադրություն դարձնեն՝ ավելի լավ
գնահատականներ ստանալու համար։
– Նրանք պետք է զարգացնեն իրենց հմտությունները։ Ակնհայտ է, որ նրանցից շատերն
ունեն առարկայական գիտելիք, բայց չպետք է մոռանալ, որ Քեմբրիջի քննությունները
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հիմնված չեն միայն գիտելիքի վրա։ Այս քննությունները հաջողությամբ հաղթահարելու
համար աշակերտները պետք է ունակ լինեն կիրառելու իրենց գիտելիքը տարբեր
իրավիճակներում։ Որպես կանոն՝ գիտությունների դեպքում նրանք պետք է ճիշտ լուծեն
թե գործնական, թե գրավոր խնդիրները։
– Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք այն աշակերտներին, ովքեր ցանկանում են հանձնել
քննությունները մյուս տարի։
– Կարծում եմ, որ նրանք չպետք է երկմտեն հանձնելու այս քննությունները։
Աշակերտները, ովքեր հանձնեցին քննություններն այս տարի, երբ քննություններն
անցկացվում էին առաջին անգամ, հավանաբար որոշակի կասկածներ ունեին դրանց
օգտակարության վերաբերյալ, բայց փաստն այն է, որ նրանք արդյունքում լավ
հանձնեցին։ Հավաստագրերը, որոնք շնորհվելու են նրանց, օգտակար կլինեն անկախ
նրանից՝ աշակերտները ցանկանում են ուսումը շարունակել արտերկրում, թե ոչ։
Չմոռանանք, որ այդ հավաստագրերը կրելու են «Քեմբրիջի միջազգային քննությունների»
տարբերանշանը, ինչն ինքնին կարևոր է, քանի որ հավաստում է որակյալ կրթության
մասին։

Հարցազրույց

«Քեմբրիջի

միջազգային

քննություններ»

կենտրոնի

փոխտնօրեն Դեն Բրեյի հետ
- Պրն Բրեյ, ի՞նչը «դրդեց» Քեմբրիջի համալսարանին համագործակցելու «Այբ» կրթական
հիմնադրամի հետ։
-

2014

թվականի

հունվարն

էր։

Հայաստանից

Քեմբրիջ

եկավ

հայկական

պատվիրակությունը, որն ամենայն մանրամասնությամբ և վարակիչ խանդավառությամբ
մեզ

ներկայացրեց

միջազգայնորեն

ճանաչված

որակավորում

(«Արարատյան

բակալավրիատ» հայալեզու ծրագիր – Խմբ.) ունենալու իր տեսլականը, որը, հիրավի,
հիացրեց մեզ։ Հասկացանք, որ կարող ենք մեր ներդրումն ունենալ այդ տեսլականի
իրագործման ճանապարհին։ Հենց այդպես սկսվեց մեր համագործակցությունը «Այբ»
կրթական հիմնադրամի հետ, և ես անչափ ուրախ եմ դրա համար։
- Պրն Բրեյ, Քեմբրիջն ունի մի շարք միջազգային գործընկերներ. կա՞ որևէ բան, որը
հատկապե՛ս կառանձնացնեիք «Այբ» կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցության
մեջ։
-

Մեկ

բան,

որ

հատկապես

առանձնանում

և

տպավորիչ

է

դարձնում

մեր

համագործակցությունը, այն արագությունն է, որով Արարատյան բակալավրիատն (ԱԲ)
առաջ է ընթանում։ Դեռ երկու տարի էլ չի անցել այն օրից, երբ մենք սկսեցինք
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քննարկումները, իսկ այսօր արդեն ունենք բարձրորակ և միջազգայնորեն ճանաչված
կրթական ծրագիր։ Դեռ ավելին, մենք ունենք աշակերտներ, ովքեր հանձնել են ԱԲ-ի
քննությունները և ստացել ԱԲ-ի հավաստագիրը։ Եվ այդ ամենը՝ անհավանականորեն
կարճ ժամանակահատվածում։
- Ինչպե՞ս եք տեսնում Քեմբրիջի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի համագործակցությունը
ապագայում։
- Կարծում եմ, որ մեր համագործակցությունը խիստ արդյունավետ է։ Մեզ համար անչափ
հաճելի է աշխատել հայաստանյան գործընկերների հետ։ Հաջորդ երկու տարիների
ընթացքում

ծրագիրն

աստիճանաբար

«կհանձնվի»

նրանց.

առաջին

փուլում

աշխատանքների մեծ մասը կատարվում էր Քեմբրիջում, Քեմբրիջի ներգրավմամբ և
հայաստանյան

գործընկերների

աջակցությամբ,

մինչդեռ

առաջիկա

տարիներին

Քեմբրիջի ներգավվածությունն աստիճանաբար կնվազի, և այդ աշխատանքների մեծ
մասը կիրականացվի Հայաստանում, իսկ Քեմբրիջը հիմնականում կաջակցի որակի
ապահովման գործում։
- Պրն Բրեյ, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆինլանդիայի և Սինգապուրի կրթական համակարգերը
հայտնի են ամբողջ աշխարհում։ Հայկական կրթությունը երբևէ կարո՞ղ է հայտնվել
նրանց կողքին։
- Հայաստանում ստեղծվել է մի որակավորում, որն այսօր համազոր է միջազգային
որակավորումներին, և դատելով այն ամենից, ինչ ես տեսա այսօր (ակնարկում է «Այբ»
դպրոցում կատարած շրջայցին – Խմբ.), ինչպես նաև «Այբ» կրթական հիմնադրամի հետ
մեր համագործակցությունից՝ ես որևէ պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու դա չի կարող
իրականություն դառնալ։ Կարծում եմ, որ «Այբ» կրթական հիմնադրամի հետ միասին
այնպիսի հիմքեր ենք դրել, որոնք բացում են այդ պատուհանը Հայաստանի համար։
Արդյո՞ք հայկական կրթությունը կհայտնվի Ձեր նշած կրթական համակարգերի կողքին,
թե ոչ, մեծապես կախված է նրանից, ինչ կատարվում է այստեղ, իսկ այստեղ բոլոր
անհրաժեշտ պայմանները ստեղծված են, և ամեն ինչ հենց ձեր ձեռքերում է։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե
Հարցազրույցներ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի (ԼՀՔ)
Կրթության ինստիտուտի մասնագետների հետ

Հարցազրույց ԼՀՔ Կրթության ինստիտուտի ավագ մասնագետ, դոկտոր
Յացեկ Բրանտի հետ
- Ո՞րն է Ձեր այցի հիմնական նպատակը, պրն Բրանտ։
- Այցս հետապնդում էր մի քանի նպատակ: Մեկը Արարատյան բակալավրիատի (ԱԲ)
խորացված հմտություններով ուսուցիչների և ավագ ուսուցիչների գնահատումն էր և
նրանց հետազոտական աշխատանքների ունկնդրումը։ Բացի դրանից, ուսուցիչների հետ
մանրամասն անդրադարձ ենք կատարել շարունակական գնահատմանը, ամփոփիչ
գնահատմանը և տնային առաջադրանքները կարգավորող ընթացակարգին, խոսել ենք
մանկավարժական բովանդակության իմացության մասին և փորձել հասկանալ, թե
ուսուցիչներն իրենց ունեցած հաստատուն բովանդակային գիտելիքից ինչպես կարող են
աշակերտների

համար

նոր

պիտանի

գիտելիք

ստեղծել՝

հիմնվելով

իրենց

մասնագիտական փորձի վրա։
Մենք ուսումնասիրեցինք դասապլանները, քննարկեցինք, թե ինչպես կարելի է կազմել
այնպիսի դասապլան, որը կբավարարի առարկայից թե՛ շատ և թե՛ քիչ գիտելիք ունեցող
աշակերտների կարիքները։ Միասին մշակեցինք մի դասապլան, որը աշակերտներին
կօգնի ավելի լավ հասկանալու կրթական ծրագիրը և հաճույքով սովորելու։
Նաև

հանդիպել

եմ

անհատական

առարկայական

խմբերի

ուսուցիչների

հետ՝

հասկանալու Ա մակարդակների (A Levels) գնահատման կարգը, որը կիրառվելու է ԱԲ-ի
քննական համակարգում [Ա մակարդակները բրիտանական միջնակարգ կրթության մեջ
կիրառվող

քննական

համակարգ

են]։

Ա

մակարդակներն

օգտագործում

են

ուսումնառության մի դասակարգում, որը մշակվել է 1950-ական թվականներին Բենջամին
Բլումի կողմից։ Բլումի դասակարգումը պատասխանները դիտարկում է նվիրապետական
համակարգով՝ ըստ դասակարգման վեց մակարդակի, որոնք են՝ գիտելիք (ստորին
մակարդակ), ընկալում, գիտելիքի կիրառում, վերլուծություն, համադրում և գնահատում
(վերին մակարդակ)։ Սա տարբերվում է ուսումնառության ավանդական ձևից, որում
գիտելիքը ստուգվում է, բայց չնչին ուշադրություն է դարձվում այդ գիտելիքի կիրառմանը։
Ես աշխատեցի հինգ տարբեր առարկայախմբերի ուսուցիչների հետ, և փորձել ենք
հասկանալ,

թե

Բլումի

դասակարգման

կիրառումը

որքանով

օգտակար

կլինի

ուսուցիչների համար, և ինչպես հիմնական գիտելիքը փոխանցելուց բացի՝ նրանք
կկարողանան սովորեցնել աշակերտներին հանձնել քննությունները։
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Նաև անդրադարձ ենք կատարել ԱԲ-ի/ԿԳԱԾ-ի ապագա ուսուցիչների ընդգրկմանը
ծրագրում, մասնավորապես՝ քննարկել ենք հարցեր՝ կապված առցանց դիմում-հայտերի
ընդունման գործընթացի և ուսուցիչների համապատասխանելիության չափման հետ։
Հարցազրույցներն ու թեստավորումը օգնում են ընտրելու բավարար որակ ունեցող
ուսուցիչների, ովքեր առավելագույնս օգուտ կքաղեն խորացված հմտություններով
ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրից։
- Ինչո՞վ է ԱԲ-ի խորացված հմտություններով ուսուցիչների վերապատրաստումը
տարբերվում ավագ ուսուցիչների վերապատրաստումից։
-

Խորացված

հմտություննեով

կատարելագործել

ուսուցիչների

ուսուցիչների

վերապատրաստման

ներդասարանային

հմտությունները՝

նպատակն
նրանց

է

մոտ

առաջացնելով ավելի մեծ ինքնավստահություն դասավանդման գործընթացում։ Իսկ
ավագ ուսուցիչների վերապատրաստումն ավելի արտադասարանային կողմնորոշում
ունի և

նպատակ ունի ուսուցիչների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ձևավորել

այնպիսի ուսուցիչներ և ստեղծել այնպիսի կրթական ծրագրեր, որոնք շահավետ կլինեն
Հայաստանի բոլոր ուսուցիչների համար։
- Ինչո՞վ է ուսուցիչների վերապատրաստումը կարևոր։ Ո՞րն է հավաստագրման
անհրաժեշտությունը։
- Հավաստագրումը երաշխավորում է որակ։ Մենք ուզում ենք ունենալ բարձրակարգ
ուսուցիչներ, իսկ հավաստագրումը պիտի հավաստի, որ ուսուցիչները բավարարում են
պահանջվող նվազագույն չափանիշներին։ Նաև կարևոր է հավաստագրման բաժինն
առանձնացնելվերապատրաստման

բաժնից,

որն

ուսուցիչների

հավաստագրերը

շնորհելուց առաջ հաշվի է առնում փաստերը։
Մենք նաև անդրադարձանք այն դերին, որն ունի արտաքին քննողը որպես վճռորոշ մի
գործընկեր, ով կարող է ասել՝ արդյոք դասընթացը համապատասխանո՞ւմ է այլ
նմանատիպ դասընթացների (օրինակ՝ Ա մակարդակի) չափանիշներին, թե ոչ, և գուցե
հանդես կգա բարելավման առաջարկություններով։ Արտաքին խորհրդատուի դերը
կարևոր է։
- Ի՞նչ կարծիք ունեք մինչ օրս վերապատրաստված հայ ուսուցիչների մասին։ Ինչո՞վ է
հայաստանյան ուսուցիչների վերապատրաստումը տարբերվում, օրինակ, Անգլիայում
ուսուցիչների վերապատրաստումից։
- Իմ աշխատանքը Հայաստանում շատ հետաքրքիր էր, իսկ ուսուցիչները շատ
մոտիվացված են։ Իհարկե, կան մշակութային տարբերություններ։ Հայաստանում
ուսուցիչները լավ են տիրապետում իրենց առարկային, իսկ Անգլիայում ուսուցիչները
կենտրոնանում են աշակերտների և նրանց կարողությունների զարգացման վրա։
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Հայաստանի ուսուցիչները կարող են սովորել Անգլիայի ուսուցիչներից այն, որ ավելի քիչ
կենտրոնանան իրենց սովորեցրածի վրա և ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն նրան, թե
ինչպես են երեխաները սովորում, և ինչպես կարելի է օգնել նրանց ուսումնառությանը։ Ես
խորհուրդ կտայի ավելի դեդուկտիվ և ուսուցչակենտրոն մոտեցումից անցում կատարել
դեպի ավելի աշակերտակենտրոն մոտեցում, փորձել հասկանալ աշակերտների
կարիքները և օգնել նրանց բացահայտելու իրենց ամբողջ ներուժը։
- Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն ուսուցիչներին, ովքեր ցանկանում են ներգրավվել ԿԳԱԾ-ի
ուսուցիչների հավաստագրման ծրագրում։
- Դասավանդումը խիստ հաճելի, բայց նաև շատ բարդ գործընթաց է։ Ներգրավվել
ցանկացող բոլոր ուսուցիչներին խորհուրդ կտամ շատ կարդալ, հասկանալ, թե ինչու են
ցանկանում լինել ուսուցիչ, ինչ որակներ իրենք ունեն, և նոր միայն դիմել ԿԳԱԾ-ի
ծրագրին՝ վստահ լինելով, որ արդյունքում իրենք դառնալու են է՛լ ավելի լավ ուսուցիչ։

Հարցազրույց

ԼՀՔ

Կրթության

ինստիտուտի

գործարարության

և

տնտեսագիտական կրթության դասախոս Փոլի Գլեգի հետ
– Ո՞րն էր Ձեր այցի հիմնական նպատակը, և հատկապես ի՞նչը կարևորեցիք այս այցի
ընթացքում։
– Այցիս հիմնական նպատակն էր աջակցել այն ավագ ուսուցիչներին, ովքեր այժմ
վերապատրաստում են խորացված հմտություններով ուսուցիչներին։ Ես հանդիպում
ունեցա ավագ ուսուցիչներից յուրաքանչյուրի հետ եւ մեր զրույցների ընթացքում ինքս ինձ
համար պարզեցի նրանց կարիքները և հենց այդ կարիքների հիման վրա կազմեցի իմ այս
այցի ծրագիրը։ Հիմնական շեշտը դրեցի նրանց վերապատրաստման հմտությունները
զարգացնելու վրա։ Բացի դրանից, քննարկեցինք այն մեթոդները, որոնք անհրաժեշտ է
կիրառել

խորացված

հմտություններով

ուսուցիչների

հետ

աշխատանքում։

Սա

հատկապես կարևոր է այն պատճառով, որ խորացված հմտություններով բոլոր
ուսուցիչները չունեն նույն գիտելիքները, փորձառությունը և զարգացման կարիքները։ Այս
դեպքում մենք կարող ենք մշակել վերապատրաստման այնպիսի ծրագիր, որը կհոգա
վերապատրաստում անցնող խորացված հմտություններով ուսուցիչների յուրաքանչյուր
խմբի կարիքները։
– Հատկապես ի՞նչն է դժվարացնում դասավանդման բազմամյա փորձառությամբ
ուսուցիչների հետ աշխատանքը։
– Վերապատրաստողի խնդիրն է հասկանալ, թե ինչպես կարելի է նոր գաղափարներ ու
կիրառական մեթոդներ փոխանցել վերապատրաստման մասնակիցներին՝ հիմնվելով
նրանց ունեցած գիտելիքի և փորձառության վրա։ Այսպիսով՝ մեր քննարկումների
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նպատակն էր հասկանալ, թե խորացված հմտություններով ուսուցիչներն ինչպես կարող
են լավագույնս համակցել տեսությունն ու պրակտիկան և սկսել ավելի հմտորեն կիրառել
իրենց սեփական իմաստությունն ու գիտելիքը, ինչպես նաև այն հետազոտությունները,
որոնք նրանց հասանելի են այլ աղբյուրներից։
– Ինչպե՞ս կարելի է շահադրդել ուսուցիչներին և խթանել նրանց մասնագիտական
զարգացումը ԿԳԱԾ-ի վերապատրաստումների միջոցով։
– Մասնագիտական զարգացումը շարունակական գործընթաց է։ Իմ պրակտիկայում
երբևէ չեմ հանդիպել մարդկանց, ովքեր չեն ունեցել սովորելու ցանկություն։ Կարծում եմ,
որ մեծահասակների մասնագիտական զարգացումը լավագույն արդյունք է տալիս այն
ժամանակ, երբ նրանց փոխանցվող գիտելիքներն ու հմտությունները, ինչպես նաև նրանց
տրվող աջակցությունը համընկնում են նրանց աշխատանքային կարիքներին։ Կարծում
եմ,

որ

վերապատրաստումը

հատկապես

արդյունավետ

է

այն

դեպքում,

երբ

մասնագետները հստակ կապ են տեսնում իրենց վերապատրաստման և աշխատանքի
միջև։
– Ինչպե՞ս եք չափում ավագ ուսուցիչների վերապատրաստումների առաջընթացը։
– Ամեն անգամ Հայատաստան գալով՝ տեսնում եմ, որ ուսուցիչները նկատելի
առաջընթաց են ունեցել։ Ես դա տեսնում եմ թե նրանց ձեռք բերած գիտելիքի առումով, թե
ցուցաբերած վարպետության և թե գիտելիքի կիրառման։ Մեկ այլ դրական փոփոխություն
էլ եմ տեսնում. այժմ նրանք լրիվ այլ կերպ են խոսում իրենց մատուցիած
վերապատրաստման վերաբերյալ։ Բացի դրանից, հասունություն ու խոհեմություն եմ
նկատում նրանց տված հարցերի մեջ, իսկ իրենք կապ են տեսնում մեր քննարկումների և
իրենց՝ որպես վերապատրաստողների փորձառության հետ։
– Ի՞նչ ազդեցություն կունենա Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը
ուսուցիչների դասավանդման որակի վրա Հայաստանով մեկ։
– Մեր համագործակցության նպատակն է բարելավել Հայաստանում դասավանդման և
հետևաբար նաև ուսումնառության որակը։ Ծրագիրը մշակվել է հենց այս նպատակին
ծառայելու համար։ Ինչպես արդեն նշել եմ, ծրագիրը ձգտում է զարգացնել ուսուցիչների
գիտելիքները այն տեսությունների և կիրառույթների վերաբերյալ, որոնցից նրանք՝ որպես
ուսուցիչներ, կարող են օգտվել։ Ծրագիրը նաև նպատակ ունի ամրապնդելու
ուսուցիչների վստահությունը և հմտությունները՝ օգնելու նրանց իրենց աշխատանքում
կիրառել մեր կողմից իրենց մատուցվող գիտելիքի «փաթեթը»։ Հայաստանը գործում է իր
համատեքստում, դպրոցն՝ իր, իսկ դասարանն՝ իր, ինչը նշանակում է, որ ուսուցիչների
դասավանդման արդյունավետությունը մեծապես կախված է նրանից, թե նրանք ինչպես
կնախընտրեն

իրականացնել

իրենց

դասավանդումը՝

համատեքստից։
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ելնելով

յուրաքանչյուր

–

Ի՞նչ

խորհուրդ

կտայիք

այն

ուսուցիչներին,

ովքեր

ցանկանում

են

անցնել

վերապատրաստումները։
– Ես նրանց կասեի՝ «մի՛ վարանեք»։ Կարծում եմ՝ դա հիանալի հնարավորություն է։
Ծրագիրն ընդլայնվում է՝ իր շուրջ ստեղծելով հսկայական ցանց, ինչը նշանակում է, որ
այս վերապատրաստումներն ուղղակի դասընթացներ չեն, որոնցում դուք ներգրավվում
եք, այլ շատ ավելի մեծ երևույթ. դուք դառնում եք Հայաստանում ձևավորվող կրթական
շարժման մի մաս և կրթության առաջամարտիկներ։ Պետք է անպայմանորեն լինել այդ
շարժման

մաս,

ինչը

կնպաստի

ուսուցիչների

փորձառության զարգացմանը։
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ոգևորության

պահպանմանը

և

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Զ
ԱԲ-ի

աշակերտների

խորհրդատվության

համակարգի

նկարագիր
Աշակերտների խորհրդատվության համակարգը ներառում է հետևյալ հիմնական
փուլերը։
1. Մասնագիտական կողմնորոշում։ Սրա քննարկմանը նվիրված հանդիպումներն
անցկացվում են 10-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակում, 2-րդ կիսամյակի սկզբին և 2-րդ
կիսամյակի ավարտին։
10-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակ
Անցկացվում են անհատական հանդիպումներ աշակերտների հետ։ Քննարկվում են
աշակերտի ապագա ծրագրերը, երազանքները և հետաքրքրությունները, թե ինչպես
պետք է կատարել մասնագիտության ընտրությունը, ինչ հիմնական գործոններ (ներքին և
արտաքին) պետք է հաշվի առնել, ինչի շուրջ խորհել և ինչն ուսումնասիրել:

10-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակի սկիզբ
Անցկացվում

է

մասնագիտական

հանդիպում-քննարկում
և

անձնային

աշակերտների

որակների

հետ:

զարգացման

Ներկայացվում
արդի

են

միտումները,

աշխատաշուկայի ներկայիս և ապագա պահանջարկն ուսումնասիրելու սկզբունքները,
ԱԲ-ի կրթական ծրագիրը, առարկայական խմբերը, գնահատման և կրեդիտավորման
համակարգը, ավարտական դիպլոմների տեսակները, անհատական դասացուցակ
կազմելու հիմնական սկզբունքները:
Նաև իրականացվում են անհատական հանդիպումներ երեխաների, ծնողների և
ուսուցիչների հետ, որոնց ընթացքում քննարկվում են երեխայի հետաքրքրությունները,
նախասիրությունները, ուժեղ և թույլ կողմերը՝ տարբեր առարկաներից, ծնողների
դիրքորոշումը մասնագիտության ընտրության հարցում, ուսուցչի գնահատականը
երեխայի ներուժի և հնարավորությունների վերաբերյալ։

10-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակի ավարտ
Անցկացվում է հանդիպում աշակերտների հետ՝ ներկայացնելու ԱԲ-ի ավարտական
դիպլոմների տեսակների հնարավորությունները` հետագա ուսման հետ կապված,
անհատական դասացուցակ կազմելու սկզբունքներն ու սահմանափակումները:
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Նաև իրականացվում են անհատական ամփոփիչ հանդիպումներ երեխաների հետ, որոնց
ընթացքում

հստակեցվում

է

մասնագիտական

ընդհանուր

ուղղվածությունը,

նախանշվում են հետագա ուսումնական նպատակները, կազմվում է աշակերտի
անհատական դասացուցակի սկզբնական տարբերակը, ընտրվում է ավարտական
դիպլոմի տեսակը:
2. Համալսարանի ընտրության և անելիքների ծրագրում։ Ներկայացվում է համալսարանի
ընտրության ընդհանուր պատկերը։
Անելիքների ծրագրումը բաշխված է 11-րդ դասարանի 1-ին և 2-րդ կիսամյակների միջև։
11-րդ դասարանի առաջին կիսամյակ
Իրականացվում է անհատական դասացուցակի և ԱԲ-ի դիպլոմի տեսակի վերջնական
հստակեցում

տնօրինության,

ուսուցիչների

և

ծնողների

հետ,

կողմնորոշված

աշակերտները սկսում են ուսումնասիրել համալսարանները, իսկ նրանք, ովքեր չեն
կողմնորոշվել մասնագիտության հարցում, ունենում են անհատական խորհրդատվական
հանդիպումներ կամ խմբային քննարկումներ:
Նաև իրականացվում է հանդիպում բոլոր աշակերտների հետ՝
հայաստանյան

համալսարանների

ընդունելության

պայմանները

ներկայացնելու
ԱԲ-ի

դիպլոմի

առկայության դեպքում, արտերկրի համալսարանների ընդունելության փաթեթները,
ընդունելության

պահանջները,

համալսարանների

ընդունելության

ուսումնասիրության

գործընթացի

հիմնական

ժամանակացույցերը,

սկզբունքները,

ընտրություն

հավաքագրման

ուղղությամբ

կատարելու կարևոր չափանիշները։

11-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակ
Համալսարանների
խորհրդատվության

ընտրության
համար

և

փաթեթների

աշակերտները

գրանցվում

են

պարբերական

խորհրդատվական հանդիպումների: Այս փուլում նաև իրականացվում են այցեր և
պրակտիկա տարբեր կազմակերպություններում. բոլոր աշակերտներին առաջարկվում է
կազմակերպությունների ցանկ՝ ըստ ոլորտների:
3. Ընդունելության գործընթաց։ Իրականացվում է 12-րդ դասարանի 1-ին և 2-րդ
կիսամյակներում։
12-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակ
Դիմումների

լրացման

գործընթացում

աշակերտներն

ապահովվում

են

խորհրդատվությամբ և աջակցությամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում այս փուլում տրվում
են հետևյալ փաստաթողթերը, որորնք երեխաները կարող են կցել իրենց դիմումներին.
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•

երաշխավորական նամակներ,

•

ատեստատ և ավարտական գնահատականների բացվածք,

•

ԱԲ-ի ուսումնական ծրագրի հակիրճ նկարագիր,

•

ԱԲ-ի դիպլոմի ճանաչման և քննությունների արդյունքների հավաստագրման
մասին տեղեկույթ և անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

4.Կրթաթոշակի հայթայթման գործընթաց։ Կազմակերպվում է 11-րդ դասարանի 2-րդ
կիսամյակում և 12-րդ դասարանում։ Աշակերտներին տրամադրվում են կրթաթոշակի
ֆոնդահայթայթման կազմակերպման ուղեցույց, օգտակար գործիքներ և ռեսուրսներ,
կրթաթոշակային ֆոնդերի ցանկ, որը պարբերաբար թարմացվում է նախորդ տարիների
փորձի հիման վրա, տվյալների հավաստիացում՝ առցանց հարթակներում արշավներ
կազմակերպելիս և այլն։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Է
ԱԲ ծրագրին անդամակցելու ուղեցույց
Արարատյան բակալավրիատը (ԱԲ) միջազգային չափանիշներին համապատասխան
հայալեզու կրթական ծրագիր է՝ նախատեսված ավագ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների
աշակերտների համար։
ԻՆՉ ԿՏԱ ԱԲ-Ը ՁԵՐ ԴՊՐՈՑԻՆ
Միանալով ԱԲ-ի ծրագրին՝ ձեր դպրոցը՝








կառաջարկի միջազգային ճանաչում ունեցող հայալեզու կրթական ծրագիր, որն
աջակցում է աշակերտներին` լիարժեքորեն բացահայտելու սեփական ներուժը և
մրցունակ լինելու համաշխարհային կրթական դաշտում.
կունենա ԱԲ-ի վերապատրաստված և հավաստագրված ուսուցչական
անձնակազմ, որը կրողն է ժամանակակից և բարձր մասնագիտական
կարողությունների և որը կվարձատրվի նոր չափանիշներով.
կդառնա ստեղծարար և ազատ դպրոցների ցանցի անդամ.
համալրված կլինի լաբորատոր և կրթական արդի ռեսուրսներով.
հանդես կգա որպես համայնքային կենտրոն։

Այս ուղեցույցը նկարագրում է՝





ԱԲ-ի ծրագրին անդամակցելու փուլերն ու քայլերը,
յուրաքանչյուր փուլի չափանիշներն ու ակնկալվող արդյունքները,
յուրաքանչյուր փուլում դպրոցի պարտավորությունները,
դպրոցներին ներկայացվող աջակցությունը։

Արարատյան բակալավրիատի ծրագրին անդամակցելու փուլերն ու քայլերը

Փուլ 1. Ծանոթացում ԱԲ-ի
ծրագրին

Քայլ 1։ Ծանոթացեք ԱԲ-ի ծրագրի նպատակներին և
պահանջներին կայքում հասանելի նյութերով։
Քայլ 2։ Մասնակցեք ձեր մարզում կազմակերպվող հանրային
լսումներին։ Հանրային լսումների ժամանակացույցը կարող եք
գտնել կայքում։
Քայլ 3։ Կայքից լրացրեք և ներկայացրեք դիմում-հայտը։

Փուլ 2. Դիմում

Փուլ 3. Թեկնածություն

Քայլ 4։ Սպասեք մեզ ձեր դպրոցում՝ տնօրենի և թիմի հետ
հարցազրույցի, ինչպես նաև դպրոցի մշակույթին ու
մոտեցումներին ծանոթանալու համար։
Քայլ 5։ Համաձայն ԱԲ-ի թիմի ներկայացրած
առաջարկությունների և ծրագրի պահանջների՝ իրականացրեք
բարեփոխումներ թեկնածության փուլի 3 տարվա ընթացքում։
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Փուլ 4. Հավաստագրում

Քայլ 6։ Պահպանեք նախորդ փուլերում իրականացրած
փոփոխությունները
և
իրականացրեք
շարունակական
բարելավում։

ՓՈՒԼ 1. ԾԱՆՈԹԱՑՈՒՄ ԱԲ-Ի ԾՐԱԳՐԻՆ
Քայլ 1։ Ծանոթացեք ԱԲ-ի ծրագրին՝ այցելելով Արարատյան բակալավրիատի կայք,
որտեղից կարող եք տեղեկանալ ԱԲ-ի ծրագրի առաքելությանն ու նպատակներին,
անդամակցության փուլերին և վերջնաժամկետներին։
Քայլ 2։ Մասնակցեք ձեր մարզում կազմակերպվող հանրային լսումներին, որտեղ ԱԲ-ի
թիմը կներկայացնի ծրագրի առաքելությունը, նպատակները, անդամակցության քայլերն
ու չափանիշները և կպատասխանի ձեր հարցերին։ Նշում։ Նախընտրելի է, որ հանրային
լսումներին մասնակցեն դպրոցի համայնքի մինչև 4 ներկայացուցիչ կոլեգիալ
կառավարման մարմնից, տնօրինությունից, վարչական և ուսուցչական անձնակազմից,
ծնողական և աշակերտական խորհուրդներից։
Ինչ անել մինչև հաջորդ փուլ անցնելը
Ծրագրին դիմելու որոշում կայացնելուց առաջ խորհուրդ ենք տալիս իրականացնել
իրագործելիության ուսումնասիրություն (feasibility study)՝












հասկանալու համար, թե ձեր դպրոցն ինչ հնարավորություններ ունի ծրագիրը
կյանքի կոչելու համար։ Իրագործելիության ուսումնասիրությունն իրականացնելու
համար հարկավոր կլինի՝
ձևավորել թիմ՝ կազմված դպրոցի համայնքի (կոլեգիալ մարմին, ուսուցչական,
աշակերտական, ծնողական համայնքներ) տարբեր ներկայացուցիչներից.
ուսումնասիրել ԱԲ-ի ծրագրի առաքելությունը, արժեքներն ու նպատակները և
համեմատել սեփական դպրոցի առաքելության, արժեքների ու նպատակների հետ.
ուսումնասիրել ծրագրի պահանջներն ու կանոնակարգերը և գնահատել դպրոցի
ներկայիս
իրավիճակը,
ռեսուրսների
առկայությունը,
անձնակազմի
պատրաստվածությունը՝ դրանք համադրելով ծրագրի պահանջների հետ.
սահմանել մոտավոր ժամանակահատված, որի ընթացքում հնարավոր կլինի
բավարարել ծրագրի պահանջները, և այն համեմատել ծրագրի ժամանակացույցի
հետ.
գնահատել ռիսկերը, որոնք կարող են խոչընդոտել ծրագրի իրականացմանը.
գնահատել այն դրական ազդեցությունը, որը ծրագիրը կունենա դպրոցի և
վերջինիս համայնքի վրա.
ելնելով վերոնշյալ տվյալներից՝ գնահատել ծրագրի իրագործելիության
աստիճանը և որոշում կայացնել՝ ներկայացնել անդամակցոթյան դիմում, թե ոչ։

Նշում։ Իրագործելիության ուսումնասիրության իրականացումը ծրագրային պարտադիր
պահանջ չէ, այլ օգտակար քայլ դպրոցի համար՝ հասկանալու, թե ինչքանով է դպրոցը
ծրագրի իրագործմանը պատրաստ։

ՓՈՒԼ 2. ԴԻՄՈՒՄԻ ՓՈՒԼ
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Դպրոցների ընտրության նախապայմանները
Դպրոցների ընտրության գործընթացին կարող են մասնակցել և դիմում-հայտը լրացնել
միայն այն դպրոցները, որոնք՝



տեղակայված են ՀՀ մարզերում,
ունեն ավագ դպրոցի բաղադրիչ (առանձին գործող ավագ դպրոցներ, միջնակարգ
դպրոցներ, վարժարաններ, կրթահամալիրներ) և հատուկ կամ մասնագիտացված
դպրոց չեն։

Նշում։ Մեր նպատակն է ծրագիրը ներդնել հնարավորինս շատ մարզերում։ Պետության
կողմից դպրոցների քանակի սահմանափակման դեպքում, եթե նույն մարզից դիմի մեկից
ավելի դպրոց, նախընտրությունը կտրվի մեր չափանիշներին առավելագույնը
բավարարած դպրոցին։ Միևնույն մարզի միանման դպրոցների դիմելու դեպքում
նախընտրությունը կտրվի այն դպրոցին, որն ունի՝




նշանակալի աշակերտական և ուսուցչական ձեռքբերումներ վերջին երեք
տարիների ընթացքում,
ակտիվ դերակատարություն համայնքային կյանքում,
ավելի մեծ թվով աշակերտներ։

ՔԱՅԼ 1. ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԻ ԼՐԱՑՈՒՄ
Եթե համապատասխանում եք դպրոցների ընտրության նախապայմաններին, ապա
կարող եք լրացնել կայքում հասանելի դիմում-հայտը, որի հիմնական բաժինները
հետևյալն են.
Ա. Տեղեկատվական բաժին
Բ. Առաքելություն և նպատակներ
Գ. Ուսումնառություն և դասավանդում
Դ. Ռեսուրսների կառավարում
Ե. Համայնքային գործունեություն
Զ. Մթնոլորտ (կազմակերպչական գործընթացներ և մշակույթ)
Է. Ֆիզիկական միջավայր և անվտանգություն
Դիմում-հայտը լրացնելուց առաջ դպրոցի տնօրինությունը նաև պետք է նշանակի
ծրագրի համակարգող, ով հետագայում կապ է պահպանելու ԱԲ-ի թիմի հետ։ Ծրագրի
համակարգողի դերում կարող է հանդես գալ դպրոցի տնօրենը կամ դպրոցի
անձնակազմից մեկ այլ անձ։
Դպրոցի տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում դիմում- հայտում
ներկայացված ցանկացած տեղեկության ճշմարտացիության ու ճշգրտության համար:
Եթե որևէ փուլի ընթացքում պարզվում է, որ դիմում-հայտում ներկայացված
տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, ապա դպրոցը կարող է
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որակազրկվել և չմասնակցել հետագա փուլերին՝ դրա մասին տեղեկացվելով գրավոր
կերպով։
Նշում։ Դիմումները լրացվում են առցանց (դիմում-հայտին կից ներկայացվում է լրացման
և հանձնման ուղեցույց)։ Առցանց լրացված և ուղարկված դիմումն անհրաժեշտ է տպել,
ստորագրել և ներկայացնել «Այբ» կրթական հիմնադրամ՝ Կորյունի 19ա հասցեով: Առանց
էլեկտրոնային դիմումի՝ տպագիր դիմումն անվավեր է, առանց տպագիր դիմումի՝
էլեկտրոնային դիմումն անվավեր է:
Նշում։ Բոլոր դիմորդ դպրոցները պարտադիր ծանուցվում են հաջորդ փուլ անցնելու/
չանցնելու որոշման մասին։ Որոշումը ենթակա չէ բողոքարկման։

ՔԱՅԼ 2. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ՝ ՏՆՕՐԵՆԻ և ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ
Դիմումների փուլը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո ԱԲ-ի թիմը և/կամ մրցութային
հանձնաժողովը հարցազրույց է անցկացնում դպրոցի տնօրենի հետ և հանդիպումներ
ունենում անձնակազմի հետ։ Մենք փնտրում ենք տնօրեններ, ովքեր՝




նախաձեռնող են և պատրաստ՝ կրթության ոլորտում բարելավումներ
իրականացնելու,
ամբողջովին ըմբռնում են ծրագրի առաքելությունը և վերջինիս կրողն են,
բաց են և ցուցաբերում են համագործակցելու հետաքրքրություն ու
պատրաստակամություն։

Հարցազրույցին տնօրենները ներկայացնում են դպրոցին վերաբերող մի շարք
փաստաթղթեր, որոնք համալրում են հայտում ներկայացված տեղեկությունը։

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիմնական ցանկ






Դպրոցի անձնակազմի կազմակերպական կառուցվածք
Հիմնական աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալներ
Դպրոցի հատակագիծ, ֆիզիկական միջավայրին վերաբերող փաստաթղթեր
Աշակերտների և ուսուցիչների վարքականոնները (եթե առկա են)
Այլ առաջնային ընթացակարգեր, որոնք կօգնեն տեղեկություն ստանալ դպրոցի
մշակույթի վերաբերյալ

Նշում։ Փաստաթղթերի ցանկը կարող է համալրվել և փոփոխվել մինչև դիմումի փուլի
ավարտը։
ԱԲ-ի թիմի այցը դպրոց նպատակ ունի՝



հավաստիանալու դիմում-հայտում և կից փաստաթղթերում ներկայացված
տեղեկություններին,
ստանալու դպրոցի վերաբերյալ ամբողջական պատկեր՝ ծանոթանալով դպրոցի
նպատակներին, կրթական մոտեցումներին, միջավայրին ու ավանդույթներին,

102




համոզվելու, որ դպրոցի անձնակազմն ըմբռնում է ծրագրի նպատակներն ու
պատրաստ է ծրագրի իրագործմանը,
բացահայտելու այն ոլորտները, որոնք հետագա բարելավման կարիք ունեն։

Անհրաժեշտության դեպքում ԱԲ-ի թիմը կարող է հանդիպումներ ունենալ դպրոցի
համայնքի այլ ներկայացուցիչների հետ ևս՝






կոլեգիալ կառավարման մարմնից,
վարչական անձնակազմից,
ուսուցչական անձնակազմից,
ծնողական համայնքից,
աշակերտական համայնքից։

ԱԲ-ի թիմի այցը դպրոց կարող է տևել մեկից մի քանի օր՝ կախված դպրոցից և համայնքի
հետ հանդիպումների քանակից։ Դպրոցը նախօրոք (1-2 շաբաթ առաջ) տեղեկանում է
այցի ժամկետների վերաբերյալ։

Ուսումնասիրվում են հետևյալ հիմնական ուղղությունները.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Տեղեկատվական բաժին. տեղեկություններ դպրոցի տնօրինության, ուսուցչական
և վարչական անձնակազմերի, աշակերտների վերաբերյալ
Առաքելություն և նպատակներ. դպրոցի առաքելության և դրան տանող
նպատակների ու գործողությունների նկարագրություն
Ուսումնառություն և դասավանդում. մասնագիտական և մանկավարժական
զարգացման
մոտեցումների,
դպրոցի
ուսումնական
գործընթացների
նկարագրություն, ուսուցիչների և աշակերտների ձեռքբերումների պատմություն
Ռեսուրսների կառավարում. ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների
կառավարման մոտեցումներ
Համայնքային գործունեություն. դպրոց-շահառուներ փոխհարաբերության
նկարագրություն, դպրոցի խորհուրդների դերը, դպրոցի դերը համայնքում
Մթնոլորտ.
դպրոցի կազմակերպչական գործընթացների և միջավայրի
նկարագրություն
Ֆիզիկական միջավայր և անվտանգություն

Նշում։ Աղյուսակում ներկայացված են դիմումի բաժինների հիմնական ուղղությունները։
Դիմումի մեջ, սակայն, դպրոցները կտեսնեն միայն համապատասխան չափանիշների
գնաատմանն ուղղված հարցերը։

ԴԻՄՈՒՄԻ ՓՈՒԼԻՑ ՀԵՏՈ
Հարցազրույցին և այցին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում դպրոցը ստանում է
դիմումների փուլի արդյունքներն ամփոփող զեկույց։ Հաջորդ փուլն անցնելու որոշումն
ունի հետևյալ մակարդակները.
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Ամբողջովին բավարարում է։ Եթե դպրոցը բավարարում է այս փուլի բոլոր պահանջները
(տե՛ս ստորև), ապա դպրոցին ուղարկվում է թեկնածության փուլ անցնելու մասին
դրական որոշում, և ներկայացվում են թեկնածության փուլի պահանջները։
Մասնակի է բավարարում։ Եթե դպրոցը բավարարում է այս փուլի հիմնական
պահանջները, ապա դպրոցին ուղարկվում է թեկնածության փուլ անցնելու դրական
որոշում։ Սակայն այցին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում դպրոցը պետք է
ներկայացնի մնացյալ պահանջները բավարարելուն ուղղված գործողությունների
ծրագիր։ Այդ պահանջները պետք է բավարարվեն առավելագույնը թեկնածության փուլի
առաջին երեք ամիսների ընթացքում։ Հակառակ դեպքում դպրոցը կարող է դուրս մնալ
ծրագրից։
Չի բավարարում։ Դպրոցին ուղարկվում է թեկնածության փուլ անցնելու մերժման
որոշում։
Նշում։ Այս փուլում կայացված որոշումները ևս ենթակա չեն բողոքարկման։

ՓՈՒԼ 3. ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Այս փուլում դպրոցի հետ ստորագրվում է համաձայնագիր, որով հստակեցվում են
դպրոցի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի իրավունքներն ու պարտականությունները
թեկնածության փուլի համար։
Թեկնածության փուլի ողջ ընթացքում ԱԲ-ի թիմը հանդես է գալիս որպես խորհրդատու և
գործընկեր։ Խորհրդատվությունը կրում է շարունակական բնույթ և տրվում է ինչպես
ընթացակարգերի և ուղեցույցների, այնպես էլ ԱԲ-ի թիմի այցերի տեսքով։
Թեկնածության փուլի տևողությունը
Թեկնածության փուլը կարող է տևել 1-3 տարի։ Յուրաքանչյուր դպրոց կարող է
հաղթահարել այս փուլը տարբեր ժամանակահատվածներում։ Այս փուլի ընթացքում
դպրոցը պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր՝ բավարարելու հավաստագրման համար
անհրաժեշտ չափանիշները։

Հաշվետվողականություն
Յուրաքանչյուր ոլորտի համար սահմանված պարբերականությանը համապատասխան՝
դպրոցը ներկայացնում է հաշվետվություններ և զեկույցներ: Սահմանված պահանջները
չբավարարելու դեպքում դպրոցը շարունակում է մնալ թեկնածության փուլում (այս
փուլում մնալու առավելագույն ժամանակահատվածը 3 տարի է):
Թեկնածության փուլի ավարտ
Թեկնածության փուլի ցանկացած ժամանակահատվածում, երբ դպրոցը գտնում է, որ
իրականացրել է ծրագրի բոլոր պահանջները և պատրաստ է հավաստագրման, մեր
կայքից լրացնում և ներկայացնում է Հավաստագրման դիմումը, որի հիման վրա
իրականացվում է հավելյալ այց դպրոց և կայացվում վերջնական որոշում։
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Հավաստագրել։ Եթե դպրոցը բավարարել է ԱԲ-ի ծրագրի բոլոր պահանջները, ապա
նրան շնորհվում է ԱԲ-ի ծրագիրն իրականացնելու հավաստագիր, և 3-5 տարի դպրոցը
գտնվում է ԱԲ-ի դպրոցի մեկնարկային փուլում։
Շարունակել թեկնածության փուլը։ Այս որոշումը կայացվում է, եթե կան որոշակի
փոփոխություններ, որոնք դպրոցը դեռ պետք է իրականացնի։ Այս դեպքում ԱԲ-ի թիմը
դպրոցին մանրամասն ներկայացնում է այն ոլորտները, որտեղ պետք է իրականացվեն
բարելավումներ։ Այնուհետև որոշվում է՝ արդյոք դպրոցը կարող է հավաստագրվել, թե
պետք է շարունակի մնալ թեկնածության փուլում (այս փուլում մնալու առավելագույն
ժամկետը 3 տարի է)։
Մերժել։ Այս որոշումը ստանում են այն դպրոցները, որոնք թեկնածության առաջին
տարվա ընթացքում չեն համագործակցելն և չեն իրականացրել մատնանշված
փոփոխությունները։ Հավաստագիր չեն ստանում նաև այն դպրոցները, որոնք չեն
կարողացել 3 տարվա ընթացքում բավարարել հավաստագրման չափանիշները։

Նշում։ Հավաստագրում չստացած դպրոցները որոշումը ստանալուց միայն որոշակի
ժամանակ անց կարող են վերադիմել ԱԲ-ի ծրագրին անդամակցելու համար և
մասնակցել բոլոր փուլերին՝ ընդհանուր ընտրության գործընթացից անկախ։

ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՎԱՐՏԻՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Բարեփոխված կառավարման ոլորտ




Գործող կոլեգիալ մարմին (ԿՄ)
Ռազմավարական ծրագիր՝ հաստատված ԿՄ-ի կողմից
ԱԲ-ի տնօրենների զարգացման ծրագրի շրջանակում վերապատրաստված
տնօրեն

Հավաստագրված ուսուցիչներ
Վերապատրաստված և հավաստագրված ուսուցիչներ հետևյալ առարկաներից՝






կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա,
համաշխարհային պատմություն,
հայոց լեզու և գրականություն,
հայոց պատմություն,
անգլերեն։

Այս ընթացքում մյուս առարկաների ուսուցիչները պետք է արդեն ներգրավված լինեն ԱԲի ուսուցիչների զարգացման ծրագրում և ունենան ԱԲ-ի ծրագրի մենտորներ*։
*Սա վերաբերում է միայն 2018 թ. սեպտեմբերի 1-ին բացվելիք ԱԲ-ի դասարաններին։ Ավելի ուշ
բացվող դասարանների դեպքում դասավանդող բոլոր ուսուցիչները թեկնածության փուլի
ավարտին պետք է լինեն վերապատրաստված և հավաստագրված։

Բարելավված կրթական միջավայր
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ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերն իրականացնելու համար՝ համապատասխան՝




առարկայական լաբորատորիաներ,
համակարգիչներ,
անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծրագրեր։

ՓՈՒԼ 4. ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ
ԱԲ-ի հավաստագիրը ստանալուց հետո աստիճանաբար բարձրանում է ծրագրում
ներգրավված ուսուցիչների աշխատավարձը։ Հավաստագրվելուն հաջորդող առաջին 3-5
տարին դպրոցը գտնվում է մեկնարկային փուլում և շարունակաբար ուղղորդում
ստանում ԱԲ-ի թիմից։
Այնուհետև ԱԲ-ի թիմի ներգրավվածությունը դպրոցի կյանքում նվազում է, և
իրականացվում են միայն տարեկան այցեր՝ հավաստագրի պահպանումն ապահովելու
համար։

Հավաստագրումից անմիջապես հետո.
դպրոցում ամբողջապես կներդրվեն ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերը,
կիրականացվի
աշակերտների
ընդունելություն՝
ընդունելության կենտրոնացված կարգի։

համաձայն

աշակերտների

Դպրոցի պարտավորությունները
Պահպանել նախորդ փուլերում իրականացրած փոփոխությունները և շարունակաբար
բարելավել։
ԱԲ-ի թիմին ներկայացնել ԱԲ-ի ծրագրի իրագործման տարեկան հաշվետվություններ։

ԱԲ-ի հավաստագրի կասեցումը
«Այբ» կրթական հիմնադրամը կարող է կասեցնել ԱԲ-ի հավաստագիրը, եթե՝







դպրոցը չի կատարում ԱԲ-ի դպրոցին ներկայացված պահանջները.
դպրոցը չի համագործակցում ԱԲ-ի թիմի հետ, չի կատարում շարունակական
զարգացմանն ուղղված քայլեր և պատշաճ կերպով չի ապահովում
հաշվետվողականությունը.
դպրոցի կառավարման և կազմակերպական կառուցվածքում կատարվում են մի
շարք փոփոխություններ, որոնց արդյունքում դպրոցն ունենում է կառավարման և
կազմակերպական կառուցվածք, որը լիովին տարբեր է նրանից, ինչ կար ԱԲ-ի
հավաստագրման շնորհման պահին.
դպրոցը խախտում է ԱԲ-ի մտավոր սեփականությանն առնչվող պահանջները։
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Նշում։ Եթե հավաստագրումից հետո դպրոցի տնօրենը և ղեկավար անձնակազմը
փոխվում են, Մրցութային հանձնաժողովը կարող է փոխել դպրոցի կարգավիճակը և
իրականացնել հավաստագրման արագացված գործընթաց։

Ով է կատարում դպրոցների ընտրությունը
ԱԲ-ի դպրոցների ընտրության ողջ գործընթացն իրականացվում է մրցութային
հանձնաժողովի կողմից (ՄՀ), որն ունի 5 անդամ՝ ձայնի իրավունքով։
ՄՀ-ի անդամներն այն անձինք են, ովքեր ունեն բարձր հեղինակություն և առնչություն
կրթության բնագավառի հետ, վայելում են հասարակության վստահությունը, գիտակցում
և արժևորում են ծրագրի առաքելությունը ։ ՄՀ-ի անդամներ կարող են լինել ինչպես ՀՀ
ԿԳՆ, ՀՀ կառավարության, այնպես էլ «Այբ» համայնքի ներկայացուցիչներ։ ՄՀ-ի
անդամությունը կապված չէ անդամների զբաղեցրած պաշտոնների հետ։
Մրցութային հանձնաժողովի անդամներ






Լևոն Մկրտչյան, ՀՀ կրթության և գիտության նախարար
Դավիթ Սահակյան, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ
Դավիթ Փախչանյան, ՀՀ պաշտպանության փոխնախարար, «Այբ» կրթական
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ
Մեսրոպ քհն Արամյան, ՀՀ նախագահի՝ կրթության գծով խորհրդական, Կրթության
գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) տնօրեն
Վազգեն Յակուբյան, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն (ՀԲԸՄ)
Հայաստանի նախագահ, ՀԲԸՄ կենտրոնական վարչության անդամ
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