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ԴՊՐՈՑԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ 

Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոցը /հին շենքը/ 

հիմնադրվել է 1921 թվականին, որն այդ ժամանակ անվանվել է Նար-Դոսի անվան դպրոց:  

1935թ.-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 մինչ օրս: 

 Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ը 24.01.2003 

թվականին գրանցվել է ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի Էրեբունու 

տարածքային բաժնում/ գրանցման թիվ՝ 278.210.03328/: Դպրոցի կանոնադրության 

փոփոխությունը  գրանցվել է  է 06.11.2020 թվականին: Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության կրթական գործունեության լիցենզիաների` դպրոցն իրավունք ունի 

իրականացնելու հետևյալ կրթական ծրագրերը. 

 Տարրական ընդհանուր-400 սահմանային տեղ/  Լիցենզիա-սերիա Ա N 0996, 

տրված 29.05.2013թ./ 

 Հիմնական ընդհանուր- 415 սահմանային տեղ / Լիցենզիա N 386, տրված 

20.02.2006թ./ 

Դպրոցում  սովորում  են  306  աշակերտներ: Դպրոցում աշխատում է 44 մարդ, որոնցից 

2-ը վարչական աշխատող, 37 մանկավարժներ /բոլորը բարձրագույն կրթությամբ/, 5-ը 

ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմից: 

Մեկ ուսուցչին ընկնող  աշակերտների թիվը կազմում է  9: 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Ժամանակակից աշխարհում գրեթե բոլոր ոլորտներում փոփոխություններն 

աննախադեպ արագ ու դինամիկ են ընթանում: Նման փոփոխությունների 

առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ գիտության ու տեխնիկայի ընձեռած նոր 

հնարավորությունները արագորեն ներթափանցում են հասարակական 

հարաբերությունների, կյանքի կազմակերպման, աշխատանքի, գիտելիքների ձևավորման ու 

փոխանցման ոլորտ: 

Շարունակաբար նորացվող, զարգացող ու փոփոխվող գիտելիքը և դրա ստեղծման համար 

անհրաժեշտ նորարարությունը դառնում են մրցունակության և արդյունավետության 

բարձրացման կարևորագույն գործոններ` թե´ անհատական, թե´ ներպետական, և թե´ 

համաշխարհային մակարդակներում: Գիտելիքն այսօր այլևս լոկալ բնույթ չի կրում. ցանցերի 

ու հեռահաղորդակցման դարաշրջանում աշխարհի որևէ ծայրում ստեղծված գիտելիքն 

արագորեն տեղայնացվում է աշխարհի մեկ այլ անկյունում: 

Նման պայմաններում առավել արդյունավետ ու հաջողակ են այն անհատները, խմբերն ու 

պետությունները, որոնք կարողանում են կիրառել նորագույն գործիքների ավելի մեծ 

տեսականի և բաց են շարունակ տեղի ունեցող փոփոխությունների առջև, բայց չեն կորցնում 

իրենց ինքնությունը: 

Նրանք տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) միջոցով 

ցանցավորված են միմյանց և աշխարհի հետ, կարողանում են աշխատել թիմերով, 

ստեղծագործաբար են մոտենում կյանքի առաջադրած խնդիրներին և պատրաստ են 

շարունակաբար սովորել: Այս ամենին հասնելու հիմնական ճանապարհը դպրոցական 

կրթությունն է, որի ձևերն ու բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական միջավայրը 

փոխվում են` արձագանքելով գիտելիքի փոխանցման և տարածման արագընթաց տեմպերին 

ու պահանջներին: 

Համաշխարհային արդի զարգացումներն իրենց անմիջական ներգործությունն են ունենում 

հանրակրթական դպրոցի վրա` առաջադրելով տարատեսակ խնդիրներ: 

Գիտատեխնիկական առաջընթացի աննախադեպ արագության, բարձր 

տեխնոլոգիաների հարաճուն ներդրման, կիրառման հետևանքով ազգային և 
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համաշխարհային տնտեսություններն անընդհատ վերակառուցվում են: Արդյունաբերական 

տնտեսությունը վերաճում է գիտելիքների տնտեսության, իսկ հասարակությունը դառնում է 

տեղեկատվական: Անընդհատ փոփոխվում է աշխատանքային միջավայրը, նորովի են 

կազմավորվում և վերաբաշխվում աշխատատեղերը: Որակյալ մասնագետների 

պահանջարկն առաջնահերթ է դարձնում աշխատանքային շուկայի պահանջներին 

արագորեն հարմարվելու և տեղաշարժվելու կարողությունը: 

Հանրակրթության դերն աճում է: Միաժամանակ կրթությունը վերաճում է մի գործոնի, որը 

նպաստում է հասարակության մեջ մարդու դերի առավել արժևորմանը` զարգացնելով 

համակեցության, հանդուժողականության, համագործակցության արժեքային որակներ: 

Հանրակրթության համակարգում տեղի են ունենում համակարգային փոփոխություններ, 

որոնք պայմանավորված են ոչ միայն ազգային առանձնահատկություններով, այլև 

համաշխարհային զարգացումներին բնորոշ աշխարհաքաղաքական, ժողովրդագրական, 

մշակութային, սոցիալական գործոններով: 

Հանրակրթության էական բարեփոխումը և առաջանցիկ զարգացումը դառնում են 

անհրաժեշտ ու անխուսափելի: Պետության և ազգի անվտանգության ապահովման ու 

հզորացման գործում գերակա խնդիր է դառնում պետական մտածելակերպ ունեցող և 

ապագայի մարտահրավերներին դիմակայելու պատրաստ մարդու ձևավորումը: 

Կրթական բարենպաստ միջավայրի ստեղծման անհրաժեշտությունը ենթադրում է 

ուսուցման ավանդական մոտեցումների վերանայում և հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների նկատմամբ վերաբերմունքի ճշգրտում: 

<<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն` հանրակրթական 

դպրոցի տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար 

հավակնորդը ներկայացնում է տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը: 

Ելնելով վերոգրյալից` փորձել եմ իմ կողմից ներկայացվող ծրագրի մեջ ներառել այն բոլոր 

նորարարություններն ու իրականացվելիք ծրագրերը, որոնք բխում են դպրոցի 

առանձնահատկություններից, պահանջներից, ֆինանսական ռեսուրսներից և անհրաժեշտ են 

հանրակրթական ուսուցումն ավելի նպատակաուղղված դարձնել: 
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Ծրագրում հնարավորինս ընդգրկված են դպրոցում դասընթացի պատշաճ ու կարգապահ 

անցկացման, աշակերտների հանգստի ու կարգապահության վերաբերյալ ցանկալի 

նորարարություններն ու հնարավորությունները: 

Ծրագրում ներկայացված են դպրոցի վերանորոգման և բարեկարգման խնդիրներին, 

տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի նորացմանը վերաբերող մի շարք հեռանկարային ծրագրեր, 

որոնք հիմնված են դպրոցում իմ կողմից անցկացված սոցիոլոգիական հարցումների 

արդյունքների վրա և որոնք ավելի կարդիականացնեն ու կնորացնեն դպրոցական առօրյան: 

Մենք այսօր կանգնած ենք արդի կյանքին և մարտահրավերներին համապատասխան 

կրթական նոր մշակույթ ստեղծելու հրամայականի առջև, ուստի դպրոցի հեռանկարային 

զարգացման ծրագիրը դպրոցի կարևորագույն ռազմավարական փաստաթուղթն է, որով էլ 

պլանավորվում է դպրոցի աշխատանքը: Ծրագիրն  ուղղված է դեպի ապագան, դեպի 

նորարարականը և այն մշակելիս ցուցաբերել եմ  ինքնուրույն մոտեցում` անցկացնելով 

սոցիոլոգիական հարցումներ` ուսուցիչների, աշակերտների և ծնողների շրջանում, որի 

նպատակն էր վեր հանել այն բոլոր խնդիրներն ու բացերը, որոնք շտկելու 

անհրաժեշտություն ունենք: 



 
 

 

 

 

ԴՊՐՈՑԻ    ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բանիմաց, ազգանվեր, հայրենասեր, համամարդկային արժեքներով օժտված մարդ 

կերտելն է: 

Այս այն հիմնական ու առանձնահատուկ մոտեցումն է, որ ցուցաբերելու  է մեր դպրոցը 

աշակերտի հանդեպ: Մենք սովորեցնելու  ենք սիրել աշխարհը, սիրել՝ ճանաչելով այն: 

Աշակերտը պետք է գնահատի մեր հոգևոր արժեքները, հավատարիմ մնա ազգային 

մտածողությանն ու ավանդույթներին: Հասկանա ու պահպանի այն ամենն,  ինչն ունենք մենք, և 

որը պետք է փոխանցենք սերունդներին: Ձևավորի և կատարելագործի իր գիտելիքները, 

հմտությունները, կարողությունները և արժեքային համակարգը: Լինի ոչ միայն սովորող, այլև՝ 

սովորեցնող: Այս բոլորը լոկ բարի կամեցողության դրսևորում չէ, այլ իրական հենքի վրա 

կառուցված ամուր կրթօջախի առաքելություն, որն ունի հարուստ ավանդույթներ, փորձառու 

մանկավարժական անձնակազմ,  առկա ռեսուրսներ: 

Կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքը՝ ազգային դպրոցն է, 

որի մեծագույն նպատակը ազգային արժանապատվության գնահատումն է: Իսկ դրա համար 

ազգային մշակույթի, արժեքների, լեզվի պահպանումը առաջնային է և շարունակելու է մնալ 

առաջնային: 

  Պետք է դպրոցը դարձնել յուրաքանչյուր աշխատողի և սովորողի ստեղծագործական 

կարողությունները, նախասիրությունները բացահայտող և խթանող, անձի համակողմանի 

ձևավորմանը նպաստող, որակյալ կրթություն ապահովող կրթական կենտրոն. 

Վերլուծության ոլորտներն  են՝ 

 Դպրոցի շենքային պայմանները և նյութատեխնիկական բազան 

 Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը 

 Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերը (դպրոցի կանոնադրություն, 

տեղայնացված օրինակելի իրավական ակտեր, ներքին իրավական ակտեր), դրանց վարումը, 

կառավարման և խորհրդակցական մարմինները 

 Համագործակցությունը համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների, շահառու 

կազմակերպությունների հետ 
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 Ուսումնական միջավայրը, կրթության որակը` ըստ սովորողների ուսումնառության 

արդյունքների 

 Տեխնոլոգիաները և նորարարությունները 

 Աշակերտական համակազմը 

 Մանկավարժական համակազմը 

Վերլուծությունը տվեց հետևյալ պատկերը. 

 սովորողների բարոյական դաստիարակության բարձր մակարդակ 

 դպրոցի կառավարման գործում ծնողների ներգրավվածության ակտիվություն 

 նորամուծությունների նկատմամբ մանկավարժների հետաքրքրություն 

 ՏՀՏ-ների ներդրման և օգտագործման միջին մակարդակ 

 դասղեկական աշխատանքի բարձր արդյունավետություն և այլն: 

Դպրոցում տիրող իրավիճակի վերլուծությունն իրականացնելիս կարևորվում է դպրոցի 

գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերը (դպրոցի կանոնադրություն, 

տեղայնացված օրինակելի իրավական ակտեր, ներքին իրավական ակտեր), դրանց վարումը 

(նորմատիվ փաստաթղթեր):   

Դպրոցում առկա են պարտադիր գործածության երաշխավորված փաստաթղթերը, և 

դրանք վարվում են կարգերի պահանջներին համապատասխան: Արդյունավետ են 

օգտագործվում գոյություն ունեցող նորմատիվ փաստաթղթերը, դրանց օրինակելի ձևերը: 

Հետագայում պլանավորվում է մեր իրավասության սահմաններում մշակել դպրոցի համար 

անհրաժեշտ նոր նորմատիվ փաստաթղթեր (ներքին իրավական ակտեր) և դրանք կիրառել 

աշխատանքի ընթացքում: Նմանատիպ աշխատանքներին մասնակցելու 

հնարավորություն  կունենան դպրոցի բոլոր աշխատակիցները: Այդ փաստաթղթերը կլինեն 

ժամանակակից, իրականանալի (իրականացնելի) և կապահովեն աշակերտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների աճը: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված է Հայաստանի 

Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործածության 

ենթակա փաստաթղթերի անվանացանկը: 

1. Աշակերտի անձնական գործ 

2. Աշակերտական շարժի մատյան 

3. Վկայականների բաշխման մատյան 
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4. Աշխատողների հրամանագիրք 

5. Աշակերտների հրամանագիրք 

6. Աշխատողի անձնական գործ 

7. Դպրոցի կառավարման խորհրդի արձանագրությունների մատյան 

8. Մանկավարժական խորհրդի արձանագրությունների մատյան 

9. Առարկայական մեթոդական միավորման արձանագրությունների մատյան 

10. Տարիֆիկացիոն ձևաթղթերի մատյան 

11. Ուսուցչի բաց թողած և փոխարինած ժամերի հաշվառման մատյան 

12. Սովորողի տեղափոխման թերթիկ 

13. Աշակերտական խորհրդի արձանագրությունների մատյան։ 

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին իրականացվելու է դպրոցի ներքին 

գնահատում, որը ֆինանսական եռամսյա և տարեկան հաշվետվությունների հետ տեղադրվելու 

է դպրոցի պաշտոնական կայքում: Դպրոցի գործունեության թափանցիկությունն ապահովելու 

նպատակով՝ կայքում տեղադրվելու է նաև հաստիքացուցակը, փոխտնօրենների, 

խորհրդակցական մարմինների, դասղեկ-դասվարների, գրադարանավարի, հատուկ 

մանկավարժի կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունները: 
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ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

Դպրոցում գործում են մանկավարժական, ծնողական, աշակերտական խորհուրդներ: 

Բոլոր խորհրդակցական մարմիններն ունեն իրենց կանոնադրությունը, որով և սահմանվում է 

տվյալ մարմնի գործունեության ոլորտները և կարգը, որը և ապահովում է նրանց 

ինքնուրույնությունը: Կհասնենք այն բանին, որ բոլոր խորհուրդներն ունենան նպատակային 

և արդյունավետ աշխատանք: Կկարողանանք  բոլոր մանկավարժներին տիրապետելի 

դարձնել իրավական փաստաթղթերի բովանդակային պահանջը, որը, կարծում եմ, շատ 

կարևոր է յուրաքանչյուր մանկավարժի համար: Ուստի` մանկավարժական խորհրդի 

անդամների համար կկազմակերպենք սեմինարներ` նրանց դպրոցի հիմնարար 

փաստաթղթերին ծանոթացնելու նպատակով: Կզարգացնենք  առարկայական մեթոդական 

միավորումների մեթոդական աշխատանքի կազմակերպման զինանոցը՝ գործող փորձի 

ուսումնասիրության միջոցով:  

       Միասնական նպատակների, ուսուցման և դաստիարակության համար 

մանկավարժական, ծնողական և աշակերտական խորհուրդներն ունեն և 

կշարունակեն  ունենանալ ցուցակներ՝ 

 երկկողմանի ծնողազուրկ աշակերտների, 

 զոհված ազատամարտիկ ծնող ունեցող աշակերտների, 

 սոցիալական ծառայությունից օգտվող աշակերտների, 

 հաշմանդամ աշակերտների, 

 սոցիալապես  անապահով աշակերտների, 

 միակողմանի ծնողազուրկ աշակերտների, 

 ծնողական խնամքից զրկված աշակերտների, 

 միայնակ մոր խնամքի տակ գտնվող աշակերտների, 

 հաշմանդամ ծնողներ ունեցող աշակերտների, 

 աշակերտների թիվը, որոնց ծնողներն օգտվում են <<Փարոս>> ծրագրից, 

 աշակերտների թիվը, որոնց ծնողնեը գտնվում են արտերկրում, 

 այն աշակերտների թիվը, որոնք անչափահաս են, սակայն ընդգրկված են որոշակի 

աշխատանքներում: 

Ձեռքի տակ ունենալով այս կարևոր տեղեկատվությունը՝ վերլուծության հիման վրա, 

առանձին կառույցների, դրանց ներկայացուցիչների միջոցով կբարելավվեն աշակերտների 
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սոցիալական պայմանները, որից և շատ հաճախ կախված է աշակերտների ուսուցման և 

դաստիարակության գործը: Այս աշխատանքներում դպրոցը կհամագործակցի նաև համայնքի 

հետ: Կզարգանան աշակերտ-ծնող, աշակերտ-ուսուցիչ, աշակերտ-համայնք-դպրոց 

հարաբերությունները: Կկազմակերպենք հանդիպումներ համայնքի ղեկավարի, ավագանու, 

հասարակության տարբեր խավերի ներկայացուցիչների հետ: Այդ համագործակցությունը կբխի 

աշակերտի շահերի տեսանկյունից: Ճշմարտություն է, որ դպրոցը չի կարող լուծել իր առջև 

ծառացած խնդիրները, որքան էլ ունակ ու պատրաստ լինի, եթե միայնակ է: Կվերանա դպրոց-

հասարակություն միջնապատը: Սովորողն ու մանկավարժը կներառվեն հասարակական 

կյանքում՝ դրանով իսկ բարձրացնելով դպրոցի հեղինակությունը: Հասարակական 

ամենատարբեր ոլորտի մարդկանց հետ հնարավորություն կունենանք հանդիպելու: 

Դպրոցը լինելու է բաց ու թափանցիկ, նրա գործունեությունը և աշխատանքի արդյունքները 

տեսանելի են լինելու բոլորին: 
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ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Դպրոցավարության մյուս կարևոր ուղղությունը նրա բյուջետային հնարավորություններն 

են: Քանի որ դպրոցը հիմնական և հաճախ` միակ ֆինանսավորումը ստանում է պետական 

բյուջեից, ապա հաջողությունների և դժվարությունների հիմնական պատճառն այդ միջոցների 

բավարար և անբավարար լինելն է: Եթե այդ միջոցներն անբավարար են, ապա դպրոցը 

բյուջետային միջոցների հետ կապված իր խնդիրները փորձում է լուծել՝ որոշ ուղղություններում 

քիչ ներդրումներ կատարելով: Դպրոցի բյուջեի կազմման և ֆինանսական գործունեությանը 

նպաստելու համար կստեղծենք դպրոցի բյուջեն պլանավորելու և դրա մեջ փոփոխություններ 

կատարելու հանձնաժողով: 
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ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱԶՄ 

Պետական դպրոցի տնօրենը պարտավոր է տվյալ տարածքում բնակվող երեխաներին, 

(սովորողներին) ծնողի կողմից դիմում ներկայացնելու դեպքում,  ընդունել դպրոց` ապահովելով 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին համապատասխան պայմաններ: Դպրոց ընդունվելիս 

սովորողի գիտելիքների ստուգում չի թույլատրվում: Աշակերտների ընդունելությունը 

կատարելուց հետո կոմպլեկտավորում են դասարաններ, որտեղ սովորողները տարբերվում են 

ըստ կրթական կարիքների, ընդունակությունների, կրթության նկատմամբ ունեցած 

վերաբերմունքի և կրթական պահանջների: Դպրոցը պետք է դասարանի աշակերտական 

կոլեկտիվի նկարագիրը լավ պատկերացնի` նրանց ուսումնական պլանը ճիշտ կազմելու, 

առարկայական ծրագիրը և դրա հիման վրա թեմատիկ պլանավորումը ճիշտ կատարելու 

համար: Աշակերտները ոչ միայն մտավոր, այլև սոցիալական և հուզական (էմոցիոնալ) 

անհատականություններ են, և այս ամենն ազդում է նրանց սովորելու արդյունավետության վրա:  

Որպեսզի հասկանանք, թե ովքեր են մեր աշակերտները, պետք է հաշվի առնենք նրանց` 

 նախնական գիտելիքները, 

 մտավոր զարգացումը, 

 մշակութային դաստիարակությունը, 

 զարգացվածությունը և զարգանալու հույսերը(սպասելիքները): 

Նախնական գիտելիքներ 

Աշակերտները եկել են կրթություն ստանալու` ունենալով նախնական գիտելիքներ, 

ունակություններ, պատկերացումներ և կարծիքներ, որոնք զգալիորեն ձևավորվել են միջավայրի 

ազդեցությամբ: Սա ազդում է նրանց` դժվարությունները հաղթահարելու և նոր գիտելիքներ 

ձեռք բերելու կարողությունների վրա: Նոր գիտելիքները կառուցվում են առկա գիտելիքների 

հիման վրա: Դպրոցը նախ պետք է իմանա, թե ինչ գիտեն աշակերտները մինչև նրանց 

ուսուցումը կազմակերպելը, որպեսզի օգնի, որ նրանք կարողանան զարգացնել իրենց 

գիտելիքները և կարողանան դրանք արդյունավետ կիրառել: Այս հարցում շատ կարևոր է ճիշտ 

ուսուցման մեթոդի ընտրությունը /օրինակ՝ անհատական ուսուցում/: 
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Մտավոր զարգացում 

Մտավոր զարգացման առաջին փուլում (դուալիզմ) աշակերտներն աշխարհին նայում են 

լավ-վատ, սև-սպիտակ տեսանկյունից, և կրթությունը նրանց համար պարզապես 

տեղեկատվության փոխանակում է: Նրանք հավատում են, որ ուսուցչի գործն է տալ, իսկ իրենց 

գործն է հիշել և վերարտադրել այդ տեղեկությունները: Մտավոր զարգացման հաջորդ փուլում 

(բազմազանություն) աշակերտները հասկանում են, որ մասնագետները կարող են նույն բանի 

մասին տարբեր կարծիքներ ունենալ, և փաստերը կարող են մեկը մյուսին հակասել: 

Զարգացման այս փուլում աշակերտի համար ամեն ինչ հիմնվում է կարծիքի և տեսակետի վրա: 

Բայց նրանք դժվարանում են գնահատել բոլոր կարծիքները և բերել փաստարկներ՝ 

պաշտպանելու համար իրենցը: Այս փուլում աշակերտները սկսում են ուսուցչի գնահատումը 

համարել սուբյեկտիվ: 

Մտավոր զարգացման հաջորդ փուլում (ռելյատիվիզմ) աշակերտները հասկանում են 

սեփական կարծիքը պաշտպանելու համար ապացույցներ ներկայացնելու անհրաժեշտությունը: 

Ինչպես դուալիստական փուլում,  այս փուլում ևս նրանք ունեն իրենց կարծիքը, բայց արդեն 

հասկանում են, որ դա պետք է հիմնված լինի  հետազոտության և վերլուծության վրա: Ուսուցիչը 

նրանց համար արդեն գիտակ ուղեկցող է, քննարկումների մասնակից, միևնույն ժամանակ 

ուսուցչի կարծիքը չի դիտարկվում որպես առկա կարծիքներից մեկը պարզապես: 

Զարգացման հաջորդ փուլում (պարտավորություն) աշակերտները ընտրություն են 

կատարում և որոշում են կայացնում՝ արտաքին աշխարհում իրենց ունեցած մտավոր 

զարգացման մակարդակին համապատասխան: 

Մշակութային դաստիարակությունը 

Չնայած բոլորը հասկանում են սովորելու անհրաժեշտությունը, ամեն մարդ ինքն է 

որոշում, թե ինչ է սովորելու, ինչպես է սովորելու ու ինչպես է տեսնելու աշակերտի և ուսուցչի 

դերը սովորելու գործընթացում: Երբ տարբեր մշակույթով դաստիարակված աշակերտներ 

սովորում են նույն դասարանում կամ դպրոցում, ապա պետք է հասկանալ, թե այդ 

տարբերությունը ինչքանով կարող է վնասել սովորելու առաջընթացին: Անհրաժեշտ 

է`  ճանաչել մարտահրավերների տեսակները, ուսումնասիրել այն պատճառները, որոնք կարող 

են խոչընդոտել սովորեցնելու  և սովորելու գործընթացին: 
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Զարգացվածությունը և զարգանալու հույսերը 

Սերունդներն ունեն իրենց սեփական մշակույթը, որը ձևավորվում է տարբեր 

սոցիալական և համաշխարհային գործընթացներով: Սերունդների միջև եղած տարբերությունն 

ազդում է աշակերտների սովորույթների և սպասելիքների վրա. երբ նրանք գալիս են դպրոց, 

ինչպե՞ս են սկսում սովորել և ինչպե՞ս են պատկերացնում աշակերտի և ուսուցչի դերերը: 

Աշակերտները, ում մենք հիմա դասավանդում ենք, ունեն իրենց առանձնահատկությունները, 

որոնք դասարանում ազդում են ուսուցման գործընթացի վրա, որը և ունենում է դրական կամ 

բացասական հետևանքներ: Հաճախ ուսուցիչը, հաշվի չառնելով աշակերտի նախնական 

գիտելիքները, փորձում է նրանց սովորեցնել նոր նյութը: Դա, իհարկե, չի ստացվում, և 

աշակերտների մոտ առաջընթաց չի նկատվում: Սա բերում է աշակերտների 

ինքնագնահատականի իջեցմանը  և հուսահատության: Մինչդեռ, երբ ուսուցիչը հաշվի է 

առնում աշակերտների նախնական գիտելիքները, վերանայում է թեմատիկ պլանավորումը, 

դասն այլ կերպ է պլանավորում, այլ նպատակներ է ընտրում տվյալ դասի համար և սկսում է 

զարգացնել աշակերտների գիտելիքները` լրացնելով նախկինում չյուրացվածը: Հակառակ 

դեպքում ետ մնացող աշակերտները սահմանափակում են ուսուցիչների 

հնարավորությունները՝ զարգացնելու դասարանի մյուս աշակերտների ուսումնական 

հաջողությունները, և դասարանը սկսում է փոխել իր առաջադիմությունը:  Կան ուսուցիչներ, 

որոնք  հաշվի չառնելով աշակերտի՝ ուսուցման նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը, 

ընդունակությունները, տարիքային և սոցիալական առանձնահատկությունները, նրանց հետ 

ուսուցումը կազմակերպում են միևնույն ձևով: Դա աշակերտների մոտ առաջացնում է 

անհամաձայնություն, դժգոհություն և վերջում նաև ընդվզում: Նշված հիմնախնդիրներն իրենց 

արտացոլումն են գտել դպրոցի զարգացման ծրագրում՝ հիմք դառնալով դպրոցի նպատակների 

սահմանման համար: 

Այս խնդիրների լուծման համար կարևորում եմ ներքոգրյալ նպատակները` 

 Զարգացնել դպրոցի ուսուցիչների կարողությունները` շերտավոր ուսուցման ուղղությամբ: 

 Զարգացնել դպրոցի ուսուցիչների կարողությունները` սովորողների տարիքային 

հոգեբանությունը ճանաչելու, նրանց հետ արդյունավետ աշխատելու համար: 
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 Զարգացնել դպրոցի հոգեբանական ծառայությունը` սովորողներին և ուսուցիչներին 

անհրաժեշտ խորհրդատվություն տրամադրելու, նրանց օգնելու և դասարանում առաջացող 

խնդիրների լուծմանն աջակցելու համար: 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱԶՄ 

Եթե առկա է ֆինանսավորում, ուսումնական միջավայր և հանրակրթություն 

իրականացնելու օրենսդրություն, ապա ուսուցման գործընթացը կարող ենք կազմակերպել  

սովորեցնող և սովորող ունենալու պարագայում: Ուսումնական գործընթացի այս երկու 

մասնակիցներին առանձին-առանձին դիտարկելիս պատկերը թերի կլինի: Ուսուցիչները և 

աշակերտները մեկ միասնական համակարգ են, և նրանց գործունեությունը փոխկապակցված է: 

Մենք պետք է կարողանանք գնահատել մեր մանկավարժական պոտենցիալը, ինչի համար 

պետք է ունենանք գնահատման չափանիշներ: Մենք կարող ենք ուսուցչին գնահատել ըստ նրա 

կրթության և փորձառության, ըստ նրա՝ ուսուցման գործընթացում ունեցած հաջողությունների, 

ըստ դպրոցի զարգացման գործընթացում նրա ունեցած ներդրման: 

Չափանիշներ կարող են լինել օրինակ՝ 

 Ունի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 

 Ունի աշխատանքի 5 և ավելի տարվա փորձ 

 Ուսուցման գործընթացում կիրառում է դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և հնարներ, որոնք 

աշակերտներին հնարավորություն են տալիս ստանալու բավարար գիտելիքներ, ձեռք բերելու 

անհրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ: Գիտի գնահատման մեթոդաբանությունը և 

կարողանում է այն կիրառել 

 Գիտի առարկայի չափորոշիչները և դասավանդելիս առաջնորդվում է չափորոշիչներով 

 Իր աշխատանքում պատասխանատու է և պարտաճանաչ 

 Նպաստում է դպրոցի ուսումնական և վարչական աշխատանքների կազմակերպմանը 

ուսումնասիրում է գոյություն ունեցող փորձը և տարածում է իրենը 

 Գիտի տարիքային հոգեբանությունը 

 Գիտի և հարգում է երեխաների իրավունքները 

 Պահպանում է մանկավարժական էթիկայի կանոնները 

Դպրոցի բարեփոխումների փուլում բոլոր ուսուցիչներն է՛լ ավելի կսկսեն 

նորարարություններին ընդառաջ քայլել՝ գիտատեխնիկական բարեփոխումները կրթական 
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համակարգում օրեցօր ակտիվացնելով: ՏՀՏ-ների հաճախակի կիրառումը դասերի ժամանակ 

կբերի մրցակցության`  ուսուցիչների միջև:  

 

ԴՊՐՈՑԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ 

Աշխատանքային գործունեության ընթացքում դպրոցն աչքի է ընկել ակտիվ 

գործունեությամբ, բարձր ցուցանիշներով: Դպրոցում աշխատում են 37 բարձրագույն 

կրթությամբ մանկավարժներ: 

Դպրոցը բաց է ու թափանցիկ, նրա գործունեությունը և աշխատանքի արդյունքները 

տեսանելի են բոլորին:  

Դպրոցն ունի նորմատիվ և իրավական համակարգի զարգացման հնարավորություն, իր 

գործունեության համար անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերի ցանկը և ցանկում նշված  

բոլոր փաստաթղթերը: Պարտադիր գործունեության երաշխավորված փաստաթղթերը վարվում 

են կարգերի պահանջներին համապատասխան: Դպրոցն արդյունավետ է օգտագործում 

գոյություն ունեցող նորմատիվ փաստաթղթերը, դրանց օրինակելի ձևերը, իր իրավասության 

սահմաններում մշակում հաստատության համար անհրաժեշտ  նոր նորմատիվ փաստաթղթեր 

և դրանք կիրառում է աշխատանքի ընթացքում:  

Ուսուցիչներն ունեն մասնագիտական զարգացման անհրաժեշտ պատրաստվածություն, 

մասնագիտական կարողություններ: Դպրոցը հնարավորություն է ընձեռում ուսուցիչներին 

մասնագիտական զարգացման համար, խրախուսում է ուսուցիչների ինքնակրթությունը և լավ 

աշխատանքը: Նրանք կարողանում են իրենց սովորածը հմտորեն կիրառել գործնականում և 

դասապրոցեսը դարձնել ավելի հետաքրքիր` հագեցած դիդակտիկ, տեսալսողական նյութերով: 

Բոլոր ուսուցիչներն էլ ունեն համակարգչային գիտելիքներ, որոնք էլ օգնում են նրանց դասը 

դարձնել ավելի մատչելի, բոլորին հասանելի:  

Դպրոցում ստեղծված է դպրոցի գործավարության համակարգչային բազա, որը 

արագացնում և հեշտացնում է աշխատանքները: 

Դպրոցը ուսումնադաստիարակչական հարցերում փորձում է ապահովել 

երեխայակենտրոն մոտեցում` ներդաշնակորեն համադրելով ուսուցման ավանդական և 

արդիական մեթոդների կիրառումը: 

Դպրոցում ստեղծված է երեխայի ֆիզիկական, հոգևոր կարիքների համակողմանի 

բավարարման յուրօրինակ մշակույթ: 
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      Դպրոցում ակտիվ գործում են ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը համաձայն  

ձևավորված  խորհուրդներ` կառավարման, մանկավարժական , ծնողական,  աշակերտական: 

Նախատեսվում է հետագա տարիների ընթացքում նաև ունենալ շրջանավարտների խորհուրդ, 

որի գործունեությունն ուղղված է լինելու դպրոցի զարգացմանն ու դրա առաքելության 

արդյունավետ իրականացմանը: Բացի այդ` կարծում եմ, որ պետք է ունենալ նաև 

հոգաբարձուների խորհուրդ, որի օգնությամբ կարելի է ձևավորել արտաբյուջետային ֆոնդ: 

Նրանց ակտիվ ջանքերով դպրոցում կւրականացվեն հայկական և միջազգային տարբեր 

տոներին,  հայ  գրողներին նվիրված միջոցառումներ, զանազան կրթական ծրագրեր և 

մրցույթներ: Այս միջոցառումները  խթանում են աշակերտների բազմակողմանի 

զարգացումը:   

 

Դպրոցի թույլ կողմերը  

 

Դպրոցը չունի անհրաժեշտ պայմաններ`ժամանակակից ուսուցում կազմակերպելու 

համար. դրա համար անհրաժեշտ է մասնաշենքերի այնպիսի վերանորոգում, որի դեպքում  

կունենանք ժամանակակից պահանջներին  համապատասխան դասարաններ, միջանցքներ,  

սանհանգույցներ, հանդիսությունների դահլիճ, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության  

ժամանակակից  լաբորատորիաներ, ընթերցասրահ, բուֆետ-ճաշարան: Այս ամենի չլինելը 

խոչընդոտում է ուսումնական գործընթացի արդյունավետությանը: 

Դպրոցն իր միջոցներով չի կարողանում կատարել կապիտալ վերանորոգում:  Դպրոցի 

բակը, խաղահրապարակները, գրադարանը, մարզադահլիճը և լաբորատորիաները  

բարեկարգման կարիք ունեն:   

Չնայած դպրոցի ծնողական և աշակերտական խորհուրդներն իրենց 

պարտականությունների շրջանակներում կատարում են պլանավորած բոլոր աշխատանքները, 

այնուամենայնիվ,  անհրաժեշտ է կատարել համակողմանի աշխատանք` առցանց և 

փոխայցելություններ կատարելով համագործակցել թե′ համայնքի, թե′ հանրապետության այլ 

դպրոցների հետ, ինչպես նաև արտասահմանյան երկրների դպրոցների հետ կատարել փորձի 

փոխանակում, ներդնել այլ դպրոցների առաջավոր փորձը:  
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ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ 

 

Երևանի  Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական  դպրոցը չի 

վերանորոգվել: 

Դպրոցը գործում է երկու մասնաշենքերում: Զբաղեցված են 14 

դասասենյակներ, գործում է մեկական մարզադահլիճ, համակարգչային 

դասասենյակ,  գրադարան,  քիմիայի, ֆիզիկայի և կենսաբանության 

լաբորատորիաներ, որոնք շատ լուրջ վերանորոգման կարիք ունեն: 
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանրակրթության համակարգում տեղի են ունենում համակարգային փոփոխություններ, 

որոնք պայմանավորված են ոչ միայն ազգային առանձնահատկություններով, այլև 

համաշխարհային զարգացումներին բնորոշ աշխարհաքաղաքական, ժողովրդագրական, 

մշակութային, սոցիալական գործոններով: 

Հանրակրթական էական բարեփոխումը և առաջանցիկ զարգացումը դառնում են 

անհրաժեշտ ու անխուսափելի: Պետության և ազգի անվտանգության ապահովման ու 

հզորացման գործում  գերակա խնդիր է դառնում պետական մտածելակերպ, հզոր 

անհատականությամբ օժտված, տեսական ու գործնական խոր գիտելիքներ ունեցող և 

ժամանակի ու ապագայի մարտահրավերներին դիմակայելու պատրաստ մարդու ձևավորումը: 

Հանրակրթության դերն աճում է. միաժամանակ կրթությունը վերաճում է մի գործոնի, 

որը նպաստում է հասարակության մեջ մարդու դերի առավել արժևորմանը` զարգացնելով 

համակեցության, հանդուրժողականության, համագործակցության  արժեքային որակներ:  

Կրթության պահանջարկը թելադրվում է ոչ միայն Հայաստանի ներկայիս 

աշխատաշուկայի կողմից, այլև բարձրարժեք արտադրանքի և հմտությունների ապագամետ 

գլոբալ շուկայի կողմից:  

Որակյալ մասնագետի պահանջարկն առաջնահերթ է դարձնում աշխատանքային 

շուկայի պահանջներին արագորեն հարմարվելու և տեղաշարժվելու կարողությունը: Գիտելիքը 

դառնում է զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը, կրթության դերն ավելի ռազմավարական 

կարևորություն է ստանում: 

Կրթական բարենպաստ միջավայրի ստեղծման անհրաժեշտությունը ենթադրում է 

ուսուցման ավանդական մոտեցումների վերանայում և հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների նկատմամբ վերաբերմունքի ճշգրտում: 

Ժամանակակից աշխարհում գրեթե բոլոր ոլորտներում փոփոխություններն 

աննախադեպ արագ ու դինամիկ են ընթանում: Նման փոփոխությունների 

առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ գիտության ու տեխնիկայի ընձեռած նոր 

հնարավորությունները արագորեն ներթափանցում են հասարակական հարաբերությունների, 

կյանքի կազմակերպման, աշխատանքի, գիտելիքների ձևավորման ու փոխանցման ոլորտ: 

Շարունակաբար նորացվող, զարգացող ու փոփոխվող գիտելիքները և դրա ստեղծման 

համար անհրաժեշտ նորարարությունը դառնում են մրցունակության և արդյունավետության 

բարձրացման կարևորագույն գործոններ`թե′ անհատական, թե′ ներպետական և թե՛ 
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համաշխարհային մակարդակներում: Գիտելիքն այսօր այլևս լոկալ բնույթ չի կրում. ցանցերի ու 

հեռահաղորդակցման դարաշրջանում  աշխարհի որևէ ծայրում ստեղծված գիտելիքն արագորեն 

տեղայնացվում է աշխարհի մեկ այլ անկյունում: 

Նման պայմաններում առավել արդյունավետ ու հաջողակ են այն անհատները, խմբերն ու 

պետությունները, որոնք կարողանում են կիրառել նորագույն գործիքների  ավելի մեծ 

տեսականի և բաց են շարունակ տեղի ունեցող փոփոխությունների առջև, բայց  չեն կորցնում 

իրենց ինքնությունը: Նրանք տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների /ՏՀՏ/ 

միջոցով ցանցավորված են միմյանց և աշխարհի հետ, կարողանում են աշխատել թիմերով, 

ստեղծագործաբար են մոտենում կյանքի առաջադրած խնդիրներին և պատրաստ են 

շարունակաբար սովորել: 

       Ինչպե՞ս  հասնել  դրան: Այս ամենին հասնելու հիմնական ճանապարհը դպրոցական 

կրթությունն է, որի  ձևերն ու բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական միջավայրը փոխվում 

են` արձագանքելով գիտելիքի փոխանցման և տարածման արագընթաց  տեմպերին ու 

պահանջներին: 

     Համաշխարհային արդի զարգացումներն իրենց անմիջական ներգործությունն են ունենում 

հանրակրթական դպրոցի վրա` առաջադրելով տարատեսակ խնդիրներ: 

    Գիտատեխնիկական առաջընթացի աննախադեպ արագության, բարձր տեխնոլոգիաների 

հարաճուն ներդրման և կիրառման հետևանքով ազգային և համաշխարհային 

տնտեսություններն անընդհատ վերակառուցվում են:  Արդյունաբերական տնտեսությունը 

վերաճում է գիտելիքների տնտեսության, իսկ հասարակությունը դառնում է տեղեկատվական: 

Անընդհատ փոփոխվում է աշխատանքային միջավայրը, նորովի են կազմավորվում և 

վերաբաշխվում աշխատատեղերը: 

Ըստ այս ամենի դպրոցի առաջ կանգնած հիմնահարցերն են. 

 

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 

1. Կրթության բովանդակային պահանջների բարդությունը 

2. Դպրոցում  բոլոր, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաններին որակյալ ուսուցման մատուցում 

3.Դպրոցի ուսումնական գործընթացի դաստիարակչական ուղղվածությունը 
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4. Դպրոցում սովորողների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 

5.Անհրաժեշտ  է բարելավել դպրոցի շենքային պայմանները ու հարստացնել 

նյութատեխնիկական բազան: Դպրոցը չի համապատասխանում ժամանակակից 

պահանջներին, չունենք բնականոն ուսումնակենցաղային պայմաններ:  

Դպրոցը ենթակա է վերանորոգման, չունենք լաբորատորիաներ, ժամանակակից 

գրադարան: 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ ԲԽՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

1. Պետական չափորոշիչներին համապատասխան՝ ճանաչողական բազմակողմանի 

գործունեություն  ապահովող ուսումնական գործընթացի արդյունավետության և 

կրթության որակի բարձրացում և դրան համապատասխան ուսումնական միջավայրի 

ապահովում: 

2. Կրթության գործընթացում երեխայի առավելագույն մասնակցությունն ապահովելու 

նպատակով անհրաժեշտ մեթոդական, ծրագրային և միջավայրային 

փոփոխությունների և հարմարեցումների՝ կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կատարում: 

3.  Պետական խորհրդանիշների հանրահռչակում, քաղաքացիական և 

ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն: 

4.  Դպրոցում միջանձնային բարենպաստ միջավայրի և մշակութային ոլորտի 

ձևավորում: 

5. Դպրոցի դաստիարակչական համակարգի կատարելագործում: 

 

Առաջին նպատակը իրագործելու համար անհրաժեշտ է 

լուծել հետևյալ խնդիրները 

1. Անհատի հնարավորությունների, կարողությունների բացահայտում 

2. Մեթոդական խորհրատվական կենտրոնի ստեղծում 
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3.Ուսումնական մասնագիտական կաբինետների գործունեության խթանում 

4. Սեփական ուսումնամեթոդական նյութերի բազայի ստեղծում 

5. ՏՀՏ-ների ճիշտ և նպատակային կիրառությունը ուսումնական գործընթացում 

6. Ուսուցչի ինքնակրթության, ինքնազարգազման խթանման նպատակով ‹‹ուսուցչի 

թղթապանակի›› ամենամյա հարստացում 

7.  Նորարական աշխատանքներին մանկավարժների ներգրավվածության ապահովում 

8. Հին և նոր մեթոդների ներդաշնակ փոխկապակցվածության ապահովում 

9. Համագործակցային ուսուցման մեթոդների առաջնահերթության ապահովում 

10. Յուրաքանչյուր աշակերտի մոտ ըստ ընդունակությունների առավելագույն 

գիտելիքների և կարողությունների պահանջի ձևավորում 

11. Աշակերտների` դասագրքերով մշտապես ապահովում 

12. Պետական և ոչ առևտրական կազմակերպությունների կողմից իրականցվող 

ծրագրերի իրագործման ուղղությամբ համապատասխան գործողությունների 

համակարգված պլանների մշակում տարեկան աշխատանքային պլանում 

13.<<Աշակերտական ամբիոնի>> ստեղծում (աշակերտի`դասը վարելու գործընթացի 

մշակում և կիրառում) 

14. Նորաստեղծ ԿԶՆԱԿ  հիմնադրամի  հետ ուսուցիչների մշտական կապի հետ 

ամրակայում, ուսումնական պլանների, նյութերի ստեղծման, ինչպես նաև ծրագրերի 

բարեփոխման գործընթացում նրանց ներգրավում 

15.Դպրոցում առաջավոր փորձի ստեղծում 

16. Դպրոցը դարձնել յուրաքանչյուր աշխատողի և սովորողի ստեղծագործական 

կարողությունները, նախասիրությունները բացահայտող և ձևավորմանը նպաստող, 

որակյալ կրթություն ապահովող որակյալ կենտրոն  

17. Դպրոցում ստեղծել մեթոդական կենտրոն կամ մեթոդական կաբինետ, որտեղ 

ուսուցիչները կստանան անհրաժեշտ մասնագիտական օժանդակություն, կքննարկեն 

ուսումնամեթոդական նոր գրականությունը, միմյանց մշակումները, կկազմակերպեն 

մանկավարժական ընթերցումներ և այլն 
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18. Դպրոցում զարգացնել յուրաքանչյուր երեխայի բնատուր ունակությունները` ուսումն 

իրականացնելիս շեշտադրում կատարել ոչ միայն մի քանի ‹‹ընտրյալ›› ընդունակների, 

այլ երեխաների հիմնական զանգվածի վրա`ուշադրության կենտրոնում պահելով թույլ 

առաջադիմություն ունեցողների կրթական պահանջմունքների բավարարման 

խնդիրները 

19. Ուսուցիչներին ընդգրկել տարբեր տիպի վերապատրաստման դասընթացներում, 

կրթական ծրագրերում 

20. Խրախուսել ուսուցիչների մասնակցությունը մրցույթներին, կոնֆերանսներին, 

սեմինարներին: 

21. Լավագույն ուսուցիչների փորձը տարածել դպրոցում, լուսաբանել մամուլով և 

հեռուստատեսությամբ 

22. Ուսուցիչներին մասնակից դարձնել նոր ծրագրերին, դասագրքերի փորձարարական 

աշխատանքներին, քննարկումներին 

23.Աշակերտների համար հաճախակի կազմակերպել օլիմպիադաներ, առարկայական 

մրցույթներ և միջոցառումներ 

24. Դպրոցում տարբեր ընդունակություններ ունեցող աշակերտների կողմից 

իրականացնել խմբային հետազոտությունների նախագծեր, համապատասխանեցնել 

դրանք ընտանիքներին և հասարակության համակեցության ավանդական նորմերին 

25. Աստիճանաբար ուսումնադաստիարակչական հարցերում ապահովել 

երեխայակենտրոն մոտեցում`ներդաշնակորեն համադրելով ուսուցման ավանդական և 

արդիական մեթոդների կիրառումը 

26. Սեփական մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով կազմել յուրաքանչյուր ուսուցչի համար ‹‹ուսուցչի թղթապանակ›› 

27. Մշակել և գործողության մեջ դնել աշակերտների դաստիարակության սեփական 

հայեցակարգ 

28. Աստիճանաբար հասնել այն բանին, որ դասավանդման ընթացքում ուսուցիչների և 

աշակերտների միջև ստեղծվեն փոխհամագործակցության այնպիսի կապեր, որոնց 

արդյունքում աշակերտը հայտնվի ուսուցանողի դերում և ուսուցիչը կարողանա հմտորեն 
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ուղղորդել աշակերտների խմբային աշխատանքներն այնպես, որ աշակերտի մոտ 

դասավանդվող ուսումնական նյութի թյուրըմբռնումներ չլինեն, ապահովեն 

դասապրոցեսի գործընթացում բոլոր աշակերտների մասնակցությունը և ուսումնական 

նյութի առավելագույն յուրացումը` պետական չափորոշիչներին համապատասխան 

գիտելիքներ ապահովելով յուրաքանչյուր աշակերտի մոտ 

29. Արմատավորել թիմային կառավարումը 

30. Բարձրացնել ծնողների տեղեկացվածությունը սովորողների մասնագիտական 

կողմնորոշման հարցում 

31. Իրականացնել սովորողների մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված ծրագրային 

հիմնադրույթները 

32. Զարգացնել տարբեր առարկաների ուսուցիչների՝ աշակերտի մասնագիտական 

կողմնորոշման խնդիրների լուծմանը նպաստող հմտություններ 

                

Առաջին նպատակի իրագործման գործողությունների պլան 

 Էլեկտրոնային մեթոդական գրադարանի ստեղծում: 

 Ուսումնական նյութերի ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների քննարկում, 

տպագրում, օգտագործում: 

 Կազմել <<Աշակերտի ամբիոնի>> ժամանակացույց և սահմանել հսկողություն: 

 Աշակերտների միջոցով էլեկտրոնային նյութերի ստեղծում և մրցույթների 

կազմակերպում: 

 Հեռավար ուսուցման ձևով փոխադարձ դասալսումների կազմակերպում համայնքի 

տարբեր դպրոցների հետ: 

 Էլեկտրոնային նյութերի, հարցաշարերի, հարցարանների և ուսումնական խաղերի 

ստեղծում  և օգտագործում: 

 Լավագույն ուսուցիչների փորձի տարածում, լուսաբանում մամուլով և 

հեռուստատեսությամբ  : 
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 Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին` մինչև սեպտեմբերի վերջը, օգտագործել 

նեղ մասնագիտացում ունեցող ծնողների ներուժը՝ նրանց` որպես կամավոր 

ուսուցանողներ ներգրավելով ուսումնական գործընթացում: 

 Աշակերտների շրջանում կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ 

(ցուցահանդեսներ,մրցույթներ)՝ նվիրված մասնագիտական կողմնորոշման 

բնագավառում նրանց նվաճումներին: 

 Հետևողական լինել դպրոցի՝ առաջնահերթությամբ նորոգվող դպրոցների շարքում 

պետական ծրագրերում ընդգրկվելու  գործին. դիմել Կառավարություն, ԿԳՄՍՆ, 

համայնքային և քաղաքային իշխանություններին: 

 Հովանավորություն փնտրել գործարարների մեջ, բոլոր տարիների շրջանավարտների 

մեջ և ստեղծել  շրջանավարտների խորհուրդ: 

 Դիմել ծնողական համայնքին: 

Երկրորդ նպատակի  իրագործելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ 

խնդիրները 

 Այնպիսի կրթական միջավայրի և պայմանների ստեղծում, որոնց դեպքում բոլոր 

երեխաները` անկախ իրենց առանձնահատուկ կրթական կարիքներից, ունեն կրթություն 

ստանալու հավասար հնարավորություններ: Նման միջավայրը պետք է լինի 

երեխաներին ներառող, կրթություն ստանալու համար արդյունավետ, երեխաների 

նկատմամբ բարյացակամ, նրանց առողջության համար ապահով ու անվտանգ: 

 Ուսուցիչների վերապատրաստում: 

 Տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձանց համար ֆիզիկական մատչելիության 

ապահովում: 

Երրորդ նպատակը իրագործելու համար անհրաժեշտ է լուծել                                   

հետևյալ խնդիրները 

 Հայաստանի Հանրապետության ազգային  անվտանգության ապահովումը՝ 

քաղաքացիական հասարակության ձևավորման միջոցով: 
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 Ազգային ինքնության պահպանումը քաղաքացիական դաստիարակության 

գործընթացում՝ պետական կառուցողական արժեհամակարգերի ներդրման միջոցով: 

 Հանուն ազգային  հոգևոր-մշակութային արժեքների վերարտադրման՝ պետական 

խորհրդանիշների (Հայաստանի Հանրապետության դրոշ, Հայաստանի 

Հանրապետության օրհներգ ), ազգային ինքնության և անկախության բաղկացուցիչների  

(հայոց լեզու, ընտանիք Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի, Հայաստանի 

Հանրապետության անկախության մասին հռչակագիր, Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրություն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողով, հայոց բանակ, գործադիր և դատական մարմիններ, 

մայրաքաղաք, ազգային դրամ)  բովանդակության նպատակային պահպանումը և 

տարածումը: 

 Պետականության և նրա բաղկացուցիչների նկատմամբ հարգանքի ու ակնածանքի 

արմատավորումը, քաղաքացիական վարքի մշակույթի ձևավորում: 

 Ցույց տալ ազգային-ազատագրական պայքարի դրվագները, հայ ժողովրդի խիզախ ու 

քաջարի զավակների անձնազոհ սխրանքները, որոնք օրինակ կդառնան սովորողների 

համար, կոգեշնչեն նրանց և կմղեն հայրենիքին անմնացորդ նվիրվելու գործին: 

 Դաստիարակել հայրենիքին նվիրվելու և այն կյանքի  գնով պաշտպանելու կամք ու 

վճռականություն: Սերմանել այն գաղափարը, որ  հանուն հայրենիքի  ու հայոց բանակում 

ծառայելը պատվի գործ է: 

 Մարդասիրության և սոցիալական արդարության ոգով տոգորված ժամանակակից ազատ 

ու գիտակից անհատի ու քաղաքացու ձևավորումը: 

 Անցյալի դասերը լավագույնս  ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետությանը, 

պատկերացում կազմել համաշխարհային պատմության մեջ Հայաստանի և հայ ժողովրդի 

զբաղեցրած տեղի ու դերի մասին: 

 Հայկական մշակույթի ձևավորումն ու զարգացումը պայմանավորող պատմական 

պայմանների իմացության գիտակցում: 
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Երրորդ նպատակի իրագործման գործողությունների պլան      

 

 Ազգային ինքնության, պետական խորհդանիշների, պետական կառավարման 

համակարգի վերաբերյալհամապատասխան ուսումնական ծրագրերի մշակում և 

իրականացում: 

 ՀՀ օրհներգի պարտադիր ուսուցման կազմակերպում և օգտագործում: 

 «Պետական խորհրդանիշներ» թեմայով դասղեկական ժամերի  անցկացում: 

 Ազգային, պետական և պատմական խորհրդանիշների վերաբերյալ ինտերնետային 

կայքի աշխատանքների ակտիվացում: 

 Ստեղծել ֆեյսբուքյան խումբ՝ «Աշակերտների անկյուն», զրույցի թեման` «Ուզում եմ 

դառնալ զինվորական»: 

 «Հայկական պետական և ազգային խորհրդանիշեր և պարգևներ» ալբոմի ստեղծում: 

 «Հայոց պետական խորհրդանիշերը վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր օրերը»  բաց 

դասի կազմակերպում: 

 Էքսկուրսիաների կազմակերպում` ‹‹Հայաստանն իմ տունն է›› խորագրի ներքո: 

 Ազգային և պետական խորհրդանիշների /դրոշ, օրհներգ և զինանշան/  և 

քաղաքացիական վարքի կանոնների իրազեկում: 

 «Ես ցանկանում եմ  դառնալ ռազմաբժիշկ», «Ուզում եմ դառնալ զինվորական» 

թեմաներով շարադրությունների մրցույթի անցկացում: 

 «Իմ հերոսը», «Ապագայից՝ անցյալ» պատի թերթերի լույսընծայում: 

 «Խաղաղության զինվորներ» թեմայով նկարչական աշխատանքների ցուցադրում: 

 «Նրանք ծառայում են հայրենիքին»  վահանակի ձևավորում: 

 «Հերոսները շրջում են   մեր մեջ»  թեմայով զրույցների անցկացում: 

 Հայրենասիրական թեմաներով  ֆիլմերի դիտում: 
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 Նամակագրական կապ ունենալ Հայոց բանակի երիտասարդ սպաների հետ՝ ելնելով 

ուսումնական-ծրագրային նյութի պահանջներից: 

 Անցկացնել արիության դասեր և Հայոց բանակի օրվան նվիրված դասղեկական ժամեր, 

միջոցառումներ: 

 Այցելություն ԵԿՄ  Նոր-Նորքի մասնաճյուղ: 

 Այցելություն զորամաս: 

 «Հերոսական անցյալի հետքերով» դասղեկական ժամերի անցկացում: 

 «Աշխարհն առանց պատերազմների»  դասղեկական ժամերի անցկացում: 

 Միջոցառում՝ նվիրված մայիսյան հերոսամարտերին /Շուշիի գրավում, Մեծ Հայրենական 

հաղթանակը, Ավարայրի ճակատամարտ, Բաշ-Ապարանի, Սարդարապատի և 

Ղարաքիլիսայի կռիվներ/ 

 Այցելություն Ծիծեռնակաբերդ, Եռաբլուր,  «Մայր Հայաստան» թանգարան, 

Սպարարապետի տուն-թանգարան: 

 «Ապրելու ապրիլ» հիշատակի անկյունի ձևավորում: 

 Հանդիպումներ հայոց բանակի մարտիկների և հրամանատարների, արցախյան 

ազատամարտերի մասնակիցների հետ: 

 Կազմակերպել ՀՀ պետական տոներին և հիշատակի օրերին նվիրված հանդիսավոր 

միջոցառումներ, Հայաստանի ազգային և Արցախի հերոսների ռազմական և պետական 

գործիչների, ծննդյան տարեդարձերի և մահվան տարելիցներին նվիրված հանդիսավոր 

բաց դասեր: 

 Ռազմագիտության դասերին կազմակերպել այցելություններ զորամասեր, մասնակցել 

կրակային վարժանքներին: 

 Կազմակերպել հանդիպումներ օրինակելի ծառայություն անցած ժամկետային 

զինծառայողների և զոհված ազատամարտիկների հարազատների հետ: 

 Կազմակերպել հայրենասիրական երգ ու պարի փառատոններ: 
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 Ռազմագիտության դասերին ուսուցանել ռազմական գիտելիքներ, գործնական 

հմտություններ ու կարողություններ և համակրանք ռազմարվեստի և զինծառայության 

նկատմամբ: 

 Զինղեկը պետք է պատանիների մեջ դաստիարակի սեր զենքի` որպես հայրենիքի 

պաշտպանության միակ երաշխիքի նկատմամբ: 

 Հայ գրականության և պատմության ուսուցիչները կարևոր նշանակություն տան հայ 

գրականության  ռազմահայրենասիրական վեպերին` որպես սովորողի մտավոր և 

բարոյական դաստիարակության հենակետի: 

 Կազմակերպել ռազմակիրառական և ռազմամարտավարական խաղեր: 

 

Չորրորդ նպատակը իրագործելու համար անհրաժեշտ է  

լուծել  հետևյալ խնդիրները 

 Կոլեկտիվում ստեղծել և պահպանել  համագործակցային, հանդուրժողական մթնոլորտ: 

 Առաջնորդվել ՀՀ սահմանադրությամբ, ՀՀ ‹‹ Կրթության մասին օրենք››- ով, դպրոցի 

կանոնադրությամբ  և այլ իրավական և նորմատիվ ակտերով:  

 Համագործակցել դպրոցի կառավարման խորհրդի հետ: 

 Ակտիվացնել դպրոցի մանկավարժական խորհրդի, ծնողական խորհրդի և 

աշակերտական  խորհրդի աշխատանքները, նրանց միջև ստեղծել համագործակցային 

կապեր: 

 Որոշումների կայացմանը մասնակից դարձնել կոլեկտիվի անդամներին, ծնողներին, 

անհրաժեշտության դեպքում  նաև աշակերտներին: 

 Ծնողների համար կազմակերպել սեմինարներ՝ հոգեբանական, մանկավարժական  

թեմաներով: 

 Ստեղծել ուսուցիչների համագործակցային խմբեր` ուսումնադաստիարակչական 

խնդիրներ լուծելու համար: 
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 Հաճախակի կազմակերպել բանավեճեր աշակերտների և ուսուցիչների միջև: 

 Կազմակերպել օգնություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: 

 Աշակերտների համար պարբերաբար կազմակերպել համադպրոցական միջոցառումներ, 

էքսկուրսիաներ և մրցույթներ: 

 Աշակերտներին ընդգրկել առարկայական, մշակութային, սպորտային և այլ 

խմբակներում: 

 Աշակերտներին ընդգրկել հանրօգուտ աշխատանքներում: 

 Ձևավորել աշակերտական ինքնավարության նոր որակ և մակարդակ, որը  համահունչ 

կլինի ժամանակի պահանջներին: 

 Հասնել այն բանին, որ սովորողները գիտակցեն բոլորի համար ապահովված միևնույն 

կրթական միջավայրի, ուսումնառության հավասար իրավունքների և պայմանների 

առկայությունը: 

 Դպրոցում ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների  կրթության 

մատչելիությունը: 

 Վարքագծային բնութագրի գնահատման սանդղակները,  թեստերի արդյունքները 

օգտագործելով` հայտնաբերել օժտված երեխաներին և կազմակերպել նրանց ուսուցումը 

լրացուցիչ խմբակներում կամ հատուկ մասնագիտացված դպրոցներում: 

Չորրորդ նպատակի իրագործման գործողությունների պլան 

 Սովորողների մոտ մշակել բանավիճելու արվեստից բխող կանոններ 

 Կազմակերպել սովորողների օգնությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

 Հանրօգուտ աշխատանքի շրջանակներում կազմակերպել ‹‹Մեր դպրոցը մեր տունն է›› 

միջոցառումների շարք 

 Սովորողների ուժերով ստեղծել, երգի, ասմունքի խմբակներ և կազմակերպել ելույթներ, 

ցուցադրություններ 

 Սովորողներին փոխհաղորդակցության և երկխոսության լայն հնարավորության 

տրամադրման նպատակով կազմակերպել իրազեկող միջոցառումներ, խաղեր 
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 Ժողովրդավարական սկզբունքով որոշումների ընդունում. ուսուցիչն ընդգրկում է 

աշակերտներին նպատակների և դրանց հասնելու միջոցների ընտրության 

գործընթացում 

 Հասարակության, ընտանիքի և դպրոցի մշակույթների միջև համագործակցային 

հարաբերություններ ձևավորելու նպատակով այցելություն մշակութային օջախներ 

 Հոգեբանական թեստերի ստեղծում թե՛ ծնողների, թե՛ սովորողների համար, 

նպատակները` 

ա/Երեխաները ճանաչեն իրենց զգացումները , տարբերակեն և արտահայտեն: 

բ/Բարձրացնել երեխաների ինքնագնահատականը և տանել ինքնահաստատման: 

 Կազմակերպել էքսկուրսիաներ` Հայաստանի տարբեր վայրերում գտնվող 

պատմամշակութային կոթողներ  

 Մասնակից դարձնել երկրի քաղաքական և մշակութային անցուդարձին 

 Առարկայական անկյուններում պարբերաբար թարմացնել նշանավոր մարդկանց 

կյանքին ու գործին նվիրված, նշանավոր պատմական իրադարձությունների, 

առարկայական և մասնագիտական նորարարությունների մասին վահանակներ 

 Կազմակերպել հանդիպումներ արվեստագետների, գիտության գործիչների հետ 

 Խթանել ստեղծագործելու կարողությունները` սեփական նախաձեռնությունները 

արժևորելով դպրոցում 

 Դպրոցում կազմակերպել համերգներ` շնորհալի աշակերտների մասնակցությամբ 

 

Հինգերորդ  նպատակը  իրագործելու  համար  անհրաժեշտ  է  լուծել հետևյալ  

խնդիրները 

 Դպրոցում դաստիարակչական աշխպատանքները գնահատող չափորոշիչների մշակում 

 Կոլեկտիվում համագործակցային, հանդուրժողականության մթնոլորտի ստեղծում և 

պահպանում  

 Դաստիարակչական խնդիրներ լուծելու համար ուսուցիչների համագործակցային 

խմբերի ստեղծում 

  Աշակերտների,  ուսուցիչների, ծնողների միջև բանավեճերի հաճախակի 

կազմակերպում  
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 Աշակերտների` մշակութային, սպորտային և այլ խմբակներում ընդգրկում 

 Ծնողների համար հոգեբանական, մանկավարժական թեմաներով սեմինարների 

կազմակերպում 

 Հոգեբանական խորհրդատվության մշակույթի ձևավորում 

 Աշակերտների հանրօգուտ աշխատանքներում ընդգրկվածություն 

 Վարքագծային բնութագրի գնահատման սանդղակների, դիտարկումների, թեստերի 

արդյունքների օգտագործման միջոցով օժտված երեխաների հայտնաբերում և նրանց 

համապատասխան զարգացման խթանում 

 Անձի և քաղաքացու ուսումնական նյութերով և դասընթացներով ապահովում 

 Սովորողների մոտ հայ մարդու արժեհամակարգային չափանիշների ձևավորում 

 Առողջ ապրելակերպի հմտությունների և պատասխանատու վարքի ձևավորում 

 Մարդասիրական աշխարհայացքի, հայրենասիրության, հանդուրժողականության 

ձևավորման կարևորում 

 Սովորողների մոտ ինքնաճանաչողության, ինքնակառավարման և վերլուծողական 

մտածողության հմտության մշակում  

 Ճանաչողական, գեղագիտական, հոգևոր պահանջմունքների բավարարմանը նպաստող 

աշխատանքների կազմակերպում 

 Ազգային մանկավարժական և ազգային հոգեբանական հիմնարար և կիրառական 

հետազոտությունների մշակում 

 Յուրաքանչյուր երեխայի մեջ հոգեբանական պաշտպանվածության զգացման 

դաստիարակում 

 Սովորողի սոցիալական դաստիարակության զարգացում 

 Ձևավորել այն հիմնարար արժեքները, որոնց միջոցով անհատը գնահատում է 

իրավիճակները  
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Հինգերորդ նպատակի իրագործման գործողությունների պլան 

 Դպրոցական ավանդական միջոցառումների շարքը 

 Աշակերտական ինքնավարության կազմակերպում և իրականացում/աշակերտական 

խորհրդի, առաջարկների ձևով/ 

 Մասնակցությունը քաղաքային, մարզային և հանրապետական միջոցառումներին 

 Էքսկուրսիոն-երկրագիտական գործունեությունը 

 Ռազմահայրենասիրական գործունեությունը 

 Առարկայական միամսյակները 

 Դպրոցական օլիմպիադաները 

 Աշխատանքը խնդրահարույց երեխաների հետ 

 Ծնողների և դպրոցի համագործակցությունը 

 Թեմատիկ պաստառների պատրաստում, վահանակների ձևավորում  

 Ըստ անհրաժեշտության հանդիպումների անցկացում լիազոր անձանց հետ  

 Համագործակցություն ՀԿ-ների և այն կառույցների հետ, որոնց աշխատանքը միտված է 

կրթական ծրագրերի և դաստիարակչական խնդիրների լուծմանը: 

 Հանդիպումներ, կլոր սեղաններ տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանց հետ:  

 Այցելություններ բուհեր, միջին մասնագիտական հաստատություններ: 

 Հայտարաությունների անկյան ստեղծում 

/օգտակար կայքեր, ուսումնական նորություններ, նախաձեռնություններ/: 

 Զարգացման ինքնադրսևորման մասնակցության հավասար հնարավորությունների 

ստեղծում ինտելեկտուալ խաղերի միջոցով 

 Նորագույն մանկավարժական մեթոդների և տեխնոլոգիաների օգտագործումը 

ուսումնական պարապմունքներին,  դասղեկական ժամերին և արտադասարանական 

միջոցառումների ժամանակ 
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 Ծնողական դասերի կազմակերպում  

 Մանկավարժահոգեբանական ծառայության իրականացում, հոգեվերլուծաբանների հետ 

հանդիպումների կազմակերպում 

 Աշակերտների անձնային աճի անհատական քարտերի ստեղծում  

 Ազգային ծեսերի, ավանդույթների, միջազգային տոնակատարությունների 

կազմակերպում 

 Դաստիարակչական աշխատանքներում ԶԼՄ-ների օգտագործում, համապատասխան 

զեկուցումների հանձնարարում 

 Արտադասարանական, արտադպրոցական աշխատանքների միջոցով ցուցահանդես 

մրցույթների կազմակերպում 

 Սպորտլանդիաների, սպորտային խաղերի կազմակերպում 

 Կարիքավոր սովորողների նկատմամբ ռազմավարության մշակում 

 Վարքի շեղում ունեցող երեխաների հետ վերականգնողական միջոցառումների 

կազմակերպում 
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Դպրոցի գործունեության գնահատում և ներդպրոցական 

 վերահսկողության բարելավում 

‹‹Հանրակրթության մասին›› օրենքով նախատեսված է դպրոցի գործունեության 

գնահատման մեխանիզմը: 

Ուսումնական հաստատության գործունեությանը տրվում է ներքին և արտաքին 

գնահատական: 

Ներքին գնահատումը դպրոցի կողմից իր գործունեության վերլուծությունն է: Ներքին 

գնահատմանն անհրաժեշտաբար մասնակից դարձնել վարչական և մանկավարժական 

աշխատողներին, սովորողներին և ծնողներին: 

Ուսումնական հաստատության ներքին և արտաքին գնահատումն ուղղորդել սովորողին 

մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի բարձրացմանը: 
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Բարելավվել դպրոցի նյութատեխնիկական բազան 

Ուսումնական գործընթացը բարձր մակարդակով արդի պահանջներին 

համապատասխան  կազմակերպելու համար դպրոցին անհրաժեշտ է մասնաշենքերի և բակի 

կապիտալ վերանորոգում: Անհրաժեշտ է նաև բարելավել դպրոցի նյութատեխնիկական բազան 

/նոր համակարգիչների, տեսացրիչների, գունավոր   տպիչների, պատճենահանող սարքերի, 

աշակերտական սեղան-աթոռների  ձեռքբերում, տարածքը հսկող և նկարահանող 

տեսախցիկների տեղադրում/: Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է  մշտապես 

համագործակցել առանձին կառույցների և նրանց ներկայացուցիչների հետ: Ստորև 

գծապատկերի ձևով ներկայացված են այդ կառույցները. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Դպրոցի հեռանկարային զարգացման ծրագիրը  գրելիս դպրոցն իր առջև դնում է 

խնդիրներ, որոնք պահանջում են ֆինանսական միջոցների ծախսում տարբեր 

ուղղություններով: Այն ինչ կապված է վերապատրաստումների, նորամուծությունների, 

համակարգչային ուսուցման հետ, կկազմակերպենք մեր իսկ ուժերով՝ առանց որևէ 

ֆինանսական ներդրման: Նյութատեխնիկական բազան հարստացնելու համար կօգտվենք 

 

ԲԱՐԵԳՈՐԾՆԵՐ, 

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ 

ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂ 

 

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՊԵՏԲՅՈՒՋԵ 

 

ՀՀ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

ՀՀ ԻՐԱՎԱՊԱՀ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 
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ծրագրերից, անհատ ձեռներեցների, հովանավորների, բարերարների ներդրումներից, 

ձեռնարկատիրական գործունեությունից: ՀՀ կառավարության՝ 25 հուլիսի 2002 թվականի N 

1392-Ն որոշմամբ «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին թույլատրվել է 

իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները՝ 

ա) լրացուցիչ հանրակրթական ծրագրերի իրականացում 

բ) արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում 

գ) համակարգչային ծրագրերի և լեզուների ուսուցման կազմակերպում 

ե) ուսումնաարտադրական գործունեության ծավալում և արտադրանքի իրացում։ 

 Ձեռնարկատիրական գործունեությունը դպրոցի համար լրացուցիչ ֆինանսավորման  

աղբյուր է: Ստացված շահույթն անհրաժեշտ  է օգտագործել դպրոցի կանոնադրական  

խնդիրների իրագործման նպատակով:                               
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ԴՊՐՈՑԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 Դպրոցի մանկավարժական և ծնողական խորհուրդների հետ համատեղ հարկավոր է 

դպրոցի շրջանավարտին դաստիարակել այնպես, որ նա ճանաչի իր հայրենիքը, լինի 

հայրենասեր, լիարժեք կերպով տիրապետի Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզվին` 

հայերենին: Շրջանավարտը պետք է` 

 Գիտակցի հայ ժողովրդի ու հայոց պատմության դերը համաշխարհային 

քաղաքակրթության մեջ, ունենա ազգային մտածողություն և ինքնագիտակցություն, լիի 

ազգային լավագույն ավանդույթների կրողը, պահպանողն ու փոխանցողը, 

 Ունենա պետական չափորոշչով սահմանված գիտելիքների համակարգ և ձեռք բերած 

գիտելիքները կյանքում ստեղծագործաբար  կիրառելու ունակություն 

 Օժտված լինի ինքնուրույն մտածելակերպով տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 

կարողությամբ 

 Իմանա իր իրավունքներն ու պարտականությունները, լինի օրինապահ, ազնիվ, 

մարդասեր, պատասխանատվությամբ օժտված, նախաձեռնող և հասարակական գործուն 

դիրքորոշում ունեցող քաղաքացի, 

 Գիտակցի ընտանիք կազմելու անհրաժեշտությունը, պատրաստ լինի ընտանեկան 

կյանքին 

 Կարողանա ճիշտ գնահատել իր հնարավորությունները, 

 Ունենա վստահություն սեփական ուժերի հանդեպ, ինքնակրթությամբ զբաղվելու կամք, 

ունակ լինի սովորելու ողջ կյանքի ընթացքում, 

 Պատրաստ լինի իր նախասիրություններին, հետաքրքրություններին և հակումներին 

համապատասխան մասնագիտություն և աշխատանք ընտրելու, ինքնուրույն 

տնտեսություն վարելու: 
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ԴՊՐՈՑԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԴԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ 

Անհրաժեշտ է ընդլայնել դպրոցի լիազորությունները և իրավունքները հետևյալ 

ուղղություններով. 

 Նյութատեխնիկական բազայի ուղղությամբ որոշումների ընդունում, 

 Դպրոցի ծնողական ծորհրդի գործունեության վերաբերյալ առաջարկությունների 

ներկայացում, 

 Կրթության պետական կառավարման մարմնին դպրոցի զարգացման վերաբերյալ 

առաջարկությունների ներկայացում 

 Դպրոցական շինարարության վերաբերյալ պետական լիազորված մարմիններին 

առաջարկությունների ներկայացում 
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ԴՊՐՈՑԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի գնահատումը ծրագրի գործողություններով պլանավորված 

և իրականացված արդյունքների համեմատման գործընթացն է: Բնական է, որ որպես 

գնահատման գործիքներ պետք է ծառայեն յուրաքանչյուր գործողության 

առանձնահատկությունից բխող ցուցանիշները, որոնց միջոցով պետք է չափվեն ակնկալիքների 

կատարողականները, այլ կերպ ասած, դպրոցի զարգացման ծրագրի`  իրականացնող ու 

վերահսկող շահառուների  (դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ և այլն) 

գործողությունների արդյունքներից բավարարվածության աստիճանը: Դպրոցի զարգացման 

հեռանկարային ծրագիրը մշակելիս հիմք է  ընդունվել դպրոցի կրթական, 

ֆինանսատնտեսական և այլ ցուցանիշները: 

Կրթական ցուցանիշները (ինդիկատորներ) վիճակագրական այն տվյալներ են, որոնք 

թույլ են տալիս ինչպես տեղեկություն ստանալ կրթության ընթացիկ վիճակի մասին, այնպես էլ 

վերահսկել ուսումնական հաստատության արտաքին և ներքին արդյունավետությունը /ներքին 

և արտաքին գնահատում/: 

      Գոյություն ունի դպրոցի կրթական ցուցանիշների երկու հիմնական տեսակ՝ պարզ և բարդ 

(գործունեության ցուցանիշներ): Պարզ ցուցանիշները հաճախ անվանում են նաև 

բնութագրիչներ: Դրանք բացահայտում և բնութագրում են դպրոցի գործունեության միայն մեկ 

բաղադրիչը տվյալ պահին կամ որոշակի ընտրված ժամանակահատվածում: Դրանք պարզ 

չափումներ են, որոնք արտահայտվում են թվերով կամ տոկոսներով՝ 

 ուսուցիչների ընդհանուր թիվ 

 աշակերտների ընդհանուր թիվ 

 տվյալ դասարանում սովորող աշակերտների ընդհանուր թիվ 

 առաջին դասարանցիների տոկոսը աշակերտության ընդհանուր թվակազմում 

 բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ ուսուցիչների տոկոս կամ թիվ` ուսուցիչների 

ընդհանուր թվում: 

Պարզ ցուցանիշները չեն ներկայացնում դպրոցի գործունեության որակական պատկերը: 

Դպրոցի գործունեությունը հասկանալու, դրա արդյունավետությունը գնահատելու համար 
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անհրաժեշտ են նրա գործառույթները, այսինքն` դպրոցում տեղի ունեցող գործընթացները, 

փոփոխությունները չափող ցուցանիշներ: 

Բարդ ցուցանիշները արտահայտում են կրթական համակարգի մեկ բաղադրիչի 

փոխհարաբերությունը մեկ այլ բաղադրիչի նկատմամբ: Գործունեության (բարդ) ցուցանիշները 

հաշվարկվում են առնվազն երկու տիպի պարզ ցուցանիշների համադրումից: Գործունեության 

ցուցանիշները ցույց են տալիս առկա միջոցների և ստացվող արդյունքների կամ առկա 

միջոցների և կատարվող գործընթացների միջև կապը՝ 

 ուսուցիչ-աշակերտ թվի հարաբերակցություն 

 մեկ աշակերտին բաժին ընկնող ուսումնական տարածք 

 դասագրքերի թիվը` մեկ աշակերտի հաշվով 

 տվյալ առարկայից դասարանի սովորողների միջին գնահատական 

 նույն առարակայից յուրաքանչյուր սովորողի միջին գնահատականը տվյալ 

ժամանակահատվածի համար և այլն: 

Վերը նշված ցուցանիշների վրա ազդում են այլ ցուցանիշներ՝ ուղղակի և ոչ ուղղակի: Ոչ 

ուղղակի ցուցանիշները վերաբերում են այնպիսի գործոնների, որոնք ուղղակիորեն կապված 

չեն դպրոցի հետ, բայց անուղղակիորեն ազդում են ուսումնական գործընթացի վրա՝ 

 սոցիալական և տնտեսական գործոններ 

 ուսուցիչների և աշակերտների համար բժշկական ծառայությունների մատչելիությունը և 

այլն: 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի վերահսկողությունը իրականացնում է այն հավանության 

արժանացած դպրոցի խորհուրդը` հանրակրթության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրությանը 

համաձայն: 

Հասկանալի է, որ դպրոցի զարգացման ծրագիրը  դպրոցի 5-ամյա հեռանկարային 

զարգացման ծրագիր է, և որքան էլ այնտեղ պլանավորված նպատակները, խնդիրները և 

գործողությունները ճշգրտորեն ներկայացված լինեն, ժամանակի ընթացքում, մի շարք օբյեկտիվ 

և սուբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված, որոշակիորեն ենթարկվում են 

փոփոխությունների և սրբագրումների: Դպրոցի խորհրդի կողմից զարգացման ծրագրի 

իրականացման վերահսկողության գործընթացը ոչ թե նպատակ ունի իրացնելու դպրոցի 

կառավարման այդ մարմնի ֆորմալ իրավունքը, այլ իրականում դպրոցի խորհուրդը իր 

խորհրդատվական աջակցությամբ, դպրոցի ֆինանսական ռեսուրսների  ճիշտ  ուղղորդմամբ և 
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այլ աշխատանքներով պետք է աջակցի տնօրենին ծրագրի  իրականացման փուլում իր իսկ 

կողմից սահմանած նպատակադրումներում: Դպրոցի զարգացման  իրականացման 

վերահսկողության ամենաարդյունավետ միջոցը 5-ամյա այդ ծրագրի հիման վրա կազմված 

դպրոցի գործունեության տարեկան աշխատանքային պլանների կատարողականներն են: Դրա 

համար անհրաժեշտ է ծրագրի նպատակադրումները ամբողջությամբ արտացոլել դպրոցի 

տարեկան աշխատանքային պլաններում` ծրագրով սահմանված ժամանակացույցին 

համապատասխան: Դպրոցի զարգացման ծրագրի  վերհսկողության արդյունավետ 

միջոցառումներ են. 

1) Դպրոցի խորհրդի կողմից առնվազն տարեկան երկու անգամ դպրոցի տվյալ  ուստարվա 

աշխատանքային ծրագրում ընդգրկված 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` ծրագրի  իրականացման աշխատանքներին կամ այդ 

շրջանակում կազմակերպված միջոցառումներին շարունակական ներգրավումը: 

4) Դպրոցի խորհրդի մասնակցությունը տնօրինության կողմից դպրոցի զարգացման ծրագրի  

արդյունքների գնահատմանը և այլն: 

Խնդիրների մեծ մասի լուծումը զգալի ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջում, բայց 

պահանջում են մշտական աշխատանք և ուշադրություն, ուստի դրա համար հատուկ 

ժամանակացույց չի նշվում: Ծրագրի իրագործման արդյունքում ակնկալում ենք, որ կունենանք 

մրցունակ դպրոց, որն աշակերտների թվաքանակի խնդիր չի ունենա և կթողարկի ազատ 

մտածող, ինքնուրույն գործող, բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվող, արագ հաղորդակցվող, 

հանդուրժող, հայ ժողովրդի և հայ մարդկության ստեղծած մշակութային արժեքները գնահատող 

շրջանավարտներ: 
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Անցկացված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների վերլուծություն 

/ Որպես հետազոտության գործիք կիրառված է Հավելված 1-ի անանուն 

հարցաթերթը/ 

Զեկույցում ներկայացված ուսումնասիրությունը համատեղում է առաջնային տվյալների 

հավաքագրման երկու մեթոդներ`1. Դպրոցի դիտարկում, 2. Հարցազրույցներ դպրոցի 

փոխտնօրենների,  ուսուցիչների և աշակերտների հետ: Հետազոտության արդյունքներին 

աջակցելու նպատակով օգտագործվել են նաև երկրորդական տվյալներ, այն է` փաստաթղթերի 

վերլուծություն: 

Հարցման արդյունքները ցույց տվեցին հետևյալ ընդհանրական պատկերը. 

աշակերտների մեծամասնությունը համարում է, որ դպրոցը հարմարավետ է: Ովքեր չեն 

համարում այդպես, հիմնականում, որպես թերություն նշում են հին մասնաշենքերը, 

ժամանակակից սարքավորումների պակասը և դրանցով պայմանավորված` 

հարմարավետության պակասը: Ըստ հարցման արդյունքների` աշակերտների մոտավորապես 

80 տոկոսը դպրոցի ընդհանուր ֆիզիկական վիճակը համարում է լավ: Դպրոցում առկա է 

գրադարան, համակարգչային դասարան, մարզադահլիճ, միջոցառումների դահլիճ, որոնց 

աշխատանքից աշակերտները հիմնականում գոհ են: Հարցին, թե որ կաբինետի աշխատանքն են 

ցանկանում փոխել, աշակերտները հիմնականում նշում են բուֆետը` մատնանշելով բուֆետի 

փոքր տարածքը և բավարարված չեն սննդիտեսականուց: Նրանք ցանկանում են նաև, որ 

համակարգչային դասարանում ավելի շատ և տեխնիկապես նորովի զինված համակարգիչներ 

լինեն: Հարցմանը մասնակցած աշակերտների կիսում են իրենց կարծիքները դասարանների 

սեղանների, աթոռների և կահույքի այլ տեսակների հարմարավետության առումով: 

Աշակերտները հիմնականում շատ են սիրում իրենց դասընկերներին, ուսուցիչներին և 

ընդհանրապես` սիրում են նոր բաներ սովորել: Իրենց դպրոցում աշակերտները շատ են ուզում 

փոխել դպրոցի արտաքին  և ներքին տեսքը/պատեր, պատուհաններ/: Որոշ աշակերտներ 

ուզում են փոխել իրենց դասարանային մթնոլորտը, որոշները` շատ քիչ տոկոսով, ուզում են, որ 

փոխվի գնահատման համակարգը: Նրանք հիմնականում ցանկանում են, որ բարելավվի 

մարզադահլիճի վիճակը, համակարգչային լաբորատորիան վերազինվի նոր և տեխնիկապես 
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հզոր համակարգիչներով, դպրոցն ունենա համացանցին մշտական հասանելիություն: Նրանք 

անհրաժեշտ են համարում  ունենալ ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության լաբորատորիաներ, 

որոնք իրենց կօգնեն անմիջականորեն ուսումնասիրել տվյալ առարկայի անցնելիք նյութը` 

փորձնականորեն: Նրանց ցանկությունների ցանկում է գտնվում ունենալ  կանաչազարդ ու 

վերանորոգված բակային տարածքներ:  
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Հավելված 1 

ԱՆԱՆՈՒՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարգելի՛ աշակերտ, խնդրում ենք Ձեզ պատասխանել ստորև նշված հարցերին, ինչի արդյունքում 

կմշակվի Ձեր կողմնորոշմանը նպաստող դպրոցի զարգացման ծրագիրը:  

Կանխավ շնորհակալություն: 

Շրջանակի մեջ առեք նախընտրած պատասխանի թիվը կամ նշում կատարեք Ձեր նախընտրած 

համապատասխան վանդակում. տվեք մեկ պատասխան յուրաքանչյուր հարցի համար` բացառությամբ 

նշված դեպքերի: 

1. Արդյոք համարո՞ւմ եք, որ Ձեր դպրոցը հարմարավետ է: 

 Այո/անցնել 3-րդ հարցին/ 

 Ոչ/անցնել 2-րդ հարցին/ 

2. Խնդրում եմ, կմանրամասնեք, ինչո՞ւ եք այդպես 

կարծում__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________: 

3. Ինչպիսի՞ն է, ըստ Ձեզ, ձեր դպրոցի ընդհանուր ֆիզիկական վիճակը: 

 Շատ վատ 

 Վատ 

 Լավ 

 Շատ լավ 

4. Ձեր դպրոցում առկա՞ է  /կարելի է նշել մի քանի տարբերակ/ 

 Գրադարան 

 Լաբորատորիաներ 

 Համակարգչային դասարան 

 Մարզադահլիճ 

 Այլ________________________________/նշել/ 

5. Գո՞հ եք արդյոք 4-րդ հարցում նշված կաբինետների աշխատանքից. 

 Այո 

 Ոչ/նշել, թե, որ կաբինետի աշխատանքը կցանկանայիք փոխել և 

ինչու___________________________________________________________/: 

 Մասնակի 

6. Արդյո՞ք Ձեր դասարանի սեղանները, աթոռները և կահույքի այլ տեսակներ հարմարավետ 

են սովորելու համար. 

 Այո 

 Ոչ 

 Մասնակի 
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7. Ամենաշատը ո՞ւմ/ի՞նչն եք սիրում ձեր դպրոցի հետ կապված/խնդրում եմ նշել մինչև 3 

տարբերակ/ 

 Դասընկերներ 

 Ուսուցիչներ 

 Դպրոցի շենքը 

 Համակարգչի առկայություն 

 Ինտերնետի առկայություն 

 Մարզադահլիճի առկայություն 

 Այլ սենյակների առկայությունը, ինչպիսիք են գրադարանը, լաբորատորիաները, 

ճաշարանը և այլն 

 Մի քանի ժամ տնից հեռու լինելու հնարավորություն 

 Ես ընդհանրապես սիրում եմ նոր բաներ սովորել 

 Այլ_____________________________________ 

8. Ի՞նչը կցանկանայիք փոխել Ձեր դպրոցում/խնդրում եմ նշել մինչև 3 տարբերակ/ և ինչո՞ւ 

 Դասարանային մթնոլորտը______________________________ 

 Ուսուցիչներին__________________________________ 

 Տնօրենին_________________________________________________ 

 Դպրոցի ֆիզիկական տեսքը/պատեր, պատուհաններ, լույս, ջեռուցման  

համակարգ և այլն/________________________________________ 

 Դասագրքեր_______________________________________________ 

 Գնահատման համակարգը________________________________________ 

 Բարելավել համակարգչային լաբորատորիան_______________________ 

 Բարելավել մարզասրահը_____________________________________ 

 Բարելավել այլ սենյակներ, ինչպիսիք են գրադարանը, լաբորատորիաները, 

ճաշարանը և այլն___________________________ 

 Այլ________________________________________________________ 

Շնորհակալություն 

Խնդրում եմ պատասխանել վերջին հարցերին: 

Սեռ                Արական                        Իգական 

Տարիք______________ 

Դասարան_____________________ 

 


