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ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 33 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 
1. Ըստ  «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի`             պետական քաղաքականության  հենքը ազգային դպրոցն է, 

որի կազմակերպական հիմքը  դպրոցի  զարգացման ծրագիրն է, որը  

նպատակուղղված է  համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության,  

պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված և 

մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող  անձի  ձևավորմանը:  

 2. «2021-2026.  Զարգացման  ծրագիրը»  (այսուհետ`  Ծրագիր)  

մշակված  է ըստ Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման   

պետական ծրագրի:   

 3. Ծրագրի հիմքում դրվել են նաև Հայաստանի 

Հանրապետության Կառավարության  կողմից հաստատված կրթության 

առանձին ոլորտների  ռազմավարական ծրագրերը և զարգացման 

հայեցակարգերը, ինչպես նաև դպրոցի   առանձնահատկությունները: 
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1. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
 

  

Առաքելությունը կազմակերպության ցանկալի ապագայի մտապատկերն է: 

 
  

  

Երկրի ապագան որոշվում է այսօր... ինչպիսին կլինի մեր երկրի ապագան, ովքեր 

կկերտեն այն՝ կանխորոշում է դպրոց: Առողջ քաղաացիական հասարակություն 

ձևավորելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել կրթական այնպիսի միջավայր, որը 

բավարարի 21-րդ դարի պահանջների, այլապես մեն կպարտվեն աշխարհին: 

Կրթական գործընթացը կազմակերպելիս շատ կարևոր է, որ այն ժամանակավրեպ 

չլինի, քանի որ և՛ հասարակական գիտակցության, և՛ պետական 

քաղաքականության մեջ որակյալ կրթության նշանակությունը շատ կարևոր է ու 

առաջնային:  

Սույն Զարգացման ծրագրը որպես ելակետ ենք ընդունելու, որը ենթադրում է 

բարեփոխումների աստիճանական իրականացում թե՛ կրթական, թե շենքային 

պայմանների բարելավման առումով: 

Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գերխնդիր է որակյալ ու արդիական 

կրթության ապահովումը: Այս տքնաջան ու դժվարին գործին են լծվել ողջ երկրի 

մանկավարժական համայքնը, որոնք պարզ գիտակցում են, որ մեր երկրի 

հզորացման երաշխիքը բարձրակարգ գիտելիքների, կարողությունների ու 

հմտությունների փոխանցումն է սերունդներին: 

Ուսուցման գործընթացում պետք է ճկուն կրթական քաղաքականություն վարենք, 

որպեսզի սովորողները, այս արագ փոփոխվող ժամանակաշրջանում ճիշտ 

կողմնորոշվեն և իրենց ապագան կերտելու ճանապարհին՝ հենվերով ձեռք բերած 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների վրա, ճիշտ ու պահանջված 

մասնագիտություններ ձեռք բերեն: 

Այսպիսով, Մ. Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոցի առաքելությունն է. 

Տալ որակյալ կրթություն 

Սովորեցնել սովորել 

Տիրապետել օտար լեզուների՝ ազատ հաղորդակցվել դպրոցում 

դասավադվող լեզուներով 

Զարգացնել հաղորդակցման կարողություններ, հմտություններ  

Զարգացնել  վերլուծական և քննադատական մտածողություն  

Իրականացնել ներառական կրթություն 

Տալ մասնագիտական կողմնորոշում 

Կրթել արժանապատիվ  ու պետականապետ ՀՀ քաղաքացիներ։  
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2. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 

 

Երևանի  Մ․ Նալբանդյանի անվան հ. 33 հիմնական դպրոցը հիմնադրվել է (հին 

շենքը) հիմնադրվել է 1921 թվականին, որը այդ ժամանակ անվանվել է Նար-

Դոսի անվան դպրոց: 1935 թ-ին կառուցվել է նոր մասնաշենք և դպրոցը 1941 թ-ին 

վերանվանվել է Մ.Նալբանդյանի անվան  հ 33 միջնակարգ դպրոց:  

1942-1943թթ.    դպրոցի   շենքը  ծառայել է  որպես  հոսպիտալ,  որից հետո 

նորից շարունակվել է  դպրոցի գործունեությունը: 1982թ.կառուցվել 

է  Մ.Նալբանդյանի անվան հ․ 33 միջնակարգ դպրոցի նոր շենքը` 

բաղկացած  2  մասնաշենքից, որն էլ գործում է մինչև օրս:   

Դպրոցը միահերթ է, հնգօրյա: Ըստ լիցենզիայի տարրական դպրոցին 

հատկացված է 400 տեղ, որտեղ այժմ սովորում է 143 աշակերտ, միջին դպրոցին 415 

տեղ, սովորում են 163 աշակերտ․ դասարաների միջի բաշխվածությունը 21,7։ 

Դպրոցում ըստ վերջին տվյալների սովորում են 306 աշակերտ։ Առաջին 

դասարանին հատկացված է 100 տեղ, գրանցվել են ընդամենը 30՝ ըստ վերջին 

տվյալների։ 

 Դպրոցն ունի երկու տնօրենի տեղակալ՝ ուսումնական և մասնագիտական 

աջակցության գծով, 6 մեթոդական միավորում՝ տարրական դասարանների, 

բնագիտական, հասարակագիտական, ֆիզմաթ, լեզուների, մշակութային 

առարկաների։  Դպրոցում աշխատում են  41 աշխատակից, որոնցից 37-ը 

ուսուցիչերն են․ նրանցից 20-ը ունեն 1աստիճանի տարակարգ, 1-ը՝ երկրորդ։ 

Դպրոցում ուսուցանվող օտար լեզուներն են ռուսերենը, անգլերենը և 

ֆրանսերենը: 

Գործում է կերպարվեստի, պատանի բնագետի, պատանի պատմաբանի 

անվճար խմբակներ, ինչպես նաև Առաջին քայլեր խմբակը (դպրոցի բյուջեի 

հաշվին), որը ապահովված է դասասենյակով և խաղասենյակով: 

ՆԶՊ-ի դասասենյակը կահավորված է առարկայի դասավանդմանն անհրաժեշտ 

բոլոր նյութերով: Ունի 1 բուֆետ, 1 բուժսենյակ։ 

Գրադարանը բացի դասագրքերից ունի 7433 կտոր գեղարվեստական 

գրականություն: 

Դպրոցում պահպանվում են անվտանգության բոլոր նորմերը, գործում են դպրոց 

տանող բոլոր մուտքերն ու ելքերը․  վթարային է երկրորդ հարկի միջանցքը, որը 

անվտանգությունից ելնելով չի գործածվում։ 
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3. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ և 

ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ. 

 

 

Դպրոցի շենքային պայմանները և նյութատեխնիկական բազան 

 

Ուժեղ կողմերը Թույլ կողմերը 

Շենքը ունի լոկալ ջեռուցում, 

ապահովված է շուրջօրյա խմելու ջրով: 

Ունի մասնակի ոռոգման համակարգ 

պատուհանները փոխված են միայն 

դասասենյակներում  

Հանդիսությունների դահլիճը 

վերանորոգված է, մարզադահլիճի 

պատուհանները նույնպես փոխած են։ 

Դպրոցում առկա են 15 համակարգիչներ, 

7ցրիչ, 1 էլեկտրոնային գրատախտակ։ 

Ապահովված է ինտերնետային կապով։ 

Դպրոցն ապահովված է կապի, 

արտակարգ իրավիճակների 

ազդարարման համակարգով. 

Ապաստարաններից միայն մեկն է 

կահավորված։ 

Մարզադահլիճ է նախատեսված 

կառուցել, որի նախագիծը հաստատված 

է։ Կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող 

աշակերտների համար դրսում առկա է  

թեքահարթակ 

Շենքն ունի հիմնանորոգման կարիք, 

Շենքի մի հատվածը վթարային է, մեկ 

մասնաշենքը ամբողջությամբ չի 

գործածվում. 

Մարզադահլիճը անմխիթար վիճակում է 

Մարզահրապարակ չկա 

Սանհանգույցները նույնպես 

վերանորոգման կարիք ունեն 

Անխնամ և անբարեկարգ են բակը, 

այգիները, Նալբանդյանի արձանի 

հարակից տարածքը։ 

Առարկայական կաբինետները 

ապահովված չեն նոր սերնդի 

տեխնիկայով և սարավորումներով 

Լաբորատորիանները վերազինման 

կարիք ունեն. 

Ապաստարանը զուրկ է ջրից։ 

Դպրոցում գույները տխուր են ու 

միապաղաղ։ 

Փողոցից դեպի դպրոց եկող ճանապարհը 

անվտանգ չէ. Ոչ մի նշան չկա, որը 

զգուշացնում է, որ մատակայքում դպրոց 

կա, անցումը դպրոցից բավականին 

հեռու է գտնվում. 

Շենքը հարմարեցված չէ ԿԱՊԿՈՒ 

(հենաշարժողական և տեսողական) 

երեխաների համար 

 

Նպատակը՝ 2021-2025թթ ընթացքում պարբերաբար բարեկարգել ու բարելավել 

ենքային պայմանները։ Բարերարների ներգրավել, որոնք կվերանորոգեն 

մարզադահլիճը։ Դասասենյակեր անվանակոչել զոհված հերոս շրջանավարտների 

անունով ։ 

 

Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը 

Պետական բյուջեից ստացվող 

ֆինանսական միջոցների կայուն և 

ժամանակին փոխանցումներ 

Պետական բյուջեից դպրոցի զարգացմանն 

ուղղված ծրագրերի կազմման 

ֆինանսավորման անբավարար ծավալը 
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Դպրոցը չունի ֆինանսական 

պարտքեր, ժամանակին կատարվում 

են կոմունալ վճարումները: 

Աշակերտների  թվով պայմանավորված 

բյուջեի սուղ միջոցներ 

Չունի  բարեգործություններից, 

նվիրատվություններից գոյացած գումարներ 

Բարերարների բացակայություն 

 

Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր 

 1. Դպրոցի գործունեությանը 

վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթը 

ամբողջական են՝ 

ա. Իրավական ակտեր  

բ. Աշխատողների անձնական գործեր  

գ.Սովորողների անձնական գործեր  

դ.Խորհուրդների արձանագրության 

մատյաններ  

ե.Շարժի մատյան  

զ.Տարիֆիկացիոն փաստաթղթեր 

է․  Էլեկտրոնային մատյան 

 

 

Կառավարման և խորհրդակցական մարմինները 

Համագործակցությունը համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների և 

շահառու կազմակերպությունների հետ 

 

Դպրոցում գործում են 

կանոնադրության համաձայն 

ձևավորված խորհուրդներ՝ 

կառավարման, մանկավարժական, 

ծնողական, աշակերտական ։ 

Տարաբնույթ միջոցառումների, 

ծնողական ժողովների և ծնող 

հանդիպման շնորհիվ ամրապնդվում է 

կապը ծնողական համայնքի հետ։ 

Համագործակցում են ԿԶՆԱԿԻ հետ 

 

Դպրոցում չկան շրջանավարտների և 

հոգաբարձուների խորհուրդներ  

Դպրոցի և  համայնքի  կապերը  շատ  թույլ  

են:  

Ծնողները պասիվ են և համարյա չեն 

մասնակցնում դպրոցի կյանքին 

Վարչական շրջանի հետ 

համագործակցությունը թույլ է։ Չեն 

համագործակցում ՀԿ-ների և այլ 

կազմակերպությունների հետ 

Նպատակը՝ Համագործակցել կրթական հիմնադրամների, սահանամերձ գյուղի 

դպրոցների հետ։ Ֆրանսիայի դեսպանատան միջոցով քույր դպրոց գտնել 

Ֆրանսիայում։ Ծնողավարության դպրոցի հիմնում։ 

Աշակերտական համակազմը 

 

Հետաքրքրությունները 

օլիմպիադաների, հանրապետական 

Սովորողները հարմարվող են, չունեն 

սեփական կարծիքը բարձրաձայնելու կամք, 

անտարբերություն: 
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մրցույթների   նկատմամբ «Կենգուրու», 

«Մեղու», «Ռուսական արջուկ»  

Կազմակերպվում են տարաբնույթ 

միջոցառումներ, բաց դասեր: 

Հետաքրքրասեր 

 

Սովորողների ընթերցանության, 

ինքնակրթության և ուսման  նկատմամբ   

նվազ հետաքրքրություն: 

Առաջադիմությունը ցածր է: 

Սովորողները չունեն մասնագիտական 

կողմնորոշում : 

ԱԽ-ի աշխատանքները ակտիվ չեն:  

Աշակերտները և ուսուցիչները 

շահագրգռված չեն մասնակցել 

օլիմպիադաներին, մոտիվացված չեն, չեն 

հաղթահարում օլիմպիադաների մարզային 

և հանրապետական փուլերը։ 

 

Նպատակ՝ ստեղծել օլիմպիական երեխաների թիմ, որը ոչ միայն հաջողություններ 

կերի դպրոցին, այլ նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ։ 

Մանկավարժական համակազմը 

 

Դպրոցն ունի կազմակերպված ու 

համերաշխ կոլեկտիվ  

Փորձառու և հմուտ մանկավարժները 

օգնում և աջակցում են սկսնակ 

ուսուցիչներին, կատարվում են 

դասալսումներ, քննարկումներ, 

խորհրդատվություններ 

Դպրոցում աշխատում են 21 

տարակարգ ունեցող ուսուցիչներ, 

որոնք համադրելով ավանդական և 

արդի մեթոդները փորձում են 

ապահովել աշակերտակենտրոն 

մոտեցում. Կիրառում են նոր 

տեխնոլոգիաներ՝ համակարգիչ, ցրիչ, 

էլեկտրոնային գնահատում 

Դպրոցում գործում է ռեսուրս սենյակը, 

որը աջակցում է ԿԱՊԿՈՒ 

աշակերտներին. 

Դպրոցի վարկանիշը 

Ուսումնական միջավայրը 

Դպրոցում տիրում է ջերմ մթնոլորտ, 

աշակերտ-ուսուցիչ համագործակցում 

են միմյանց հետ 

Անտարբեր են իրենց միջավայրի 

նկատմամբ, ցանկանում են, որ ամեն ինչ 

լինի հարմարավետ ու գեղեցիկ, բայց 

նախաձեռնող չեն այն փոփոխելու և ավելի 

լավը դարձնելու համար. 

Նպատակը՝ 2021-22 թթ բարեկարգել դպրոցի այգիները, բակում կատարել նորոգման 

աշխատանքներ՝ ընկած քարերը ամրացել, ճաղավանդակները ներկել։ Ազատության 

պուրակը կյանքի կոչել։ Պուրակում իրականացնել Նալբանդյանական օրեր։ 
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Հրատարակել, աշխորհրդի ներգրավմամբ, Հյուսիսափայլ էլեկտրոնային 

ամսաթերթը։ 

Կրթության որակը` ըստ սովորողների ուսումնառության արդյունքների 

Ըստ ներին գնահատման 

ցուցանիշների դպրոցում կրթության 

որակը 53% է 

Տարրականը -71%  

Հիմնականը-41% 

Միջին դպրոցում՝ դասարանից դասարան 

փոխադրվելուն զուգընթաց իջնում է 

աշակերտների առաջադիմությունը։ 

Ուսուցման որակի անկումը միջին 

դպրոցում խիստ մտահոգիչ է։ 

Տեխնոլոգիաները և նորարարությունները: 
Դպրոցն ունի 3 լաբորատորիաներ՝ 

ֆիզիկայի,քիմիայի,կենսաբանության 
/ հին հագեցվածության/, 

1 էլեկտրոնային գրատախտակ, 
7ցրիչ,  
15 համակարգիչ 

Դասերը վարում են օգտագործելով 

տեխնիկական ողջ զինանոցը 

Բնապահպանական ծրագրի իրականացում 

չկա 

Նպատակը՝ թափոնների հավաքագրման  կայան ստեղծել։ Խրախուսել այն 

աշակերտներին, ովքեր ակտիվորեն կներգրավվեն կամավորական 

աշխատանքներին։ 
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ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ՝ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ. 

 

Կրթության բարձրագույն իմաստը երջանիկ  մարդիկ մեծացնելն է 

 

Երևանի Մ․ Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոցը ունի վերանորոգման 

կարի; Ընդգրկված է եղել առաջնահերթ վերանորոգվող դպրոցների ցանկում, բայց 

ցավո մինչև այժմ սայլը տեղից չի շարժվել. Դպրոցը շատ թե քիչ վերանորոգվել է 

մանկավարժների նախաձեռնությամբ, բայց 21-րդ դարում հասկանալի է, որ նման 

պայմաններում աշխատելը ոգևորիչ չէ. 

Դեռևս Խորհրդային շրջանից մեր օրեր հասած  միապաղաղ գույները, 

անհրապույր ու գորշ միջավայրը ստեղծագործելու համար նպաստավոր պայման 

չեն կարող հանդիսանալ։ Շատ շտապ մեր դպրոցական աշխարհը պետք է 

տեղափոխվի գունեղ ու պայծառ աշխարհ, խիստ կարևոր է տաք գույներով 

պարուրել դպրոցը, բարեկարգել դպրոցի այգիներն ու պուրակը։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նպատակը՝    Համագործակցել վարչական շրջանի, ԷՅԹԻՓԻ բնապահպանական 

ծրագրի և շահառու կողմի՝ տվյալ դեպքում աշակերտերի և ծնողների հետ այս 

ամենը հնարավոր է իրականացնել շատ կարճ՝ մեկ տարի, ժամանակաշրջանում։ 

Նախատեսվում է. 
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1․Մ․Նալբանդյանի արձանին հարող տարածքը անվանել «Ազատության պուրակ», 

տեղադրել 44-օրյա պատերազմին զոհված հերոս նահատակ շրջանավարտների 

դիմանկարներով պաստառներ, անվանական ծառատունկ կատարել, 

համայնքապետարանի օգնությամբ տեղադրել նստարաններ և լուսավորություն։ 

 

 

 2․ Դպրոցի ներսում գտվող այգին կարելի է հանձնել պատանի բնագետներին և 

պատմաբաններին, որոնք կարող են այնտեղ համապատասխան ազգային կոլորիտով 

տարածք ստեղծել։ Տարածքը կարելի է օգտագործել Կերպարվեստի ևերաժշտության 

ժամերին։  
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Այս ամենին զուգահեռ անհրաժեշտ է իրականացնել բնապահպանական 

ծրագիր (թափոնների հավաքագրում), որից առաջացած հասույթը նույնպես 

կօգտագործվի դպրոցի բարեկարգման ծրագրերին։ 

 

 

Կրթությունը հզոր զենք է, նրանով կարող ես աշխարհը գրավել։ 

Իրականացնելով հիմնական պարտադիր կրթություն` շեշտը պետք է դնել 

կրթության որակի վրա:  

Կրթության  որակի  կարևոր   ցուցանիշ  է ոչ միայն դպրոցի, այլ նախ և առաջ 

շահառուների՝  սովորողների    և ծնողների,  համար: Կրթական գործընթացի 

յուրաքանչյուր մասնակից պիտի շահագրգռված լինի կրթության որակի 

բարելավման համար: Նրանք ոչ թե պահանջատեր պիտի լինեն, այլ  սեփական 

նախաձեռնություններով հանդես եկողներ: 

 

Միջազգային փորձը վկայում է, որ մասնագիտական զարգացման 

ազդեցիկ միջոց է դպրոցի ներսում ուսուցիչների համագործակցությունը։ 

Այս մոտեցման դեպքում ստեղծվում են ուսուցչական խմբեր, որոնք 

համատեղ մշակում են դասի պլաններ, վարում և դիտարկում են դասեր, 

ապա կատարում դասերի վերլուծություններ։ Նման դեպքերում 

ուսուցիչները առաջարկներ և դիտողություններ են ստանում իրենց 

գործընկերներից և հնարավորություն ունենում բարելավելու իրենց 

աշխատանքը։  

 

Կրթության որակը բարձրացնելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ են 

որակյալ, պատասխանատու, ինքնակրթվող մասնագետներ 

Դպրոցի հեղինակության և վարկանիշի բարձրացման համար օժտված 

մանակավարժական կադրերին անհրաժեշտ է խրախուսել, ուղղորդել 

ինքնակրթության և կրթական տարբեր ծրագրերի միջոցով բարձրացնել 

դասավանդման որակը: Անհրաժեշտ է մաս կազմել այնպիսի ծրագրերի, ինչպիսիք 

են՝ Դասավանդիր Հայաստան, Մասնակցային դպրոց, Էդու Արմենիա, Սովորում 

ենք սովորել կրթական ծրագրերի, որոնք արդիականացնում ու հեշտացնում են 

ուսուցչի աշխատանքը, հաղոդակիցն ու մասնակիցը դարձնում մերօրյա 

համաշխարհային կրթական ծրագրերին: 

  Անհրաժեշտ է շեշտը դնել 21-րդ դարին համապատասխան սովորողի 

հմտությունների ձևավորման, կիրառման և գիտելիքների ձեռքբերման վրա: 

Ստեղծել բարենպաստ միջավայր ստեղծագործական, հետազոտական, 

փորձարարական, մանկավարժամեթոդական աշխատանքների  իրականացման 

համար:  Մշակել    կազմակերպական    և    ղեկավարման մեխանիզմներ,     

Մեթոդական մասնախմբերի նիստերին աշխատանքներ տանել փորձառություն 

ունեցող ուսուցիչների փորձի փոխանակման տարածման, նորարար 

աշխատանքների մեջ ուսուցիչներին ներգրավելու հարցերին: Անհրաժեշտ է 

կրթական նորարարությունների կիզակետում մնալ՝ անդադար 

արդիականացնելով ուսուցման կազմակերպման ձևերն ու մեթոդները, դարձնելով 

այն ավելի հետաքրքիր և բովանդակալից: Պետք է սեփական դպրոցը ստեղծել՝ 
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դպրոց բառի իսկական իմաստով՝ ինքնատիպ ու յուրօրինակ ձեռագրով, որտեղ 

կհիմնենք նաև մեթոդաբանական կենտրոն: Մեր փորձարկված ու հաջողված 

մեթոդներով կարող ենք կիսվել գործընկերների հետ՝ սեմինար-դասընթացների 

միջոցով: Կարևոր են ծրագրային նյութերի շուրջ բանավեճերի կիրառումը, 

կարծիքների փոխանակումը, սեփական հիմնավորված տեսակետի ու փաստերի 

մեջբերումները:  

Կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված անհրաժեշտ քայլը՝ 

համագործակցված ու ծրագրավորված գործընթացի կազմակերպումն է:  

Շատ կարևոր է որակի կառավարումը: Իսկ հնարա՞վոր է կառավարել որակը: 

Իհարկե հնարավոր է: Անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ գործիքներ և ամեն ինչ 

կդառնա կառավարելի: Ե՛վ մեթոդական միավորումները, և՛ տնօրինության համար 

առաջնային նպատակ պիտի լինի դպրոցի առաջադիմությունն ու որակը: Պիտի 

անընդհատ ու անդադար փոխվեն պահանջները՝ հարմարացվեն դրանք 

աշակերտների կարիքներին ու պահանջներին այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք 

գտել այն ոսկե միջինը, որի արդյունքում կարձանագրեն կրթության որակի աճ: 

Դպրոցում պետք է ձևավորել ստեղծագործական մթնոլորտ, գաղափարների 

արկղ, որոնք անդադար կդրվեն քննարկման սեղանին ու կօգնեն մոտիվացնել 

կրթական գործընթացի մասնակիցներին: Այս ճանապարհն էլ կօգնի գտնել 

դպրոցը դուրս բերել թմբիրից:  

Արդիական կրթական միջավայրի ձևավորումը յուրաքանչյուր դպրոցի 

առաքելության միջուկն ու հրատապ խնդիրներից է: Այդ միջավայրի ձևավորման 

համար անհրաժեշտ են դպրոցի կառավարման գործընթացի արդիականացում՝ 

• Հանրային քննակում դպրոցի կրթական գործընթացի մասնակիցների հետ 

կարգապահության, առաջադիմության ու որակի շուրջ 

• Լսումներ, կլոր սեղաններ, քննարկումներ 

• Մոտիվացիա 

• Խրախուսման սանդղակի ձևավորում՝ կրթական գործընթացի 

մասնակիցների համար 

Անհրաժեշտ է բարձրացնել դպրոցի վարկանիշը նորամուծությունների միջոցով. 

Ներգրավել շրջանավարտներին, նամանավանդ, որ առաջիկայում դպրոցի 

հոբելյանական տարելիցն է։ Արմաթ լաբորատորիայի առկայությունը,  

Ռոբոտաշինության, պատանի արշավականներ խմբակները նոր շունչ կհաղորդեն 

դպրոցին։ «Ջինիշյան», «Հրայր և Աննա Հովնանյան » և այլ կրթական 

հիմնադրամների հետ համագործակցությունը հնարավորություն կտա 

աշակերտներին ունենալ բեղուն և ստեղծագործ առօրյա: Անհրաժեշտ է նաև 

մասնակցել դրամաշնորհային ծրագրերին, որոնք նույնպես արդիական են մեր 

օրերում։ 
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Գլուխ 3 

2021-2026թթ․  զարգացման ուղղությունները 

Ակնկալվող արդյունքները 

 
   Երևանի  Մ․ Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոցում  կրթության  

բնագավառի  գերխնդիրը  կրթության    որակի    բարձրացումը   և սովորողների 

կողմից իրենց ձգտումներին և ընդունակություններին      համապատասխան      

կրթություն  ստանալու  հավասար մատչելիությունն է: Դպրոցի 

հիմնախնդիրներից մեկն եմ դիտելու կրթության որակի վստահելի և 

արժանահավատ արդյունքների ապահովումը՝ հետևողական ու անդադար 

վերահսկելով սովորողների առաջադիմությունը և դասավանդման որակը 

(դասալսումներ, գրավոր աշխատանքներ, օլիմպիադաներ, համացանցային դաս-

հարցումներ, քննարկումներ): 

 Իրավիճակի վերլուծությունը տվել է հնարավորություն սահմանել զարգացման 

ծրագրի գերակայությունները: Դրան նպաստելու համար. 

1. անհրաժեշտ է ընդլայնել դպրոցի խորհրդի լիազորությունները և իրավունքները 

հետևյալ   ուղղություններով. 

 նյութատեխնիկական բազայի հարստացման ուղղությամբ 

որոշումների ընդունում  

 պետական լիազորված մարմիններին առաջարկությունների 

ներկայացում 

 Հեռավար կրթության զարգացում, առաջավոր փորձի փոխանակում 

 դպրոցի   ծնողական  խորհրդի  գործունեության  վերաբերյալ 

առաջարկությունների  ներկայացում 

 կրթության պետական կառավարման մարմնին դպրոցի զարգացման 

վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում 

 դպրոցի դերի բարձրացում, վարկանիշավորման նոր համակարգում 

բարձր ցուցանիշների ապահովում 

 ավագ դպրոցների և բուհերի հետ համագործակցության 

ամրապնդում. 

   2.   Դպրոցի   տնօրինությանն   անհրաժեշտ  է  արմատապես  բարելավել   

ծնողական  և աշակերտական   խորհուրդների  դերը  և  նրանց   ընդգրկել   

ուսումնական  կարևորագույն  գործառույթներում: Հատկապես  ծնողների՝  որպես   

առաջնային  շահառուների  հետ   համագործակցությունը  պետք  է  ավելի   ակտիվ  

լինի: Մեծ  ուշադրություն  դարձնել  դպրոցի զարգացման գործում ծնողների 

ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման վրա: 

        Այս առումով  տնօրինությունը  պետք է  էլ ավելի զարգացնի՝ 

 ծնող-դպրոց կապը 



15 
 

 ծնողների և մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից երեխաների 

դաստիարակության ու կարգապահության հարցում  միասնական 

պահանջներ  ձևավորի 

 արտադպրոցական և արտադասարանական դաստիարակչական 

աշխատանքներին մասնակցություն ապահովի: 

   3. Դպրոցի տնօրինությունը պետք է ամրապնդի դպրոցի խորհրդակցական  

մարմինների   համագործակցությունը, այն է ծնողական և մանկավարժական 

խորհուրդների կապը դպրոցի   կառավարման     խորհրդի    և   մանակավարժական   

խորհրդի    հետ՝      ապահովելով  տեղեկատվության     կազմակերպումը     և     

տարածումը,      աջակցելով      ծնողական  խորհուրդների աշխատանքի 

կազմակերպմանը:  

      Անհրաժեշտ է ճշգրտել և աջակցել՝ 

 սոցալական ծանր վիճակում գտնվող երեխաների թիվը 

 երկկողմանի ծնողազուրկ աշակերտների թիվը 

 միակողմանի ծնողազուրկ աշակերտների թիվը 

 զոհված ազատամարտիկ ծնողներ ունեցող աշակերտների թիվը 

 հաշմանդամ աշակերտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

 ծնողների խնամքից զրկված աշակերտների թիվը 

 միայնակ մոր խնամքի տակ գտնվող աշակերտների մասին 

տվյալները 

 հաշմանդամ ծնողներ  ունեցող աշակերտների թիվը: 

4. Դպրոցում    հիմնել    էլեկտրոնային    գրադարան    էլեկտրոնային       

ձեռնարկներով, իրականացնել  հեռավար  ուսուցման ծրագիր(անհրաժեշտության 

դեպքում), զարգացնել  ռոբոտաշինությունը դպրոցում, համագործակցել «Թումո» 

ստեղծարար տեխնոլոգիաների  կենտրոնի  հետ: 

5. Ընդլայնել   տեղեկատվական   և   հեռահաղորդակցման   տեխնոլոգիաների    

ներդրման գործընթացը: 

6. Արժանապատիվ  ճանապարհել  երկարամյա վաստակաշատ ուսուցիչներին 

արժանապատիվ հանգստի, սերդափոխությունը կազմակերպել սահուն ու 

անցնցում: 
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ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Մանկավարժական  համակազմի  որակական բարելավում 

    Դպրոցի մանկավարժական համակազմի որակական բարելավումը ենթադրում 

է.                     

 սովորողների կրթության բովանդակային վերազինումը, դպրոցի 

դաստիարակչական  համակարգի աշխատանքների վերանայում և 

կատարելագործում 

 նորմատիվ իրավական և կազմակերպական այնպիսի 

նախադրյալների ստեղծում, որոնք կապահովեն դպրոցի 

մանկավարժական համակազմի մեթոդական աշխատանքի 

որակական բարելավումը 

 կազմակերպման և ղեկավարման մեխանիզմների մշակում՝ ուղղված 

մանկավարժների մասնագիտական որակավորման մակարդակի 

հետագա բարձրացմանը 

     դպրոցի մանկավարժական համակազմի մեթոդական աշխատանքի 

որակական բարելավում, աշակերտակենտրոն ուսուցմանը 

նպաստող կրթական անհատականացումը ապահովվող մեթոդական 

զինանոցի հաստատում 

    մանկավարժներին   շահագրգռում՝  կատարելու  հետազոտական 

աշխատանքներ, պայմանների ստեղծում մանկավարժների 

փորձարարական աշխատանքների իրականացման համար 

օգտագործելով թվային գործիքները և սոցիալական ցանցերը 

     մանկավարժներին   աջակցություն կրթական    ռեսուրսների՝     

տեղեկատվական     և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) 

էլեկրոնային  գործիքների ստեղծման գործընթացում 

    մանկավարժների շարունակական մասնագիտական 

կատարելագործում  

 ավագ մանկավարժների   դասավանդման դասական  արդյունավետ 

մեթոդների համագործակցում նոր մեթոդների հետ և փոխանցում 

երիտասարդ    մանկավարժներին,  որոնց պակասում  է  բավարար 

փորձառությունը  

      բարենպաստ   պայմաններ   մանկավարժների    ինքնակրթության 

համար 

      համագործակցության  խթանում    երևանյան,    մարզային 

դպրոցների և արտասահմանյան կրթական հաստատությունների 

միջև, որը կնպաստի դպրոցի կառավարման և ուսումնական    

մեթոդների     ոլորտներում     փորձի    փոխանակմանը, ուսուցիչների  

և  աշակերտների  համագործակցմանը: 
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Սովորողների   կրթության  արդյունավետության  բարձրացում 

 սովորողների ուսուցման ու զարգացման ապահովում դպրոցի կրթական  

         ծրագրերի շրջանակում 

 պետական կրթական չափորոշիչների պահանջների ապահովում 

 սովորողների կրթության բովանդակային կառուցվածքի վերազինում 

 օլիմպիադաներին ակտիվ  մասնակցություն 

 մեթոդական և դիդակտիկ նյութերով ապահովում 

 սովորողների շահագրգռում՝ հետազոտական աշխատանքներ կատարելու 

 սովորողներին` սովորել սովորեցնելու  մոտիվացիայի ապահովում 

 21-րդ դարում պահանջվող կարողությունների ու հմտությունների 

ձևավորում։ 

Դպրոցի ուսումնական  և դաստիարակչական    աշխատանքի            

կատարելագործում                                           

 Դպրոցում համապատասխան ուսումնական և դաստիարակչական 

միջավայրի ստեղծումը, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի պահպանումը, 

կնպաստի որակյալ կրթության ապահովմանը, երեխաների սոցիալականացմանը, 

նրանց հոգևոր, բարոյական և ֆիզիկական զարգացմանը, մասնակցությանը 

տարբեր միջոցառումների, առողջության պահպանմանը: Որտեղ չկա 

դաստիարակություն, չի կարող լինել ուսումնական որակ: Այդ նպատակով պետք 

է ապահովել ու ամրապնդել ուսուցման և դաստիարակության 

միասնականությունը, ընդլայնել սովորողների հետաքրքրությունների շրջանակը: 

Այս առումով դպրոցում կարևորվում է տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով, 

մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով, բոլոր ուսուցիչների ու 

աշխատակիցների դերը:  

Դպրոցում կրթական գործընթացի յուրաքանչյուր մասնակից պետք է 

կարևորի իր դերն ու նշանակությունը, իր անձնական օրինակով նպաստի նոր 

սերնդի դաստիարակման գործընթացին: Դպրոցի  տնօրենը  պետք է ապահովի    

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի  վերոնշյալ   բոլոր  օղակների 

փոխկապակցված աշխատանքները և կենտրոնացնի նրանց ջանքերը դպրոցի 

զարգացման խնդիրները լուծելու համար: Դպրոցի  մանկավարժական կոլեկտիվն  

իր գլխավոր խնդիրներից մեկը պետք է համարի  ազգային  հոգևոր-մշակութային  

արժեքների,  պետական   խորհրդանիշների բովանդակության  նպատակային 

պահպանումը և տարածումը: 

Դպրոցի աշխատանքի լավագույն վկայությունը դպրոցի շրջանավարտն է:  

Կրթության  և  դաստիարակության  հետևողական  և  նպատակասլաց   

իրականացման արդյունքում ակնկալվում է, որ Երևանի  Մ․ Նալբանդյանի անվան 

հ.33 հիմնական     հիմնական դպրոցի շրջանավարտը պետք է. 
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 ճանաչի իր հայրենիքը 

 լինի հայրենասեր, լիարժեք տիրապետի ՀՀ պետական 

լեզվին`հայերենին 

 իմանա իր երկրի քաղաքական, իրավական, տնտեսական հիմքերի  

գիտության, արվեստի և մարզական նվաճումների մասին 

 գիտակցի հայ ժողովրդի ու հայոց պատմության դերը 

համաշխարհային  

քաղաքականության մեջ, ունենա ազգային մտածողություն 

 ունենա ձեռք բերված գիտելիքները կյանքում ստեղծագործաբար 

կիրառելու  ունակություն 

 ունենա ազատ և ինքնուրույն մտածելակերպ, տարբեր 

իրավիճակներում կողմնորոշվելու  կարողություն 

 կարողանա օգտվել հաղորդակցման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներից 

 գիտակցի և հասկանա ընտանիքի արժեքը 

 իմանա իր իրավունքներն ու պարտականությունները, լինի 

օրինապահ, ազնիվ,  մարդասեր, հանդուրժող, նախաձեռնող 

 ունենա վստահություն սեփական ուժերի հանդեպ, կարողանա ճիշտ 

գնահատել  հնարավորությունները, զբաղվի ինքնակրթությամբ 

 պատրաստ լինի իր նախասիրություններին, 

հետաքրքրություններին  և  

           հակումներին համապատասխան մասնագիտություն և աշխատանք 

ընտրելու 
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ԴՊՐՈՑԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ  ՌԻՍԿԵՐԸ 

Դպրոցի զարգացման ծրագրում հնարավոր ռիսկերի պլանավորումը կարևոր է, 

քանի որ  առանց ռիսկերի հաշվառման, դպրոցի զարգացման ծրագիրն դժվար է 

իրականացնել: 

 

Հ Հնարավոր ռիսկերը Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն 

ուղղված գործողությունները 

1. Դպրոցի բարեկարգումը դպրոցի 

բյուջեի միջոցներով հնարավոր չէ: 

Դիմել անհատ-բարերարների, 

համապատասխան մարմիններին,  

համայնքին  ֆինանսական միջոցներ 

տրամադրելու նպատակով։  

2. Դպրոցի  համակազմի 

մասնագիտական 

պատրաստվածության 

մակարդակի խոչընդոտներ 

Ոչ ֆորլմալ կրթության 

կազմակերպում 

կազմակերպությունների միջոցով 

մենթորների պատրաստում,  

խրախուսման սանղակի կիրառում 

3. Դպրոցի նյութատեխնիկական  

բազայի ոչ բավարար 

հագեցվածություն 

Նյութատեխնիկական  բազայի 

պարբերաբար   հարստացում 

4. Դպրոցի ֆինանսական  

սահմանափակ 

հնարավորություններ 

Լրացուցիչ  ֆինանսական  միջոցների 

ձեռքբերում՝ բարերարների 

ներգրվմամբ 

5. Ծնողական  համայնքի 

անտարբերություն  դպրոցի 

գործունեության նկատմամբ 

Ծնողավարման դպրոցի ստեղծում 
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9. ԴՊՐՈՑԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  Այսօր դպրոցը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի միջոցներով՝ ըստ 

իրականացվող հանրակրթական  ծրագրերի՝ կախված  սովորողների թվից: 

Դպրոցի բյուջեի ծախսերն ունեն հետևյալ հիմնական ուղղությունները. 

1. աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ 

2. եկամտային վճարումներ 

3. գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր 

4. գույքի և սարքավորումների ձեռքբերման  ծախսեր 

5. կապի ծառայությունների ծախսեր 

6. էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր 

7. ջրմուղ – կոյուղու ծառայությունների վճարներ: 

Երևանի Երևանի  Մ․ Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոցի կարիքները 

հոգալու համար    (պետական  բյուջեի  միջոցներից  բացի)   պետք   է   կարողանալ    

լրացուցիչ  ֆինանսական   միջոցներ   հայթայթելու  գործում  ներգրավել  ոչ  միայն     

բարեգործ - բարերարների և կամավոր հովանավորների,   այլև  մասնակցել  

դրամաշնորհային   ծրագրերին:  

Անհրաժեշտ է նպաստել կրթության որակի ներքին գնահատման  համակարգի  

կատարելագործմանը,  կարճատև  թեմատիկ վերապատրաստումների 

կազմակերպմանը, լավագույն մանկավարժական    փորձի ներդրմանը, դպրոց-

ծնող-համայնք կապերի ամրապնդմանը, դասապրոցեսում կիրառելու նպատակով     

ՏՀՏ   ռեսուրսների   շտեմարանի   ստեղծմանը,       դաստիարակչական 

աշխատանքների բարելավման ծրագրերի իրականացմանը և դպրոցի զարգացման 

ծրագրից բխող  այլ  ծրագրերի  ներդրմանը: Անհրաժեշտ է ստեղծել էլեկտրոնային 

նյութեր և ներկայացնել մրցույթի, իրականացնել արտակարգ ընդունակություններ 

դրսևորած երեխաների համար հատուկ կամ լրացուցիչ կրթական ծրագրեր, 

կազմակերպել լրացուցիչ վճարովի կրթական ծառայություններ: Յուրաքանչյուր 

տարվա համար, ելնելով սույն զարգացման ծրագրից, տնօրենը պետք է 

նախատեսի դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի աստիճանական բարելավման 

պլան-ծրագիր, իսկ  խորհրդի  հավանությանը  ներկայացնի. 

 դպրոցի զարգացման տարեկան ծրագիրը 

 հաստիքացուցակը՝   համաձայն      մանկավարժական      

աշխատողների պաշտոնների անվանացանկի ու նկարագրի և այդ 

ցուցակում կատարվող (հավանական) փոփոխությունները՝ 

ատեստավորմամբ     որակավորված ուսուցիչների  

հավելավճարներով 

 տարիֆիկացիան 

 բյուջեն  և   շահույթի   բաշխման նախագիծը,  որի   մեջ  հաշվետու   

տարվա շահույթը բաշխված է անհրաժեշտ ուղղություններով 

(պահուստային ֆոնդ, կուտակային ֆոնդ, սպառման ֆոնդ) 
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Դպրոցի ֆինանսական միջոցները գոյանում են նաև օրենսդրությամբ 

չարգելվող այլ աղբյուրներից:  

 ֆինանսավորում նաև  այլ  նպատակներով: Դպրոցը կարող է մրցույթային  

հիմունքներով պետական բյուջեից ստանալ լրացուցիչ ֆինանսավորում 

հետևյալ նպատակներով. 

1.իրականացնել հատուկ կամ լրացուցիչ կրթական ծրագրեր արտակարգ   

   ընդունակություններ դրսևորած երեխաների համար 

2.իրականացնել  ուսումնամեթոդական գիտափորձ  և(կամ)  

այլընտրանքային ծրագիր 

3.կազմակերպել դպրոցականների միջազգային օլիմպիադաների   

   նախապատրաստական  հավաքներ և դասընթացներ 

4.ստեղծել ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և ուսումնական նյութեր (այդ 

թվում՝ էլեկտրոնային): 

Դպրոցը կարող է մրցույթային  հիմունքներով պետական բյուջեից 

կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 

առաջարկությամբ ստանալ լրացուցիչ դրամական միջոցներ: 

Ձեռնարկատիրական գործունեությունը դպրոցի համար լրացուցիչ 

ֆինանսավորման աղբյուր է: Ստացած շահույթն անհրաժեշտ է օգտագործել 

դպրոցի կանոնադրական խնդիրների իրագործման նպատակով: Դպրոցում  

կարելի է իրականացնել  ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ 

տեսակները. 

1.լրացուցիչ հանրակրթական ծրագրերի իրականացում 

2.արտադպրոցական դաստիարակության  կազմակերպում 

3.համակարգչային ծրագրերի և լեզուների ուսուցման կազմակերպում 

4.սովորողների սննդի կազմակերպում 

5.ուսումնաարտադրական գործունեության ծավալում և արտադրանքի 

իրացում: 

  

 Ծրագրի  բովանդակության  մեջ  առաջադրված  խնդիրները  լուծելու    և     

կրթական   գործընթացը դպրոցում  ավելի   արդյունավետ   կազմակերպելու   

համար   անհրաժեշտ է   մշտապես   առաջնորդվել       ՀՀ     օրենքներով      և   

դպրոցին     առնչվող    իրավական        ակտերով: 

 Հիմք    ընդունելով    ՀՀ  կառավարության   նորմատիվ    փաստաթղթերը    

և   վերոնշյալ հիմնադրույթները`    իմ   բոլոր    ջանքերն   ու  եռանդը   

նպատակաուղղելու  եմ  դպրոցի  

գործունեության   բարեփոխմանն   ու  առաջընթացի   կայացման   գործին: 

 

Ինչի մասին էլ  որ երազեք՝  գործի՛  անցեք 

Յ․Վ․ Գյ ոթե 
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