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ՆԱԽԱԲԱՆ 
Յուրաքանչյուր  ոք  ունի  կրթության  իրավունք: 

 / ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 39/ 

 

 

Կրթությունը    անձի,   հասարակության   և   պետության   շահերից   ելնող   

ուսուցման     և դաստիարակության գործընթաց  է, որը  նպատակաուղղված  է 

գիտելիքները  պահպանելու  և   սերունդներին  փոխանցելու  համար: 

Հայաստանի  Հանրապետության  կրթական  համակարգը  նպատակաուղղված  

է հայ  ժողովրդի  հոգևոր  և  մտավոր  ներուժի  ամրապնդմանը,  ազգային  և  

համամարդկային  արժեքների  պահպանմանն  ու  զարգացմանը: 

Կրթության  բնագավառում  պետական  քաղաքականության  հենքը  ազգային  

դպրոցն  է, որի  գլխավոր  նպատակը  մասնագիտական  պատշաճ  

պատրաստվածություն  ունեցող  և  համակողմանիորեն  զարգացած, 

հայրենասիրության, պետականության և  մարդասիրության  ոգով  դաստիարակված  

անձի  ձևավորումն  է: 

Կրթության  բնագավառում  պետական  քաղաքականության  

կազմակերպական  հիմքը  կրթության  զարգացման  պետական  ծրագիրն  է, որը  ՀՀ  

կառավարության  ներկայացմամբ  հաստատում  է  ՀՀ  Ազգային  ժողովը:    

ՀՀ  անկախության   հռչակումից  հետո  սկսվել  են  իրականացվել  կրթության  

ոլորտի  բարեփոխումներ,  որոնք  հնարավորություն  են  տվել  լուծելու  

համակարգում  առկա  շատ  խնդիրներ, կայունացնելու  իրավիճակը  և  

նախադրյալներ  ստեղծելու  զարգացման  համար: 

  «Երևանի  հմ.33  հիմնական  դպրոց»  ՊՈԱԿ-ի   զարգացման  2021-2026 թթ.  ծրագիրը   

մշակվել  է   «Հանրակրթության  մասին»  ՀՀ  օրենքի  12-րդ  հոդվածին,  «Հայաստանի  

Հանրապետության   կրթության  զարգաման 2016-2025 թթ.  պետական  ծրագիր»,  

փաստաթղթերի  հիմնադրույթներին  համապատասխան`  հաշվի  առնելով  

մանկավարժական  կոլեկտիվի  ձեռքբերումները   և  դպրոցում  առկա  

հիմնախնդիրները: 
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ԴՊՐՈՑԻ   ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Առաքելությունը  կազմակերպության  ցանկալի  ապագայի  

մտապատկերն  է: 

 

<<Կրթությունը դեպի ազատություն տանող ճանապարհի  

լուսավորությունն է >>: 

Այս առաքելության իրականացման ճանապարհին կարևորում ենք կրթական 

գործընթացում ժամանակավրեպ չլինելը: «Արագությունների», «տեղեկատվության», 

«ինտեգրման» անվանված քսանմեկերորդ դարը պահանջում է արմատական 

փոփոխություններ կրթական ոլորտում: Փոփոխությունների համակարգված 

իրականացման համար որպես ելակետ ենք ընդունում զարգացման սույն ծրագիրը, 

որը ենթադրում է աստիճանական իրականացում: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է. «Հանրակրթությունը 

անհատի, հասարակության և պետության շահերից բխող, հանրակրթության 

պետական կրթակարգին համապատասխան անձի ուսուցման և զարգացման 

գործընթաց է, որը նպատակաուղղված է երեխայի, սովորողի մտավոր, նրա անձի՝ 

որպես ապագա քաղաքացու ձևավորմանը, ինքնուրույն կյանքին 

նախապատրաստմանը, մասնագիտական կողմնորոշմանը և մասնագիտական 

կրթության նախապատրաստմանը: 

Հիմնական  դպրոցի  առաքելությունն  իր  սովորողներին  ազգային  հենքի  

վրա  տարրական  և  հիմնական  որակյալ կրթություն  տալն  է`  ապահովելով  

համակողմանիորեն  զարգացած,  հայրենասիրության  և  մարդասիրության  ոգով  

դաստիարակված  քաղաքացիների  ձևավորումը,  որոնք  կարող  են  իրենց  

կրթությունը  շարունակել  ավագ  դպրոցներում, նախնական  մասնագիտական 

(արեհեստագործական),  միջնակարգ–մասնագիտական  և  այլ  ուսումնական  

հաստատություններում:  

Հիմնական  ընդհանուր  կրթությունը  պարտադիր  է: Հիմնական  ընդհանուր  

կրթության  պարտադիր  լինելու  պահանջը  պահպանվում  է մինչև  սովորողի  16  

տարին  լրանալը, որը  չի  տարածվում  կրթության   առանձնահատուկ  պայմանների  

կարիք  ունեցող  երեխաների  որոշակի  կատեգորիաների  վրա,  որը  սահմանում  է 

ՀՀ  կառավարությունը: 

Որակյալ  կրթությունը և  դաստիարակությունը  շարունակում  են  մնալ  

գերակայությունների  շարքում` որպես  ազգային  արժեք և սոցիալ-տնտեսական  

առաջընթացի  կարևոր  գործոն:    

Կրթության  բնագավառի  գերխնդիրն  է  կրթության  որակի  բարձրացումը`  

ապահովելով  համակարգի  արդյունավետ  գործունեությունը  և  քաղաքացիների`  

իրենց  ձգտումներին  և  ընդունակություններին  համապատասխան  կրթություն  

ստանալու  հավասար  մատչելիությունը: 
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Միքայել Նալբանդյանի անվան 

հմ. 33 հիմնական դպրոցի բնութագիրը 
 

 

 
 

Երևանի  Մ.Նալբանդյանի անվան հ33  հիմնական  դպրոցը    (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 հ33 միջնակարգ դպրոցի նոր շենքը` 

բաղկացած  2  մասնաշենքից, որն էլ գործում է մինչև օրս: 

Դպրոցի հանդիսությունների դահլիճը վերանորոգված է, համակարգչային 

դասասենյակը հագեցած է 15 համակարգչով, 7 ցրիչով, 1 էլեկտրոնային 

գրատախտակով:    

Դպրոցականներն ունեցել են  տարբեր առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակցություն: Դպրոցի սաներն ամեն տարի մասնակցում են «Մեղու», 

«Կենգուրու» մրցույթներին: 
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Դպրոցում աշխատում են թվով 37 ուսուցիչ, որոնցից 20-ն ունի 1-ին կարգի 

տարակարգ, 1-ը՝ 2-րդ կարգի տարակարգ:  Դպրոցում սովորում է  308 աշակերտ: 

Դասասենյակներում   մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը հիմնականում 

համապատասխանում է նորմերին: Դպրոցի նոր շենքը՝ բաղկացած 2 մասնաշենքից, 

կառուցվել է 1982թ.-ին, իսկ նորմատիվային կանոներն ընդունվել են 2002թ-ին, հետևաբար 

փոքր տարբերություններ կարող են լինել:                                                                                                                                                      

Դպրոցն  ունի մեկ մարզադահլիճ, մարզադահլիճը վերանորոգված չէ, մարզագույքով 

հագեցած չէ:  

 

Հմ. 33 հիմնական դպրոցի իրավիճակի  

ՈՒԹՎՀ վերլուծություն 

Հմ. 33 հիմնական դպրոցի զարգացման ծրագրում իրատեսական նպատակներ 

և խնդիրներ սահմանելու համար անհրաժեշտ է վերլուծել առկա իրավիճակը, 

բացահայտել ուժեղ և թույլ կողմերը, վերհանել առկա հիմնախնդիրները: 

 

Ուժեղ կողմերը 
 

Թույլ կողմերը 

-Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող 

իրավական ակտերը (դպրոցի 

կանոնադրություն, տեղայնացված օրինակելի 

իրավական ակտեր, ներքին իրավական 

ակտեր), դրանց վարումը: 

-Ըստ մասնագիտության դասավանդող 

ուսուցիչների թիվը: 

-Առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակցություն: 

-Սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր, 

սոցիալական առողջությանը միտված 

ուսումնադաստիարակչական ծրագրերի և 

միջոցառումների իրականացնումը: 

-Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի 

առկայությունը: 

-Հաստատությունում առկա գործող 

գրադարանը: 

-Շախմատի համար նախատեսված 

դասասենյակ: 

-Աշակերտների համար նախատեսված 

բավարար գույք: 

-Տարրական դպրոցի աշակերտների 

առաջադիմության բարձր տոկոսային 

հարաբերությունը(71%): 

-Տղաների համար նախատեսված 

տեխնոլոգիայի բարեկարգ դասասենյակը 

-Տվյալ հաստատությունից այլ 

հաստատություն տեղափոխված սովորողների 

թիվը:  

-Ուստարվա ընթացքում հաստատությունից 

դուրս անցկացվող գործնական 

պարապմունքների բացակայությունը: 

-Միջազգային ու հանրապետական 

պարբերականներում/ամսագրերում 

հոդվածներ, մասնագիտական 

հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, 

մեթոդական ձեռնարկներ, 

գիտամանկավարժական, հեղինակային ու այլ  

աշխատություններ չունեցող ուսուցիչներ: 

-Ուսուցիչների միջին տարիքը: 

-Մարզային առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թվի նվազումը վերջին 

ուստարվա ընթացքում: 

-Դասարանից դասարան վաղաժամկետ 

փոխադրված սովորողների թվի 

բացակայությունը: 

-Հիմնական դպրոցի սովորողների 

առաջադիմության տոկոսային թվի 

հարաբերության նվազումը(41%): 

-Սովորողների բացակայությունների թվի աճը:  

-Գերազանց  առաջադիմությամբ սովորողների 

թվի նվազումը 5-ից 9-րդ դաս.: 
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-Հաստատության ջեռուցման համակարգը :            

-Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 

հարմարեցված սանգանգույց, որի մոտ առկա 

է հաշմանդամության տարբերանշանը:                         

-  

 -Հաստատության բոլոր սանհանգույցներն 

ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով:   

-Շենքում առկա են դեպի դուրս   բացվող 

պահուստային ելքեր: 

-Շենքի աստիճանների լայնությունը և դռների 

բացվածքը համապատասխանում է 

պահանջվող նորմատիվներին: 

-  Հաստատությունն ապահովված է սարքին 

վիճակում գտնվող հակահրդեհային 

անվտանգության լրակազմով: 

  -Հաստատության տանիքը պատված է 

հրակայուն նյութերով:                                                       

-Հաստատության տարհանման ուղիները 

ազատ են ավելորդ իրերից և արգելափակված 

չեն ծանր իրերով: 

- Հաստատության տարածքը ցանկապատված 

է և անվտանգ է սովորողների ազատ 

տեղաշարժման համար:                                                                              

-Հաստատությունում մշակված և առկա է 

սովորողների և անձնակազմի տարհանման 

պլան, որում հաշվի են առնված նաև 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կարիքները: 

-Արտակարգ իրավիճակներում հատուկ 

ծառայությունների մեքենաները կարող են 

անարգել մոտենալ հաստատության շենքին: 

-Համակարգչային սենյակը,  ինտերնետ ցանցը 

հասանելի են բոլորին: 

-Դպրոցում առկա են համապատասխան 

պայմաններ կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

կրթությունը ապահովելու համար: 

-Ուսուցիչների 56%-ն ունի 1-ին և 2-րդ կարգի 

տարակարգ: 
 

Բյուջե, ֆինանսներ 

- Կայուն պետական ֆինանսավորում: 

 
 

 

-4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 

9-րդ դասարանում պետական ավարտական 

քննությունների արդյունքների դինամիկայի 

վերաբերյալ ՝ քննությունների միջին 

միավորների նվազման տոկոսը: 

-Սովորողների ուսումնառության 

արդյունքների նվազումը: 

-Իրականացված սակավաթիվ ուսումնական 

դասընթացները՝  ուղղված ըննդեմ բռնության, 

ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման:                

-Հաստատության  կապիտալ վերանորոգման 

կարիք:                                               

-Շենքը վերանորոգված է մասամբ:  

-Ոչ բարեկարգ սանհանգույց:                                                       

-Համակարգչային կաբինետը մեկն է:  

-Ուսուցիչները դպրոցում չունեն լիարժեք 

բավարար պայմաններ իրենց 

մասնագիտական հմտությունները 

ներկայացնելու համար: 

-Գրադարանը  ապահովված չէ տեխնիկական 

միջոցներով: 

-Գրադարանում բաժանորդագրված 

սովորողների թիվը: 

-Գրադարանից միջինում  ամսեկան 

օգտվողների թիվը: 

-Գարդարանում  էլեկտրոնային ռեսուսների 

բացակայությունը,  

-Գրադարանը հանրապետության, այլ 

երկրների կամ կազմակերպությունների 

գրադարանների բաժանորդ չի հանդիսանում  

և չի օգտվում նրանց ռեսուրսներից:                                                                  
-Դպրոցն  ունի մեկ մարզադահլիճ: 

-Դպրոցը չունի բացօթյա մարզահրապարակ: 

-Դասարաններում սեղան-նստարանների 

դասավորությունը հիմնականում շարքերով է: 

-Ուսումնական   լաբորատորիաները 

ունեն վերանորոգման կարիք: 

-Ուսումնական   լաբորատորիաները հին 

հագեցվածությամբ են: 
-Ծնողների մանսակցության ցածր աստիճանը 

երեխայի ուսումնառության գործընթացին:  

-Ծնող-ուսուցիչ համագործակցության 

պակասը: 

- Հաստատության կողմից համայնքի 

բնակիչների համար կազմակերպված 

միջոցառումների բացակայություն:  

 
 

Բյուջե, ֆինանսներ 
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_Հովանավորչական և դրամաշնորհային 

միջոցների բացակայություն: 

-Ծնողների կողմից դրամային ներդրումների 

բացակայություն , դպրոցը ֆինանսական 

հարցերով չի համագործակցում ծնողների 

հետ:   

-Շենքային և ֆինանսական պայմաններ:  

 

Արտաբյուջետային միջոցներ 
 

-Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ 

կապված  դժվարությունները և խնդիրները: 

-Դպրոցի կապիտալ հիմնանորոգման կամ 

շենքի կապիտալ շինարարություն 

իրականացնելու համար առկա ֆինանսական 

միջոցները բավարար չեն: 

-Օրենքով սահմանված կարգով դպրոցի 

զարգացման արտաբյուջետային ֆոնդի 

ձևավորման համար դպրոցը չունի 

համապատասխան շենքային պայմաններ և 

մարդկային ռեսուրսներ:  

-Դպրոցը գտնվում է  մի քանի դպրոցների 

մերձակայքում, որոնցից կան նաև 

հիմնանարոգ և բարեկեցիկ պայմաններ 

ունեցողներ: 

 

 

Հարավորություններ 
 

Վտանգները 
 

-Ներառական կրթությունը հանրակրթական 

դպրոցներում պարտադիր դառնալու 

հանգամանքով պայմանավորված նոր 

հնարավորություններ  է ստեղծում ԿԱՊԿՈՒ 

երեխաների կրթության իրավունքը դպրոցում 

իրականացնելու համար: 

- Դպրոցում առկա մարդկային ռեսուրսների և 

մանկավարժական համակազմի մեթոդական 

պատրաստվածության բարձրացումը 

առաջիկայում կարող  է նպաստել կրթության 

որակի բարելավմանը՝ հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ ժամանակակից թվային 

տեխնիկայի՝ դասապրոցեսի ընթացքում 

օգտագործելու  հմտությունների ձևավորման 

ուղղությամբ ուսուցիչները պարբերաբար 

պետք է վերապատրաստվեն: 

- Մանկավարժության ժամանակակից 

պահանջներին  համապատասխան կրթական 

որակի ապահովում: 

-Սովորողների արտահոսք դեպի այլ 

դպրոցներ: 

- Երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը: 

- Աճող սոցիալական վատ պայմանները: 

- Առարկայական լաբորատորիաների  

բացակայությունը բացասաբար է  

անդրադառնում բնագիտամաթեմատի- 

 կական առարկաների համակողմանի  

ուսուցման վրա, մարում է աշակերտների 

հետաքրքրությունը: 

- Դպրոցը գտնվում է մի քանի դպրոցների  

հարևանությամբ, ինչը նույնպես  

վտանգում է դպրոցի տարեկան  

զարգացման ծրագրի իրականացումը,  

քանի որ ծնողներից շատերն իրենց  

երեխաների կրթություն ստանալու համար 

նախապատվություն կարող են  տալ 

վերանորոգված, ժամանակակից  

տեխնիկայով հագեցած դպրոցներին:                                  
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-Պետական չափորոշիչներին 

համապատասխան հմտությունների, 

կարողությունների, արժեքային համակարգի 

ձևավորում: 

-Մասնագիտական նախնական 

կողմնորոշման իրականացում, զրույզ- 

հանդիպումների իրականացում ճանաչված 

մարդկանց հետ: 

- Դպրոցի նախկին շրջանավարտներին 

ներգրավել որպես հովանավորներ: 

- ՏՀՏ-ների ձեռքբերում և կիրառումը դասի 

ընթացքում, որը կխթանի ակտիվ դպրոց 

դառնալուն՝ նոր պահանջներին, 

փոփոխություններին համընթաց քայլող 

դպրոց: 

-Շենքի անբարեշուք , անհրապույր տեսքը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴՊՐՈՑԻ   ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
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 Հանրակրթության կազմակերպում 

 Ուսումնական միջավայր 

 Կրթության որակը 

 Մանկավարժական համակազմ 

 Սովորողների կարողությունների և հմտությունների զարգացում 

 Դպրոցի դաստիարակչական համակարգի կատարելագործում՝ 

հայրենասիրական, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն  

 Նորարարություն և տեխնոլոգիաներ 

 Դպրոցի համագործակցությունն առանձին կառույցների և նրանց 

ներկայացուցիչների հետ 

 Կառավարման և խորհրդակցական մարմինները 

 Հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկխորհրդի 

գործունեությունը 

 Հանրակրթական ուսումնական հաստատության մեթոդմիավորումների 

գործունեությունը 

 Ծնողական խորհուրդ 

 Աշակերտական խորհուրդ 

 Հոգաբարձուների խորհուրդ 

 

Հանրակրթության կազմակերպում 

 

Դպրոցում հարկավոր է հաստատել հանրակրթության կազմակերպման 

հետևյալ սկզբունքները. 

 Հանրակրթությունը պետք է իրականացվի ազգայինի հենքի վրա՝        

համամարդկային          արժեքների ներդաշնակ զուգորդմամբ: 

 Հանրակրթությունը պետք է նպաստի մարդու և քաղաքացու շահերին, 

ծառայի անհատին ու ժողովրդին: 

 Հանրակրթությունը իրականացվում է ՀՀ պաշտոնական լեզվով՝ 

գրական հայերենով: Այն նպատակաուղղված է հայոց լեզվի, հայ 

ժողովրդի մշակութային ժառանգության պահպանմանն ու 

զարգացմանը, ազգային ինքնության ու միասնության պահպանմանը: 

 Հանրակրթությունն իրականացվում է ուսուցման և դաստիարակության 

միասնականության սկզբունքով՝ զերծ մնալով խտրականությունից ու 

սահմանափակումներից: Այն հավասարապես մատչելի է 

յուրաքանչյուրին՝ անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, 

դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական 

ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից: 

 Հիմնական կրթությունը պարտադիր և հասանելի է յուրաքանչյուր 

անձի՝ անկախ նրա հետաքրքրություններից, մասնագիտական 
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նախնական կողմնորոշումից, մտավոր և ֆիզիկական 

կարողություններից: 

 Հանրակրթությունն իրականացվում է՝ սովորողների տարիքային 

առանձնահատկություններին և զարգացման մակարդակին 

համապատասխան: 

Վերոնշյալի համար նպատակ ունենք Զարգացման ծրագրի ռազմավարական 

գլխավոր ուղղությունը ներդաշնակորեն զարգացած, սոցիալապես գործուն և 

ստեղծագործ, հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով 

դաստիարակված անձի ձևավորմանը միտված կրթության համակարգի զարգացման 

ապահովում: 

 

Ուսումնական միջավայրը 

 

Ուսումնական միջավայրի ճիշտ վերլուծությունը զարգացման ծրագրի կարևոր 

գործոններից է: Ուսումնական միջավայրը դասասենյակների և առարկայական 

կաբինետների, դասագրքերի և այլ գրականության, սարքավորումների և 

մուլտիմեդիայի, դպրոցում ձևավորված սովորեցնելու և սովորելու ավանդույթի, 

դպրոցի ներսում և դպրոցից դուրս առկա հասարակական հարաբերությունների 

ամբողջությունն է: Այն պայմանավորված է նշված բոլոր ուղղությունների 

առկայությամբ և փոխկապակցվածությամբ: Դպրոցը կարող է ուժեղ լինել մի 

ուղղությամբ, բայց այդ ուժը կթուլանա մեկ այլ ուղղության թույլ լինելու պատճառով: 

Դպրոցը պետք է ձգտի, որ՝ 

1. դասասենյակաները և առարկայական կաբինետները 

վերանորոգված և կահավորված լինեն նոր գույքով, 

2.  ապահովված լինի դասագրքերով և ուսումնական այլ 

գրականությամբ, սարքավորումներով և մուլտիմեդիայով, 

3. դպրոցում ձևավորված լինեն հասարակական այնպիսի 

հարաբերություններ, որոնք համապատասխանում են երեխաների 

իրավունքներին և ժողովրդավարական դպրոցի գաղափարներին, 

4. դպրոցում ձևավորված լինի սովորեցնելու և սովորելու ավանդույթ 

(մշակույթ): 

Ծնողների և երեխաների սոցիալական պատկերը պետք է նկարագրվի դպրոցի 

ուսումնական ծրագրում, արտացոլվի ուսումնական պլանում և իրականացվի 

ուսումնառության ընթացքում: Այս պահանջը դրված է նաև ուսումնական պլանի 

դպրոցական բաղադրիչի բաշխման հիմքում: Դրա արդյունքում աշակերտները 

կունենան ուսումնական հաջողություններ, որոնք տոկոսային հարաբերությամբ 

ներկայացվում է դպրոցի ներքին գնահատման ժամանակ: 

Դպրոցի ուսումնական պլանը դպրոցի հիմնարար փաստաթղթերից է, որը 

ապահովում է դպրոցի կողմից պետական և հանրային պատվերի կատարումը: 
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Դպրոցի ուսումնական պլանը պետք է կազմվի՝ ըստ սովորողների և ոչ թե 

ուսուցիչների կարիքների: Այս առումով կարևորում ենք ուսումնական պլանի 

համապատասխանեցումը դպրոցում սովորողների կարիքներին: 

Վերոնշյալի համար՝  նպատակ ունենք մշակել և ներդնել արդյունավետ 

մեխանիզմներ, հաշվի առնելով  ներառական կրթությունը, ներմուծել կրթական արդի 

ծրագրեր: Ինչպես նաև հարկ ենք համարում ՏՀՏ-ների կիրառման միջոցով 

բարձրացնել ուսուցման արդյունավետությունը՝ 

 Ապահովել որակյալ կրթություն: 

 Առողջության պահպանման ուղղված գործունեության  ներդրում: 

 Կրթության նորացված բովանդակության մշակում և ներդրում: 

 Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրում` 

ուսումնագործընթացն ակտիվացնելու համար: 

 Տարբեր մրցույթների մասնակցություն : 

 Ուսման նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորում: 

 Տեղեկատվություն երեխաների առողջության մասին: 

 Դասապրոցեսին ուսուցիչների համակարգչի օգտագործման 

ապահովում: 

 

 

 

Կրթության որակը 

 

Կրթության որակը կարելի է բարձրացնել` բացահայտելով իրավիճակը 

գնահատելու միջոցով այն փոխելու հնարավորությունները: Կրթության որակի 

բարձրացման համար պետք է կատարել կազմակերպչական, ուսումնական, 

ռազմահայրենասիրական, դաստիարակչական բնույթի միջոցառումներ, սակայն այս 

հիմնախնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է նաև դիտարկել հետևյալ գործոնները՝  

 Ուսումնական գործընթացի փաստացի վիճակը: 

 Կրթական գործընթացի արդյունավետությունը: 

 Կրթական գործընթացի որակը կրթական աստիճաններում: 

 Դասերի, ինչպես նաև ուսումնական միջոցառումների որակը: 

 

Մեր նպատակն է կազմակերպել կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված 

հետևյալ միջոցառումները՝ 

 

 Կրթության որակի բարձրացումը դպրոցում` ապահովելով 

ստեղծագործական աշխատանքի խթանումը,  
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 Սովորողների վերլուծական, քննադատական մտածողության, 

գիտելիքների ինքնուրույն ձեռքբերման և կիրառման, տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների օգտագործման ունակությունների զարգացումը: 

 Առկա ուսումնամեթոդական բազայի հարստացում: Ձեռք բերել 

ձեռնարկներ, մեթոդական ուղեցույցեր, գեղարվեստական, գիտական 

գրքեր, ատլասներ, քարտեզներ: 

 Մեծ ուշադրություն դարձնել պրակտիկ ունակությունների զարգացմանը, 

հմտությունների մշակմանը, սովորողների ֆիզիկական և 

ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը: 

 Լայնորեն կիրառել դասաժամի արդյունավետությունը բարձրացնող 

միջոցներ՝ ուսումնադիդակտիկ պարագաներ, սլայդներ, 

տեսաժապավեններ, պլակատներ, աղյուսակներ, մուլյաժներ, գործիքներ, 

նյութեր: 

 Կիրառել իրավիճակային խնդիրներ, թեստեր, դերային խաղեր, 

խաչբառեր, խճանկարներ, ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներ, 

ստուգատես մրցույթներ: 

 Համալրել համակարգչային դասարանները, ստեղծել ժամանակակից 

տեխնիկական միջոցներով հագեցած կաբինետներ: 

 Մանկավարժական կազմի դասավանդման որակը բարձրացնելու 

նպատակով պարբերաբար կազմակերպել վերապատրաստումներ, 

դասախոսություններ, հարցազրույցներ, կոնֆերանսներ, ուսուցողական 

և բաց դասեր, կատարել դասալսումներ, մեծ ուշադրություն դարձնել 

դասավանդողների գնահատման ընթացակարգի կիրառմանը: 

 

Մեր առջև խնդիր ենք դնում   բարձրացնել աշխատանքային կարգապահությունը, 

ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը, ուսուցման որակը: 

 

 

Մանկավարժական համակազմ 

 

Դպրոցի մանկավարժական համակազմի որակական բարելավումը համարում 

ենք դպրոցի ռազմավարություններից մեկը: Այն ենթադրում է ՀՀ կառավարության 

14.10.2010 թ. Ν 1391- Ն որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջների կատարում, 

այսինքն`  

1) Ուսումնասիրել, ընդհանարացնել մանկավարժական առաջավոր փորձը և ներդնել 

պրակտիկ աշխատանքում: 

2) Որակավորման տարակարգ չունեցող, սկսնակ ուսուցիչներին նախապատրաստել 

ատեստավորման: 
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3) Կազմակերպել մասնագիտական և մանկավարժական-մեթոդական 

խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ: 

4) Ուսուցիչներին հաղորդակից դարձնել մանկավարժության նորագույն 

նվաճումներին, կազմակերպել սեմինարներ, մանկավարժական մեթոդական 

ընթերցումներ: 

5)   Նպաստել ուսուցիչների որակավորման բարձրացմանը: 

6) Ընդլայնել տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրման 

գործընթացը, ձեռք բերել ոչ միայն նոր համակարգիչներ, այլև էլեկտրոնային 

գրատախտակ: 

7) Հասնել նրան, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ տիրապետի համակարգչային 

ծրագրերին և կարողանա օգտվել համացանցից: Այդ նպատակով կազմակերպել 

դասընթացներ, վերապատրաստումներ՝ փորձի փոխանակման միջոցով: 

8) Կատարելագործել ուսուցիչների աշխատանքը կրթական կայքերի միջոցով 

(armedu.am, edu.am, aniedu.am, dasaran.am և այլն): 

 

Այս ուղղությամբ Նախատեսում ենք   մանկավարժական համակազմի 

մասնագիտական զարգացում ՝ 

 

 Մանկավարժների մասնագիտական որակավորման մակարդակի 

բարձրացմանն ուղղված մեխանիզմների մշակում, կազմակերպում և 

ղեկավարում : 

 Նորմատիվ իրավական և կազմակերպական նախադրյալների ստեղծում , 

որոնք կապահովեն դպրոցի մանկավարժական համակազմի մեթոդական 

աշխատանքի որակական բարելավումը: 

 Աջակցել մանկավարժներին ` մշակելու, ներկայացնելու և տպագրելու իրենց 

մեթոդական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ նյութեր: 

 Խթանելու մանկավարժներին կատարելու հետազոտական աշխատանքներ, 

ստեղծել պայմաններ՝  հետազոտությունների իրականացման համար: 

 

 Սպասվող արդյունքները 

 Մանկավարժների մասնագիտական որակի մակարդակի բարձրացում: 

 Մեթոդական աշխատանքների համակարգում: 

 Մանկավարժների մեթոդական մշակումների մրցունակության ապահովում: 

 Մանկավարժների հետազոտական գործունեության թեմատիկայի և 

բովանդակության համակարգում:  

 

 

Սովորողների կարողությունների և հմտությունների զարգացումը 
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Կրթության  բովանդակային  բաղադրիչներն  են. 

 

- գիտելիքների  համակարգ, 

- կարողություններ  և  հմտություններ, 

- արժեքային  համակարգ: 

Այսօր, երբ կրթական բարեփոխումների հիմնական պահանջներից մեկը 

դարձել է աշակերտակենտրոն ուսուցումը, անցում է կատարվել գիտելիքակենտրոն 

համակարգից ուսուցման եռակենտրոն համակարգի՝ գիտելիքներ, կարողություններ 

և հմտություններ, արժեքային համակարգ, և խնդիր է դրվել սովորեցնելու սովորել, 

առաջնային պլան են մղվում այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված մեթոդներն ու 

մեթոդական հնարները: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է սովորողին ծանոթացնել 

ճանաչողության մեթոդներին և ձևավորել դրանք գործնականում կիրառելու 

կարողություններ և հմտություններ: 

Սովորողը պետք է գիտակցի սեփական մշակույթի, լեզվի, պատմության, 

արվեստի, ավանդույթների, ազգային և այլ արժեքների կարևորությունն ու 

նշանակությունը և դառնա դրանց կրողը: 

 

 

Դպրոցի դաստիարակչական համակարգի կատարելագործումը 

 

Դաստիարակությունը պետության կրթական քաղաքականության և կրթության 

համակարգի ռազմավարական կարևորագույն խնդիրն է, քանզի կրթության 

գերնպատակն անձի անհատականության կայացումն է: Այն հասարակության 

կարևորագույն գործառույթն է: Դաստիարակության գործընթացը բարդ կառուցվածք 

ունեցող համակարգ է, այն ներառում է ուսուցումն ու կրթությունը: Ընդհանուր 

առմամբ այն ավագ սերնդի կուտակած փորձի ընդհանրացված, նպատակաուղղված 

ու կազմակերպված հաղորդումն է աճող սերնդին, նրան ճանաչողական, 

բարոյագիտական, գեղագիտական, էկոլոգիական, իրավական գիտելիքներով, 

որոշակի կարողություններով ու հմտություններով զինելու, կամային որակները 

զարգացնելու գործընթաց է: Նեղ մանկավարժական իմաստով դաստիարակությունն 

աճող սերնդի հետ տարվող նպատակաուղղված մասնագիտական մանկավարժական 

ներգործությունն է, որի արդյունքում ձեռք են բերվում հասարակայնորեն ընդունելի 

վարքի նորմեր, լուծվում են դաստիարակության այլ ուղղություններին վերաբերող 

խնդիրներ: 

Դպրոցում համապատասխան կրթադաստիարակչական միջավայրի 

ստեղծումը նպստում է սովորողների սոցիալականացմանը, նրանց հոգևոր, 

բարոյական, գեղագիտական, հումանիստական, էկոլոգիական, աշխատանքային և 

ֆիզիկական դաստիարակությանն ու զարգացմանը: Դպրոցը պետք է քայլեր 
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ձեռնարկի սովորողների դաստիարակության համակարգի կատարելագործման 

ուղղությամբ, քանի որ լավագույն արդյունք է տալիս այն դաստիարակությունը, որը 

պլանավորված, համակարգված, անընդհատ իրականացող գործընթաց է և 

հետևողականորեն վերահսկվում է: 

Այս ուղղությամբ հիմնական աշխատանքներն են՝  

 Դպրոցի դաստիարակչական միջավայրի վերլուծում և բացահայտում 

առկա խնդիրները և բացթողումները` ձեռնարկելու համար անհրաժեշտ 

միջոցառումները: 

 Ծնողների հետ սեմինարների կազմակերպում: 

 Ծնողների ակտիվ ընդգրկում դպրոցի դաստիարակչական 

գործընթացներում: 

 Քայլեր ձեռնարկել աշակերտների, ինչպես նաև աշակերտների և 

ուսուցիչների միջև բավարար համագործակցության, հաղորդակցության 

համար դրական միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ: 

 Առարկայական դասընթացներում հզորացնել դաստիարակության մասը: 

 Դասղեկական ժամերի և արտադասարանական միջոցառումների 

միջոցով իրականացնել բարոյական, հայրենասիրական, էկոլոգիական  

դաստիարակության ծրագրեր, այսինքն արտադասարանական 

միջոցառումներին դաստիարակչական ուղղվածություններ տալ: 

 Դպրոցականներին հաղորդակից դարձնել հասարակության հոգևոր 

արժեքներին, ազգային գաղափարախոսությանը, աշխատանքի, 

գիտության, մշակույթի բնագավառներում համամարդկային 

նվաճումներին: 

 Ակտիվացնել սովորողների մտագործունեությունը, իմացական-

ճանաչողական ակտիվությունը, ինքնուրույնությունը, ուսումնական 

դրդապատճառները: 

 Ձևավորել սովորողների էկոլոգիական դաստիարակությունը, հարգանքի 

և հոգատարության ցուցաբերում շրջակա միջավայրի՝ բնության և 

կենդանական աշխարհի հանդեպ: 

 Ձևավորել սովորողների  հասարակական գիտակցությունը, 

լեզվամտածողությունը և ընդհանուր մշակույթը: 

 Զարգացնել դպրոցականների ստեղծագործական ընդունակությունները: 

 Դպրոցականներին ընդգրկել սոցիալապես արժեքավոր, հատկապես 

աշխատանքային գործունեության մեջ: 

 Ձևավորել դպրոցականների աշխարհայացքը, հասարակական վարքը, 

բարոյակամային հատկանիշները, անձնային որակները: 

 Սովորողների արդյունավետ   սոցիալականացման համար զարգացնել 

հաղորդակցական և համագործակցային կարողությունները: 
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Վերոնշյալի համար՝  նպատակ ունենք բարելավելու դպրոցում իրականացվող 

դաստիարակչական աշխատանքները`մշակել և ներդնել արդյունավետ 

մեխանիզմներ, ըստ որի կանխատեսվող արդյունքն է համակողմանի և ներդաշնակ 

զարգացած անձի ձևավորումը, որը տիրապետում է գիտական գիտելիքների 

հիմունքներին, ունի գիտական աշխարհայացք, կայուն արժեհամակարգ, մտավոր, 

բարոյագիտական, գեղագիտական, ֆիզիկական, աշխատանքային, քաղաքացիական, 

իրավական, տնտեսագիտական, հայրենասիրական, էկոլոգիական, 

բազմամշակութային, սեռական դաստիարակվածություն, որոնք անձի մեջ 

դրսևորվում են միմյանց փոխկապված ամբողջություն, ապահովում են 

հասարակության մեջ նրա կենսագործունեությունը:  

 

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ժամանակակից դպրոցի ուշադրության կենտրոնում մշտապես եղել է 

սովորողների հայրենասիրական դաստիարակությունը, քանի որ մանկությունն ու 

պատանեկությունը բարենպաստ շրջան են համարվում հայրենիքի նկատմամբ սեր 

արմատավորելու համար: 

Հայրենասիրական դաստիարակության բնագավառում նպատակին հասնելու  

համար մեր կարծիքով անհրաժեշտ է` 

 դպրոցի վարչական և ուսուցչական անձնակազմին ակտիվորեն ընդգրկել 

սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացներում, 

 դպրոցում ստեղծել անկյուն՝ <<Հայ ազգի փրկության խարիսխը 

հայրենապաշտական դաստիարակությունն ՝է>> խորագրով՝ ներկայացնելով ինչպես 

նախկին, այնպես էլ՝ մերօրյա հերոսների կենսագրություն-պատմությունները, 

 դպրոցական միջոցառումներին ապահովել հայկական խորհրդանիշների և 

հայրենասիրական գաղափարների գործածումը, 

 պարբերաբար համակարգել, վերլուծել և գնահատել հայրենասիրական 

միջոցառումների կատարման արդյունավետությունը, 

 ուսումնասիրել հայրենասիրական դաստիարակության ասպարեզում 

լավագույն մասնագետների մանկավարժական առաջավոր փորձը, 

 հայրենասիրական դաստիարակության արդյունավետությունը բարձրացնելու 

նպատակով ներդնել աշխատանքի նոր ձևեր և մեթոդներ, ինչպիսիք են 

զանգվածային լրատվության միջոցները և ժամանակակից տեխնոլոգիաները` 

ֆիլմեր, սկավառակներ, էլեկտրոնային նյութեր և այլն, 

 դպրոցի աշակերտական խորհրդին ընդգրկել ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումներում, 

  հաճախակի անցկացնել ռազմահայրենասիրական բնույթի զրույցներ և այլ 

միջոցառումներ, ինչպիսիք են` հանդիպումները հայտնի մարդկանց, 

զինվորների, հայ ազատամարտիկների, պատերազմի հաշմանդամների 

հետ:  
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Բարոյական դաստիարակություն 

 

Մարդն իր ողջ կյանքի ընթացքում տիրապետում է որոշակի գիտելիքների, 

հայացքների, համոզմունքների, արժեքների համակարգի, որոնց հիման վրա 

ընկալում է չարն ու բարին, դրականն ու բացասականը, թույլատրելին ու 

անթույլատրելին, վարքի նորմերը, կենսագործունեության կանոնները, գիտակցում է 

կյանքի իմաստը, արժեվորում է մարդկային հարաբերությունները, իր տեղն ու դերն 

աշխարհում: Բարոյականությունն արժեքների և գերակա պահանջմունքների, 

համամարդկային գերակա նորմերի ու սկզբունքների համակարգ է, որը մարդկանց 

կողմնորոշում է դեպի համամարդկային համերաշխության , գթասրտության, սիրո և 

բարության գաղափարները, հոգևոր բարձր իդեալները: Բարոյական 

դաստիարակությունը մարդկանց վարքը կարգավորելու սոցիալական գործառույթ է, 

այն ընդհանուր դաստիարակության համակարգի կարևոր բաղադրատարրն է, 

հասարակական գիտակցության ձև: Բարոյական գիտակցությունը մարդուն բարու և 

չարի ընտրության հնարավորություն է ընձեռում, որն իրականանում է սեփական 

համոզմունքով և խորապես գիտակցված վերաբերմունքով: Այն անձի հուզական 

վերաբերմունքի դրսևորում է, արտահայտված՝ խղճի, պարտքի, 

պատասխանտվության, արժանապատվության, ապրումակցման, զգազումների մեջ: 

Բարոյական գործողությունն այն արարքն է, որն ունի դրական կամ բացասական 

բարոյական արժեք, ենթակա է բարոյական գնահատման, և որի համար մարդը 

պատասխանատվություն է կրում: Արարքը՝ գիտակից, հաստատակամ, ակտիվ 

գործունեություն է, ազատ կամքի դրսևորում, որի միջոցով անձը կայանում է 

հասարակության մեջ: Բարոյական դաստիարակության գործընթացում կարևոր է 

տարիքային առանձնահատկությունների հաշվառումը: Կրտսեր տարիքում 

բարոյական դաստիարակությունը հիմնվում է միջանձնային մարդասիրական 

փոխհարաբերությունների ձևավորման վրա: Այս տարիքի երեխաների ուսուցման և 

դաստիարակության գործընթացում առաջնային ենք համարում հաղորդակցումը, 

ջերմ  հարաբերությունները, ներդասարանական դրական մթնոլորտը, որը կարող է և 

պարտավոր է ապահովել դասվարը: Դեռահասության տարիքի աշակերտների 

համար ուսուցիչն օրինակ պետք է ծառայի և ճիշտ կերպարներով դաստիարակի 

բարոյական իդեալ ունենալու գաղափարը՝ որպես կատարելատիպ, ընդօրինակման 

հատկանիշ: 

Վերոնշյալի համար մեր խնդիրն է , որ մանկավարժը, դասղեկը կողմնորոշեն 

դեռահասին, օգնեն յուրացնելու բարոյական հասկացություններին վերաբերող 

գիտելիքներ և բարոյական արժեքներ, որոնք հետագայում կդրսևորվեն 

համոզմունքների և դիրքորոշումների ձևով: 
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Ավագ դպրոցական տարիքում ուսուցչի կարևոր գործառույթն է օգնել և 

ուղղորդել, որ պատանին կարողանա կենսական իրավիճակներում զատորոշել 

բարայականության հասկացությունները, գնահատել և իմաստավորել, արժեվորել 

չարն ու բարին, ընդունելին ու մերժելին, դրականն ու բացասականը, պատանուն 

զինել անհրաժեշտ գիտելիքներով: 

Սույն խնդիրների լուծման ինչպես նաև  բարոյական դաստիարակության 

արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ է՝ 

-  նպատակային օգտագործել դասավանդվող առարկաների դաստիարակչական 

ամբողջ ներուժը, ինչպես նաև արտաուսումնական ժամանակահատվածը, 

-  դպրոցականների հուզող թեմաների շուրջ բանավեճ կազմակերպել,    անցկացնել 

արդյունավետ զրույցներ տվյալ թեմայի շուրջ, 

-  դասախոսություններ կարդալ, քննարկումներ կատարել, 

-  կազմակերպել այցելություններ մշակութային օջախներ, ցուցահանդեսներ, 

-  ներգրավել աշակերտներին մշակութային բազմաբնույթ միջոցառումներում, 

-առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել ԶԼՄ-ներին, տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներին, քանի որ վերջիններս  անմիջական 

ներգործություն կարող են ունենալ դեռևս բարոյական կայուն համոզմունքներ 

չունեցող դպրոցականների բարոյական գիտակցության, աշխարհընկալման, 

արժեքային ըմբռնումների չափանիշների վրա: 

Մանկավարժական նպատակաուղղված ներգործությունը, ընտանիքի և 

դպրոցի ակտիվ համագործակցությունը և վերահսկողությունը, դպրոցականների 

արտաուսումնական խելամիտ գործունեությունն ու զբաղվածությունը կարող են 

նրանց որոշ չափով զերծ պահել անցանկալի տեղեկատվության ազդեցությունից:   

  

 

Էկոլոգիական դաստիարակություն 

 

  Հասարակության զարգազման   ժամանակակից պայմաններում բացառիկ 

կարևորություն է ձեռք բերում <<մարդ-բնություն-հասարակություն>> 

բազմամակարդակ համակարգում կայուն հավասարակշռության պահպանման 

հիմնախնդիրը, որի իրական լուծման միջոց է էկոլոգիական կրթության և 

դաստիարակության հայեցակարգը: Անձի էկոլոգիական կրթության և 

դաստիարակության հիմնախնդիրը միշտ պետք է գտնվի մանկավարժների, 

հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Մեր օրերում աննախադեպ 

ծավալների  են հասել մարդու՝ շրջակա միջավայրում անհեռանկար 

գործունեությունը և դրանից բխող ռիսկերը: Այդ պատճառով էլ համամոլորակային 

նշանակություն ձեռք բերած էկոլոգիական ճգնաժամն այսօր սպառնում է մարդկային 

քաղաքակրթության գոյությանը: 
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Նպատակաուղղված կրթական գործընթացում են սովորողների կողմից 

յուրացվում բնագիտական առարկաների հիմունքները: Էկոլոգիական 

դաստիարակության նպատակը  անձի՝ հասարակության և բնության օրենքներին 

համաձայն էկոլոգիական մշակույթի և էկոբարոյական վարքագծի ձևավորումն է:  

Վերոնշյալի համար նպատակ ունենք սովորողների  մոտ ձևավորել՝ 

 Սովորողների  էկոկենտրոն գիտակցության և վարքագծի ձևավորում: 

 Էկոլոգիական գիտելիքների կուռ համակարգի յուրացում: 

 Էկոլոգիական արժեքների փոխանցում: 

 Էկոլոգիական պատկերացումների, հասկացությունների ձևավորում: 

 Էկոլոգիական գիտելիքների, արժեքների պրակտիկ փորձի յուրացում: 

 Մարդակենտրոն գիտակցությունից էկոկենտրոնի անցում: 

 Բնության մեջ և շրջապատում անվտանգ վարքագծի դրսևորում: 

 Մարդու գործունեության հետևանքով արտադրական թափոնների 

ծավալների մեղմում,  տեսակավորման և վերամշակման  ուղղությամբ 

գիտելիքների ձեռքբերում: 

 

Էկոլոգիական դաստիարակության խնդիրներն են՝  

 Յուրացնել ժամանակակից աշխարհում էկոլոգիական հիմնախնդիրների 

վերաբերյալ ինտեգրված գիտելիքների համակարգը: 

 Ձևավորել էկոլոգիական տեսանկյունից նպատակահարմար վարքագիծ, 

էկոլոգիական պատասխանատվություն, դրդապատճառներ, 

պահանջմունքներ: 

 Ձևավորել կոմպետենցիաներ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական 

ախտոտվածության, բնական և էկոլոգիական գործոնների հարաբերության 

գնահատման կարողության: 

 Իրականացնել էկոլոգիական դաստիարակության բովանդակության 

արդիականացում, Էկոլոգիական խնդիրների լուսաբանում ուսումնական 

առարկաների դասավանդման գործընթացում: 

 Կրթական հաստատությունում ձևավորել անհրաժեշտ միջավայր, 

ուսումնական նյութատեխնիկական բազայի ապահովում  / կենդանի անկյուն, 

կանաչ անկյուն, բնության պահպանություն, էկոլոգիական բովանդակությամբ 

տեսաֆիլմեր, վավերագրական ֆիլմեր և այլն/: 

 Կատարելագործել էկոլոգիական դաստիարակության մեթոդական համալիրը: 

 

   Էկոլոգիական դաստիարակության արդյունավետ իրականացման մեթոդներն են 

զրույցը, դասախոսությունը, բանավեճը՝, որի թեման ընտրվում է ՝ հաշվի առնելով 

սովորողների էկոլոգիական գիտելիքների յուրացվածության մակարդակը, պատմելու 

կարողությունները, ինտերակտիվ քննարկումները, ինքնուրույն աշխատանքները, 

էկոլոգիական ուղղվածությամբ առաջադրանքները, Էկոլոգիական  իրավիճակների 
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մոդելավորումը, դերային խաղերը, ուսումնահետազոտական նախագծերը: Այս 

ուսումնագործընթացում կարևոր են սուբյեկտ-սուբյեկտ փոխհարաբերությունները, 

համագործակցային երկխոսական տեղեկատվական միջավայրը, տեխնոլոգիական 

հագեցվածությունը, իննովացիաները: Էկոլոգիական դաստիարակության 

գործընթացում արդյունավետ են  համագործակցային, կոլեկտիվ, խմբային 

աշխատանքի ձևերը: 

Ներկայումս կրթական համակարգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

հարաճուն ներդրումը նոր հնարավորություններ է ընձեռում էկոլոգիական 

դաստիարակության արդյունավետ իրականացման ուղղությամբ, օրինակ 

էլեկտրոնային տեքստերով աշխատանքը, էկոլոգիական իրավիճակների 

մոդելավորումը, տեսանյութի տեղադրումը, տեքստերի զուգորդումը գրաֆիկայի, 

շարժապատկերման, ձայնի (խոսքի և երաժշտության), տեսատեղեկույթի հետ, 

այսինքն մուլտիմեդիական (բազմամիջավայր) ռեսուրսների կիրառումը:  

Աներկբա է, որ  էկոլոգիական հիմնախնդիրների լուծման կարևոր միջոցը  

էկոլոգիական դաստիարակությունն է՝ որպես համակարգված, նպատակաուղղված, 

կազմակերպված գործընթաց: 

 

 

Նորարարություն և տեխնոլոգիաներ 

 

Մանկավարժական գիտության, կրթական նոր տեխնոլոգիաների զարգացումն 

էլ ավելի է խթանում դասավանդման նոր մեթոդների, ուսուցման նոր ձևերի 

մշակումը: Այսօր արդեն նորություն չեն դասավանդման փոխներգործուն, 

աշակերտակենտրոն մեթոդները, ուսուցման կազմակերպման տարբեր եղանակները, 

ինչպես նաև անհերքելի և պարտադիր դարձած   հեռավար ուսուցման ձևերը: 

Դպրոցում այսպիսի փոփոխություններ կատարելը պահանջում է ժամանակ և 

միջոցների ներդրում: Հնարավոր չէ մեկ սեմինարի կամ վերապատրաստման 

դասընթացի միջոցով բոլոր ուսուցիչների մոտ ձևավորել ուսուցման ժամանակակից 

մեթոդների, ՏՀՏ-ների արդյունավետ կիրառման կարողություններ: Ուսուցիչը պետք է 

ժամանակ ունենա նոր գիտելիքներ ստանալու, դրանք գործածելու, հետազոտություն 

կատարելու, սխալներն ուղղելու և մոտեցումները վերանայելու համար: Դպրոցի 

վարչական կազմը ևս պետք է կարողանա ուսուցչի աշխատանքը վերահսկել, 

անհրաժեշտ օժանդակություն ցույց տալ, ապահովել նորագույն տեխնիկայով, փորձի 

փոխանակում ապահովել և խրախուսել ուսուցչին:  

Մյուս կողմից՝ ցանկալի է, որ դպրոցն ըստ իր զարգացման 

առաջնահերթությունների ներդնի գիտականորեն հիմնավորված որևէ նոր, 

զարգացում ապահովող գիտամանկավարժական նորարարություն: Այն 

հնարավորություն կտա դպրոցի աշխատակիցներին, աշակերտներին և ծնողներին, 

ինչպես նաև հիմնադրին գնահատելու դպրոցի ջանքերը՝ դրանով դպրոցը 
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առանձնացնելով մյուս դպրոցներից, օգտագործելով, տարածելով հաջողված փորձի 

արդյունքները: 

Այս հիմնախնդիրները լուծելու նպատակով հարկ ենք համարում ՏՀՏ-ների 

կիրառման միջոցով բարձրացնել ուսուցման արդյունավետությունը: 

 

 

Դպրոցի համագործակցությունն առանձին կառույցների և նրանց 

ներկայացուցիչների հետ 

 

Դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի բարելավման, ինչպես նաև 

հարստացման համար (օրինակ՝ SMART գրատախտակներով), սովորողներին ու 

մանկավարժներին հասարակական կյանքին ակտիվորեն ներգրավելու համար 

անհրաժեշտ է մշտապես համագործակցել առանձին կառույցների և նրանց 

ներկայացուցիչների հետ: Ստորև ներկայացված Գծապատկեր 1-ը արտահայտում է 

այդ համագործակցության տեսլականը: 

 

 
Գծապատկեր –1 

 

 

Կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ 
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Գծապատկեր –2 

 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 

կանոնադրության 29-րդ կետի համաձայն՝ հաստատության կառավարումն 

իրականացնում է հիմնադիրը, նրա լիազորված պետական մարմինը, գործադիր 

մարմինը՝ տնօրենը, որը պաշտոնի է նշանակվում-ազատվում օրենքով սահմանված 

կարգով: Հաստատությունում, ըստ ՀՀ կառավարության 2002 թ. Ապրիլի 23-ի N444 

որոշման, իրականացվում է կոլեգիալ կառավարում: Կոլեգիալ կառավարումն 

իրականացնող մարմինը հաստատության խորհուրդն է:  

Դպրոցի գործունեությունը թափանցիկ դարձնելու համար անհրաժեշտ է 

ընդլայնել դպրոցի խորհրդի լիազորությունները և իրավունքները՝ հետևյալ 

ուղղություններով. 

 Նյութատեխնիկական բազայի հարստացման ուղղությամբ որոշումների 

ընդունում: 

 Դպրոցի ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ 

առաջարկությունների ներկայացում: 

 Կրթության պետական կառավարման մարմնին դպրոցի զարգացման 

վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում: 

 Դպրոցական շինարարության վերաբերյալ պետական լիազորված 

մարմիններին առաջարկությունների ներկայացում: 

 Բյուջեի ճիշտ պլանավորում, որը կնպաստի դպրոցի ֆինանսական 

միջոցների առավել նպատակային օգտագործմանը: 
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 Ֆինանսական եռամսյակային հաշվետվությունների քննարկում, 

առաջարկությունների իրականացման համար միջոցների ներդրում:  

 Դպրոցի լրացուցիչ ֆինանսավորման և դրանց արդյունավետ 

օգտագործման համար միջոցների ձեռնարկում: 

 

«ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի 

օրինակելի կանոնադրության 77-րդ կետով ամրագրված է. «Հանրակրթական 

դպրոցում կրթական գործունեության արդյունավետ կազմակերպման, ինչպես նաև 

զարգացման ծրագրերին աջակցելու և համայնքի հետ արդյունավետ 

համագործակցություն ապահովելու նպատակով ձևավորվում են խորհրդակցական 

մարմիններ` կառավարման խորհուրդ, մանկավարժական խորհուրդ, առարկայական 

մեթոդական միավորումներ, ծնողական, աշակերտական, հոգաբարձուների 

խորհուրդներ (Գծապատկեր-2) : Հանրակրթական դպրոցում կարող են ձևավորվել 

խորհրդակցական կամ խորհրդատվական այլ մարմիններ»: Խորհրդակցական բոլոր 

մարմիններն ունեն իրենց կանոնադրությունը, որը կազմում է դպրոցը` հիմք 

ընդունելով օրինակելի կանոնադրությունը: Կանոնադրությամբ սահմանվում են 

տվյալ մարմնի գործունեության ոլորտները և կարգը: Շատ կարևոր է, որ 

խորհուրդներն ունենան իրական ինքնավարություն, ազատ լինեն իրենց 

գործողություններում՝ պահպանելով իրենց իրավունքներն ու 

պարտականությունները: Դպրոցում ուսումնադաստիարակչական, կառավարման և 

ղեկավարման գործընթացներն էականորեն տուժում են, երբ խորհրդակցական 

մարմինները գործում են ձևական: Դպրոցում իրականացվող գործընթացները 

ուսուցիչների, աշակերտների և համայնքի համար դառնում են անհասկանալի, 

դպրոցը դառնում է փակ և արդյունքում նրանց և դպրոցի միջև տիրում է 

անվստահության մթնոլորտ: 

Դպրոցի տնօրեն՝ պետք է կարողանա գնահատել և ժամանակին միջոցներ 

ձեռնարկել խորհրդակցական մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար: Վերոնշյալի համար նպատակ ունենք առավել ընդունելի 

կառավարման սկզբունքներ կիրառել՝ որպես կրթադաստիարակչական 

նպատակների իրականացման ելակետ՝ արդյունավետ դարձնելու կառավարման 

գործընթացը: 

 Մեր կողմից առավել ընդունելի են կառավարման հետևյալ սկզբունքները՝ 

-  ժողովրդավարության սկզբունք 

-  գործողությունների համաձայնեցման սկզբունք 

-  գիտական կառավարման սկզբունք 

-  նպատակաուղղվածության և պլանաչափության սկզբունք 

-  համակագվածության և համալիր մոտեցման սկզբունք 

-  հետադարձ կապի սկզբունք 

-  բացահայտության սկզբունք 
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-  կոլեգիալության սկզբունք 

- գիտական նվաճումների, մանկավարժական առաջավոր փորձի ներդրման սկզբունք     

-  ժառանգորդության սկզբունք 

-  կենտրոնացման սկզբունք 

-  ապակենտրոնացման սկզբունք: 

 

 

 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկխորհրդի 

գործունեությունը 

  

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 

խորհուրդը կազմավորվում է մանակավարժական կոլեկտիվի առաջին նիստում: Այն 

ձևավորվում է տնօրենի հրամանով՝ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: 

Մանկավարժական խորհուրդի աշխատանքը ղեկավարում է ուսումնական 

հաստատության տնօրենը, որն ի պաշտոնե խորհրդի նախագահն է:  

Մանկավարժական խորհուրդը ձևավորվում է մի շարք սկզբունքներով՝ 

1. 40  մանկավարժներից ավելի համակազմ ունեցող հանրակրթական 

դպրոցի մանկխորհի կազմում ընդգրկվում են տնօրենը, ուսումնական և 

դաստիարակչական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալները, 

առարկայական մեթոդական միավորումների նախագահները, 

դասղեկները, ծնողական և հոգաբարձուների խորհրդի մեկական 

ներկայացուցիչներ, արհմիութենական կոմիտեի նախագահը, 

առարկայական մեթոդական միավորումների կողմից առաջադրված 3-5 

մանկավարժներ, դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչը, 

ինչպես նաև այլ խորհրդակչական մարմինների ներկայացուցիչներ: 

2. Մինչև 40 մանկավարժներից կազմված հանրակրթական դպրոցներում 

բոլոր մանկավարժական աշխատողները համարվում են 

մանկավարժական խորհրդի անդամներ: 

Մանկավարժական խորհրդի անվանական կազմը արձանագրվում է 

մանակավարժական խորհրդի արձանագրությունների մատյանում: 

Մանկավարժական խորհրդի նիստերը բաց են: Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության մանկխորհրդի գործունեությունը պետք է արդյունավետ ծավալվի ի 

շահ սովորողների, մանակավարժների, ծնողների և դպրոցի: Այդ նպատակով 

անհրաժեշտ է ծավալել մի շարք  գործողություններ. 

1. Մանկավարժական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել 

սեմինարներ` նրանց դպրոցի հիմնարար փաստաթղթերին ծանոթացնելու 

համար: 
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2. Կազմակերպել քննարկումներ ուսուցման բովանդակության, 

սովորողների ուսումնառության որակի, նրանց հետ տարվող 

արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների 

կազմակերպման հարցերի շուրջ: 

3. Քննարկել և կարգավորել ուսումնական հաստատության 

կրթական գործընթացին օժանդակող խորհրդատվական (տեղեկատվական, 

հոգեբանական, սոցիալ-մանկավարժական, հատուկ մանկավարժական, 

մեթոդական, առողջապահական և այլ բնույթի) ծառայություններ 

մատուցելու հարցը: 

4. Դարձնել առաջնային քննարկում սովորողների խրախուսման, 

պարգևատրման, թափանցիկ գնահատման, կարգապահական տույժի 

կիրառումը, ինչպես նաև ուսուցիչների խրախուսումն ու կարգապահական 

տույժը:   

5. Մասնակից դարձնել հաստատության ուսումնական 

գործընթացին վերաբերող այլ հարցերի քննարկմանն ու որոշմանը:  

 

 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության մեթոդմիավորումների 

գործունեությունը 

 

Մեթոդական միավորումները ստեղծվում են նույն առարկայի երեք և ավելի 

ուսուցիչների առկայության դեպքում: Մյուս դեպքերում կարելի է ձևավորել 

մեթոդական միավորումներ հարակից առարկաների ուսուցիչներից: Դասվարների 

համար ստեղծվում է տարրական կրթության մեթոդական միավորում: 

 Առարկայական կամ տարրական կրթության մեթոդական միավորումների 

աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար իրականացնել 

ներքոնշյալը՝  

1. Առարկայական մեթոդական միավորումների նախագահների համար 

կազմակերպել սեմինարներ «Առարկայական մեթոդական միավորման 

աշխատանքների պլանավորումը և կազմակերպումը» թեմայով: 

2. Խրախուսել մանակավարժական առաջավոր փորձի ուսումնասիրման և 

պրակտիկ աշխատանքում ներդրման համար: 

3. Մեթոդմիավորման ուսուցիչներին իրենց օրինակով մոտիվացնեն սկսնակ 

ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանը, ատեստավորմանը, 

որոկավորման տարակարգ ունենալուն: 

4. Իրական փորձի, կատարած հետազոտությունների կամ ճշգրիտ 

փաստարկների հիման վրա կազմակերպել  փորձարկվող դասագրքերի 

փորձաքննություն և ընտրություն: 
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5. Ուսումնական ծրագրերի, պլանների նախագծերը քննարկել և 

երաշխավորություններ տալ ուսուցիչներին(դասվարներին):  

6. Հանրակրթական դպրոցի տնօրենին, ըստ ուսումնական պլանի դպրոցական 

բաղադրիչի տնօրինման մասին, ինչպես նաև դասաժամերի նախնական 

ժամաբաշխման  մասին առաջարկությունները ներկայացնել ճշգրիտ 

փաստարկներով, մշակված պլանով :  

7. Խրախուսել մասնակցություն դպրոցական օլիմպիադաների, դասարանական 

և միջդասարանական առարկայական մրցույթների և այլ միջոցառումների:  

8. Զարգացնել առարկայական մեթոդական միավորումների մեթոդական 

աշխատանքի կազմակերպման զինանոցը՝ գործող փորձի ուսումնասիրության 

միջոցով: 

 

 

Ծնողական խորհուրդ 

 

Անհերքելի է, որ ովորողների կրթության զարգացման գործում զգալի ներդրում 

ունեն ծնողները: Մանկավարժական գիտությունը դիտարկում է ընտանիքի 

դաստիարակչական գործառույթը  ծնողների և երեխաների 

փոխհարաբերությունների,  դաստիարակչական նպատակների ու միջոցների, նրանց 

իրավունքների և պարտականությունների տեսանկյունից: Այն փորձում է ի հայտ 

բերել ընտանեկան դաստիարակության հնարավորությունները, բացահայտել 

բացթողումներն ու գտնել դրանց հաղթահարման ուղիները:  

Թերևս ամենակարևոր կապը՝ ծնող-աշակերտ-ուսուցիչ,  անխզելի և հաստատուն 

պետք է լինի ի շնորհիվ արդի կրթական համակարգի բաց և թափանցիկ 

գործունեության: 

Ծնողական խորհուրդի հետ համագործակցության բարելավելու ուղղությամբ մեր 

նպատակները հետևյալն են՝  

 Ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերել փոխադարձ վստահություն: 

  Բարձրացնել ծնողի դերը դպրոցում տեղի ունեցող  իրադարձություններում: 

 Ճիշտ ծնողավարման սեմինար պարապմունքներ կազմակերպել:  

 Ծնողի և դպրոցի միջև կապերն ամրապնդել: 

 Ծնողական խորհրդին ընդգրկել ուսման կարևորագույն գործառույթներում: 

 Ծնողների և մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից երեխաների 

դաստիարակության հարցում միասնական պահանջներ ձևավորել: 

 Ծնողներին մասնակից դարձնել արտադպրոցական և արտադասարանական 

դաստիարակչական աշխատանքներին: 

  Ամրապնդել ծնողական խորհրդի կապը դպրոցի կառավարման խորհրդի և  

մանկավարժական խորհրդի հետ՝ ապահովելով տեղեկատվության 

կազմակերպումը և տարածումը: 
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 Կազմակերպել հանդիպումներ, սեմինարներ ծնողների համար, որտեղ 

կքննարկվեն դպրոցի գործունեության վիճակը, հեռանկարային ծրագրերը, 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետ 

կազմակերպման հարցերը: 

 Ծնողներին մասնակից դարձնել սովորողների ուսուցման, դաստիարակության 

գործընթացին, ուսումնանյութական բազայի հարստացմանը` այդ գործում           

ներգրավելով  հովանավորների:  

 Ապահովել ծնողներին տեղեկատվությամբ, կազմակերպել 

խորհրդատվություններ : 

 Ծնողների համար կազմակերպել <<բաց դռների օր>>՝ ուսումնասիրելու և 

լսելու իրենց  երեխային ուսումնական գործընթացի ժամանակ: 

 Ծնողներին տեղեկացնել երեխաների ուսումնական առաջադիմության մասին: 

 Ծնողների հետ իրականացնել զրույց-խորհրդատվություն երեխաների 

զարգացման ու ձևավորման տարբեր հարցերի շուրջ:  

 Կազմակերպել ծնողական ժողովներ՝ նրանց մանկավարժական 

գրագիտությունը բարձրացնելու համար: 

 Ծնողների հետ ձևավորել վստահելի և գործնական հարաբերություններ: 

 Աջակցել ծնողական խորհուրդի աշխատանքի կազմակերպմանը՝ հատկապես   

սովորողների սոցիալ-կենցաղային աշխատանքների համապատասխան 

բնագավառում: Այդ նպատակով ճշտել՝ 

1. դպրոց հաճախող այն աշակերտների թիվը, որոնք օգտվում են 

<<Փարոս>> ծրագրից, 

2. միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ աշակերտների թիվը, 

3. զոհված ազատամարտիկ ծնողներ ունեցող աշակերտների թիվը, 

4. հաշմանդամություն ունեցող  աշակերտների վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, 

5. ծնողների խնամքից զրկված աշակերտների թիվը, 

6. միայնակ մոր խնամքի տակ գտնվող աշակերտների մասին 

տվյալները, 

7. աշակերտների թիվը, որոնց ծնողները հաշմանդամություն ունեն:  

 

 

 

 

 

 

Աշակերտական խորհուրդ 
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Դպրոցում կան տարբեր կառուցվածքի սկզբնական կոլեկտիվներ: Բացի 

կոլեկտիվ հիմնական ձևերից՝ դասարանից, ինչպես նաև մշտական կամ 

ժամանակավոր կոլեկտիվներից՝ մարզական, գրական , նկարչական, թատերական և 

այլն, որոնցում կարող են ընդգրկվել տարբեր տարիքի երեխաներ: Աշակերտական 

կոլեկտիվն իր գործառույթներն արդյունավետ իրականացնելու համար պետք է 

ունենա ղեկավար մարմին: Աշակերտական կոլեկտիվի ղեկավար մարմինը 

աշակերտական խորհուրդն է, որի աշխատանքները կոորդինացնում է դասղեկը: 

Աշակերտական կոլեկտիվն ունի նպատակ, ընդհանուր շահեր, ուղղահայաց ու 

հորիզոնական տեղեկատվական կապեր և բնութագրվում է անձի վրա սոցիալական 

ու դաստիարակչական ներգործությամբ: 

 Այսպիսով ՝ աշակերտական կոլեկտիվը դպրոցականների այն խումբն է, որն ունի 

հասարակայնորեն օգտակար արժեքավոր, միասնական նպատակներ, որոնց հասնելու 

համար տվյալ խմբի անդամները կազմակերպում են համատեղ գործունեություն և 

մտնում փոխադարձ կախվածության ու պատասխանատվության որոշակի 

հարաբերությունների մեջ՝ կոլեկտիվի առջև բոլոր անդամների իրավունքների ու 

պարտականությունների անվերապահ հավասարության պայմաններում:   

Աշակերտական կոլեկտիվը յուրահատուկ կազմավորում է, որովհետև 

կազմակերպում է ըստ ուսումնադաստիարակչական խնդիրների ու նպատակների: 

Աշակերտական կոլեկտիվի առջև դրված են հետևյալ ընդհանուր խնդիրները՝ 

 ձեռք բերել գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ, շարունակաբար 

համալրել և գիտակցել դրանց կարևորությունը, 

 զարգացնել բարոյական, էկոլոգիական, իրավական, ֆիզիկական, 

գեղագիտական մշակույթը, յուրացնել հասարակայնորեն ընդունված վարքի 

նորմերը, զարգացնել ազգային հատկանիշները, 

 յուրացնել սոցիալական արժեքներ՝ արդարամտություն, 

պատասխանատվություն, հանդուրժողականություն, սկզբունքայնություն, 

ինքնահարգանք, ինքնագնահատում և այլն:  

    Աշակերտական կոլեկտիվը անձի սոցիալականացման կարևոր գործոնն է: Նրա 

ներգործությունը կախված է կոլեկտիվի անդամների կողմից առկա խնդիրները 

գիտակցելու, ընկալելու աստիճանից, յուրաքանչյուր անդամի՝ իրեն կոլեկտիվի մի 

մասը համարելու գիտակցումից և պատրաստակամությունից, 

համագործակցութունից, փոխօգնությունից:  

  Սովորողների ինքնավարության և ինքնակառավարման նպատակով դպրոցում 

պետք է ակտիվացնել աշակերտական խորհրդի գործունեությունը: Նրանց մասնակից 

դարձնել դպրոցի շրջանակներում որոշումների կայացմանը, որպեսզի աշակերտները 

կարողանան ազատ արտահայտել իրենց կարծիքը: 

Վերոնշյալը կյանքի կոչելու  համար  նպատակ ունենք բարելավելու 

աշակերտական խորհուրդի հետ համագործակցությունը, աշխատանքներ տանելու 

հետևյալ ուղղություններով ՝  
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 Բարձրացնել դպրոցի աշակերտական խորհրդի գործունեության 

արդյունավետությունը: 

 Բարձրացնել դպրոցի աշակերտական խորհրդի դերը ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման աշխատանքներում: 

 Ամրապնդել աշակերտ-ուսուցիչ, աշակերտ-ծնող, աշակերտ-համայնք 

հարաբերությունները: 

 Աշակերտական խորհրդին տալ լիազորություններ՝ աշակերտների 

ինքնավարության միջոցով: 

 Ինքնավարությունը պետք է արտահայտվի աշակերտների ինքնադրսևորման, 

կարծիքի ազատ արտահայտմամբ: 

 Ինքնավարությունը պետք է արտահայտի և ապահովի աշակերտների 

իրավունքների պաշտպանությունը 

 Աշակերտական ինքնավարության միջոցով ապահովել աշակերտների 

կրթություն ստանալու իրավունքը և ինքնակրթության ապահովման համար 

ստեղծել պայմաններ,  նպաստել նրանց համակողմանի զարգացմանը: 

 Աշակերտական-մանկավարժական-ծնողական խորհուրդների 

համագործակցության   հնարավորության ընձեռում: 

 Դպրոցի կարևորագույն խնդիրներին աշակերտական խորհրդի 

մասնակցության ապահովում: 

 

 

Հոգաբարձուների խորհուրդ 

    Դպրոցում կրթական գործունեության արդյունավետ կազմակերպման, ինչպես 

նաև զարգացման ծրագրերին աջակցելու և համայնքի հետ արդյունավետ 

համագործակցություն ապահովելու համար մեծ դեր ունի հոգաբարձուների 

խորհուրդը: Այդ ուղղությամբ հարկ ենք համարում իրականացնել մի շարք քայլեր՝  

 Անհրաժեշտ է դպրոցում ստեղծել հոգաբարձուների խորհուրդ:  

 Խորհրդի կազմում ընդգրկել դպրոցի գործունեությամբ շահագրգիռ անձանց, 

անհատ ձեռներեցների, տեղական իշխանության ներկայացուցիչների:  

 Նրանց ներգրավել դպրոցի համար ֆինանսական միջոցների հայթայթմանը, 

նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդմանը,արտաբյուջետային ֆոնդի 

ձևավորմանը:  

 Հոգաբարձուների խորհուրդը պետք է գտնի բարերարներ, ովքեր ներդրումներ 

և նվիրատվություններ կկատարեն: 

 Գործընթացը պետք է լինի առավել թափանցիկ և մատչելի` բարերարի, դպրոցի 

և տեղական ինքնակառավարման ու պետական մարմինների համար: 
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Դպրոցի զարգացման ծրագրի  ֆինանսավորման ապահովումը 

 

  Դպրոցի զարգացման ծրագիրը ենթադրում է որոշակի ֆինանսական ծախսեր: 

Դպրոցի ֆինանսավորումը հիմնականում բավականացնում է աշխատավարձի, 

հարկերի, կոմունալ, գրենական, տնտեսական ծախսերի վճարմանը: Շատ հաճախ 

դպրոցի խնդիրները առաջանում են հենց ֆինանսական միջոցների պակասից: Ուստի 

անհրաժեշտ է ճիշտ կողմնորոշվել և կատարել իրատեսական պլանավորում, պետք է 

հստակ պատկերացնել իրականացման մեխանիզմները և հնարավորությունները: 

Նախահաշիվը կազմելիս անհրաժեշտ է ծախսերը ճիշտ պլանավորել, հավանություն 

ստանալ խորհրդի և հիմնադիրի կողմից:  

 

 Դպրոցի լրացուցիչ ֆինանսավորման հնարավորությունները 

  

Դպրոցի ֆինանսական միջոցները գոյանում են պետական բյուջեից և 

օրենսդրությամբ չարգելվող այլ աղբյուրներից: Պետական բյուջեից ֆինանսավորումը 

կատարվում է ըստ իրականացվող հանրակրթական ծրագրերի՝ կախված 

սովորողների թվից: 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 

ֆինանսավորում նաև այլ նպատակներով:                                                        

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՝ 
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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: 

 

ԴԶԾ-ի  իրականացման ռիսկերը  և դրանց ազդեցությանն ուղղված 

գործողությունները 

  Ռիսկերը ցանկացած նպատակադրման իրականացումը խոչընդոտող 

հնարավոր անցանկալի գործոններն են: Դպրոցի զարգացման ծրագրում հնարավոր 

ռիսկերի պլանավորումը կարևոր է՝ առանց ռիսկերի հաշվառման ամենալավ 

մշակված դպրոցի զարգացման ծրագիրն անգամ դժվար է իրականացնել, քանի որ այն 

լիովին չի կարող արձանագրել ակնկալվող արդյունքները: 

 

N Ռիսկեր Ռիսկերի ազդեցության 

նվազեցմանն  

ուղղված գործողությունները 

1. Դպրոցի աշխատակազմի  

մասնագիտական 

պատրաստվածության  

մակարդակի խոչընդոտներ 

Մանկավարժներին ընդգրկել  

վերապատրաստման 

դասընթացներին 

մասնագիտական և 

մանկավարժական  

պատրաստվածության 

մակարդակը բարձրացնելու 

նպատակով: 

2. Դպրոցի ֆինանսական սահմանափակ  

հնարավորություններ 

Լրացուցիչ ֆինանսական 

միջոցների ձեռքբերում, 

հոգաբարձուների խորհրդի  

ձևավորում, գտնել 

հովանավորներ, բարերարներ, 

ներգրավել դպրոցի 

շրջանավարտներին: 

3. Դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի 

ոչ բավարար հագեցվածություն 

ֆինանսական միջոցների ճիշտ  

պլանավորում, լրացուցիչ 

միջոցների  հայթայթում: 

4. Ծնողական համայնքի կողմից դպրոցի  

գործունեության մասնակցության  

պասիվություն 

Կազմակերպել հանդիպումներ,  

սեմինարներ ծնողների համար, 

որտեղ կքննարկվեն դպրոցի 
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գործունեության վիճակը, 

հեռանկարային ծրագրերը,  

ուսումնադաստիարակչական  

աշխատանքների արդյունավետ  

կազմակերպման հարցերը: 

5. Դպրոցի շենքի շինարարության և 

վերանորոգման աշխատանքների 

դադարեցում 

Դիմել համապատասխան 

մարմիններին ֆինանսական 

միջոցներ տրամադրելու  

նպատակով: 

 

ԴԶԾ-ի  գնահատման 

չափանիշները, վերահսկողությունը 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի գնահատումը ծրագրի գործողություններով 

պլանավորած և իրականացված արդյունքների համեմատման գործընթացն է: Որպես 

գնահատման գործիքներ պետք է ծառայեն յուրաքանյուր գործողության 

առանձնահատկությունից բխող ցուցանիշները, որոնց միջոցով պետք է չափվեն 

ակնկալիքների կատարողականները, այլ կերպ ասած, դպրոցի զարգացման ծրագրին 

իրականացնող ու վերահսկող շահառուները (դպրոցի կառավարման և 

խորհրդակցական մարմինները)՝ գործողությունների արդյունքների 

բավարարվածության աստիճանը: Ցուցանիշները ամբողջացնում, ամփոփում են մեծ 

ծավալի վիճակագրական տվյալները և տալիս են իրավիճակի ընդհանուր պատկերը: 

Ցուցանիշները անհրաժեշտ են նաև ժամանակի ընթացքում դպրոցի գործունեության 

մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները, ուղղությունները բացահայտելու և 

գնահատելու համար: 

 <<Հանրակրթության մասին >> ՀՀ օրենքով նախատեսված է դպրոցի 

գործունեության գնահատման մեխանիզմը: Ուսումնական հաստատության 

գործունեությանը տրվում է ներքին և արտաքին գնահատական: Ներքին գնահատումը 

դպրոցի կողմից իր գոծունեության վերլուծությունն է: Հարկ ենք համարում 

աշխատանքի արդյունավետության, սխալների կանխման համար ներքին 

գնահատմանը մասնակից դարձնել վարչական և մանկավարժական աշխատողներին, 

սովորողներին և ծնողներին: Ուսումնական հաստատության ներքին և արտաքին 

գնահատումն ուղղորդել սովորողին մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի 

բարձրացմանը: Դպրոցի զարգացման ծրագրի վերահսկողությունը իրականացնում է 

դպրոցի խորհուրդը՝ հանրակրթության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության 

համաձայն: Ծրագրի իրականացման վերահսկողության ամենաարդյունավետ միջոցը 

5-ամյա ծրագրի հիման վրա կազմված դպրոցի գործունեության տարեկան 
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աշխատանքային պլանների կատարողականներն են: Դպրոցի զարգացման ծրագրի 

վերահսկողության արդյունավետ միջոցառումներ են. 

1. Դպրոցի խորհրդի կողմից առնվազն տարեկան երկու անգամ դպրոցի տվյալ 

ուստարվա աշխատանքային ծրագրում ընդգրկված դպրոցի զարգացման ծրագրի 

դրույթների կատարողականների հաշվետվությունների քննարկումը և 

համապատասխան գնահատականների ամրագրումը: 

2. Դպրոցի խորհրդի կողմից տնօրենին խորհրդատվական և այլ աջակցության 

շարունակական տրամադրումը: 

3. Համայնքի և դպրոցի այլ շահառուների` դպրոցի զարգացման ծրագրի 

իրականացման աշխատանքներին կամ այդ շրջանակում կազմակերպված 

միջոցառումներին շարունակական ներգրավումը: 

4. Դպրոցի խորհրդի մասնակցությունը տնօրենության կողմից դպրոցի 

զարգացման ծրագրի արդյունքների գնահատմանը: 

 

Դպրոցի կառավարման արդյունավետության բարձրացում 

Դպրոցում կատարվող աշխատանքների կառավարման որակը բարձրացնելու 

համար անհրաժեշտ է ստեղծել գնահատման արժեքային համակարգ, որի 

անմիջական աջակցողները պետք է լինեն դպրոցում կրթական գործընթացի 

մասնակիցները՝ սովորողը, սովորողի ծնողը, ուսուցիչը և մանկավարժական այլ 

աշխատողներ, վարչական աշխատողները, կոլեգիալ կառավարման խորհուրդը, 

խորհրդակցական մարմինները: Այն դպրոցի կառավարումը կդարձնի ավելի 

թափանցիկ և արդյունավետ: Դրա համար անհրաժեշտ է զարգացնել նրանց 

գործունեությունը և բարձրացնել նրանց դերը: Արդյունավետ ենք համարում 

յուրաքանչյուր գործընթացի ավարտից հետո դիտարկել արդյունքները, 

բացթողումների շտկման հիման վրա  կազմել բարելավման պլան (կիրառել ՊԻԳԲ): 

                                                                                        

                                                                                          Աստղիկ Յուրիկի Հովսեփյան 

                                                                                                                          09.09.2021թ. 

 

 


