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«ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ 

ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
 

Հանդիպման նկարագիր 2 

 Նպատակը, խնդիրները, մասնակիցների ընտրանքը 

Համագործակցության իրականացման փուլերը 4 

 Շահակիցների հետ հանդիպում-քննարկում 

 Լավագույն գաղափարների հեղինակների հյուրընկալությունը ԲՈՒՀ-ում 

Համագործակցության արդյունքների վերլուծություն և եզրակացություն 7 

 Արդյունքների ամփոփում 

 Եզրակացություններ և առաջարկներ  

 Ազդեցությունը ՄՈՒՀ-ի գործընթացներում 

 Հանդիպման ընթացքում տրված հնարավորություններ 
 

Տրամադրված հավաստագրերը 11 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

2020/2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ 

«ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ 

ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

  

 

 
Առաջնորդվելով Հյուսիսային համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան) առաքելությամբ, 

նպատակներով և Համալսարանի 2020-2025 ՌԾ-ում նախատեսված բարձրորակ կադրերի 

պատրաստման առանցքային նպատակով, շուկայի կարիքների վերհանման խնդրով 

պայմանավորված՝ սերտացվում է «Բուհ-գործատու-մասնագետ» համագործակցության 

շրջանակը: 
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«ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ» 

ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ 

 

 

Նպատակներ. 
 

Համապատասխան ամբիոնի ՄԿԾ-ի բարելավման նպատակով, 2020/2021 ուստարվա 2-րդ 

կիսամյակի ընթացքում իրականացվել է «Ժամանակի մարտահրավերները մանկավարժին» 

խորագրով հանդիպումը (այսուհետ՝ Հանդիպում): 

 

 

Մանկավարժներին ուղղված ժամանակի մարտահրավերները հաղթահարելու 

նպատակով` 

 ԲՈՒՀ-ում ուսանող՝ ապագա մանկավարժներին զինել համապատասխան 

մասնագիտական հմտություններով և կարողություններով, 

 Միջոց` ՄԿԾ-ում համապատասխան փոփոխությունների իրականացնում 

 Գործող մանկավարժներին և մասնավորապես՝ ԲՈՒՀ-ի շրջանավարտներին 

վերազինել համապատասխան մասնագիտական որակներով և կարողություններով: 

 Միջոց՝ համապատասխան միջոցառումների կազմակերպում /թրեյնինգներ, 

փորձի փոխանակում և այլն/: 
 

Խնդիրներ. 
 

 Վեր հանել մանկավարժական գործընթացում ծագող խնդիրները. 

 Մերօրյա իրականությունում, 

 Չորս տարի անց, 

 Գտնել համապատասխան շուկայի հետ համագործակցության նոր եզրեր, 

 Բացահայտել ակտուալ լուծումներ ներառող ծրագրերը և նախագծերը : 

 
 

Հանդիպման մասնակիցների ընտրանքը. 
 

Հանդիպման պլանավորման պահից նախատեսված է եղել, որ հանդիպմանը կարող են 

մասնակցել ՀՀ կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչներ՝ տնօրեններ, 

փոխտնօրեններ, մանկավարժներ կիրառվել է հրավերի ձնագնդի մեթոդը: 
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Համագործակցության իրականացման փուլերը. 
 

1. «Ժամանակի մարտարավերները մանկավարժին» խորագրով հանդիպման 

մասնակցության հրավերի հրապարակում, 

2. Հանդիպմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ ձևաթղթի տրամադրում: 

3. «ԲՈւՀ-գործատու-մասնագետ» համագործակցության շրջանակում «Ժամանակի 

մարտահրավերները մանկավարժին» խորագրով քննարկում-հանդիպման 

իրականացում: 

4. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գաղափարների քննարկում և գնահատում՝ 

համապատասխան հանձնաժողովի կողմից: 

5. «Ժամանակի մարտահրավերները մանկավարժին» խորագրով քննարկում- 

հանդիպման լավագույն գաղափարների հեղինակների հյուրընկալում ԲՈՒՀ-ում՝ 

վաստակած հավաստագրերի տրամադրման և ներկայացված գաղափարների 

հեռանկարների քննարկման նպատակով: 

 

 
 Հանդիպման մասին տեղեկատվության հրապարակում 

15.06.2021թ-ին Հյուսիսային համալսարանի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել1 է 

տեղեկատվություն հանդիպման մասին՝ 

 կից ներկայացվել է հանդիպմանը հայտագրման ձևաթուղթը, որտեղ և 

շահակիցներից յուրաքանչյուրը պետք է հանդես գար առաջադրված 

հարցերին համարժեք պատասխաններով2: 

 Կազմակերպվել են հանդիպմանը հայտագրման աշխատանքները: 

 Շահակիցների կողմից ներկայացված գաղափարներից լավագույն(ներ)ի 

ճանաչման նպատակով ձևավորվել է գնահատման հանձնաժողով 

(հավելված 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=338884487811360&id=100050694332450 
2https://docs.google.com/forms/d/1oqFQlgFHMAr_3xiL1DIrfhu02YOHNiSpHNvmgNflXY/edit?ts=60c890ba&fbclid=I
wAR 
3iiftfvd2YPrS_RUb4qkVGNPessepwU6kQz80ljr3drKr8cB-rtCcP_ys 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=338884487811360&id=100050694332450
https://docs.google.com/forms/d/1oqFQlgFHMAr_3xiL1DIrfhu02YOHNiSpHNvmgNflXY/edit?ts=60c890ba&fbclid=IwAR3iiftfvd2YPrS_RUb4qkVGNPessepwU6kQz80ljr3drKr8cB-rtCcP_ys
https://docs.google.com/forms/d/1oqFQlgFHMAr_3xiL1DIrfhu02YOHNiSpHNvmgNflXY/edit?ts=60c890ba&fbclid=IwAR3iiftfvd2YPrS_RUb4qkVGNPessepwU6kQz80ljr3drKr8cB-rtCcP_ys
https://docs.google.com/forms/d/1oqFQlgFHMAr_3xiL1DIrfhu02YOHNiSpHNvmgNflXY/edit?ts=60c890ba&fbclid=IwAR3iiftfvd2YPrS_RUb4qkVGNPessepwU6kQz80ljr3drKr8cB-rtCcP_ys
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 Շահակիցների հետ հանդիպում-քննարկում  

Ընթացիկ նկարագիր 

 
 Հանդիպումը կայացել է 

18.06.2021թ-ի, ժամը՝ 15:00-ին 

 Կիրառվող հարթակը՝ օնլայն՝ 

ZOOM հարթակ: 

Ներգրավված մասնակիցների թիվը՝ 

54, այդ թվում. 

1. Գործատուներ՝ ՀՀ կրթական 

հաստատությունների տնօրեններ, 

փոխտնօրեններ, 

2. Մասնագետներ՝ 

մանկավարժներ, 

3. ԲՈՒՀ-ի՝ Որակի ապահովման 

վարչության և համապատասխան 

ամբիոնի ներկայացուցիչներ: 

 

 

 
 

 Կապ է հաստատվել թեկնածու ներկայացուցիչների հետ, քննարկվել են հնարավոր 

հեռանկարները և հաստատվել հնգյակի կազմը, 

 Հանդիպման ավարտին հայտարարվել են   գնահատող հանձնաժողովի քվեարկությամբ 

ընտրված լավագույն գաղափարների 

հեղինակների անունները, 

 Առաջատար գաղափարների հեղինակների 

հետ ձևավորվել են գործընկերային 

հարաբերություններ՝ ներկայացված 

խնդիրների շրջանակներում հնարավոր 

հաղթահարման մեխանիզմներ մշակելու և 

կյանքի կոչելու  փոխադարձ 

համաձայնությամբ: 
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ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՈՒՀ-ՈՒՄ 

 

   «Ժամանակի մարտահրավերները մանկավարժին» խորագրով քննարկում- 

հանդիպման լավագույն գաղափարների հեղինակները հյուրընկալվել են ԲՈՒՀ- 

ում, վաստակած հավաստագրերը ստանալու և մյուս մասնակիցներին 

ներկայացնելու առաջադրած գաղափարները՝ նպատակ ունենալով արդյունքում 

ստանալ առավել հարստացած, հղկված և կյանքի կոչման ենթակա ծրագրեր: 

 
Ներկայացվել են հետևյալ գաղափարները՝ 

 Անուշ Համբարձումյանը `«Փոխհամագործակցություն-ԲՈՒՀ-դպրոց ձևաչափով» 

 Իրինա Ադամյանը` «Ներառական կրթություն- օնլայն հարթակ» 

 Մարիետա Նահապետյանը ` «Ինտերակտիվ կրթություն- հեղինակային 

ծրագրի կիրառմամբ» 

 Մարինե Սուքիասյանը `«Ճգնաժամային իրավիճակներ-կրթություն» 

 Աննա Վարդանյանը ` «Ուսուցչի օգնական-արժևորվող գործընթաց» 
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  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Որակի ապահովման վարչությունը, ի թիվս մյուս կարևոր հիմնախնդիրների, անմասն չի 

մնում շահակիցների հետ մշտական կապի ապահովումից և այն գործընթացներից, որոնց 

արդյունքը հիմք է հանդիսանալու կրթության որակի շարունակական բարելավմանը: 

«Ժամանակի մարտարավերները մանկավարժին» խորագրով հանդիպմանն ընդառաջ 

մանկավարժների շրջանում անկացվեց առցանց հարցում, որտեղ մանկավարժներից 

յուրաքանչյուրը պատասխանեց առաջադրված հետևյալ երեք հարցերին. 
 

 Մերօրյա իրականությունում մանկավարժի առաջ ծագող խնդիրները: 

 Ժամանակի մարտահրավերները մանկավարժական գործընթացում՝ 4 տարի անց: 

 Համագործակցության ի՞նչ առաջարկներ ունեք: 

 

 

Ամփոփելով և ընդհանրացնելով մասնակիցների պատասխանները, արձանագրվեցին հետևյալ 

արդյունքները. 

 

 



8 
 

Հարց 2. Ժամանակի մարտահրավերները մանկավարժական 

գործընթացում՝ 4 տարի անց: 
 

 
 
 

20% 

10%10% 
10% 

 
20% 

10% 
20% 

 

 

 
Նոր չափորոշիչների, դասագրքերի և մեթոդների առկայությունը: 

 

4 տարի անց մասնագետներին պետք է ավելի շատ ճկունություն, քան այսօր։Իսկ դասախոսական կազմին 

կոմպետենտության այնպիսի աստիճան, որպեսզի կարողանան ոչ միայն տեսական, այլև գործնական 

հմտություններ տան։ 
Լիարժեք ներառական կրթության անցումը բոլոր կրթական հաստատություններում և ուսուցիչների 

վերապատրաստման անհրաժեշտությունն ներառված երեխաների հետ աշխատելու վերաբերյալ։ 
 

Նոր համաճարակային պայմանների առաջացումը, որոնց դեպքում հնարավոր է ամբողջությամբ անցում կատարել 

հեռավար կրթությանը։ 
 

Ուսուցիչներին վերապատրաստելու անհրաժեշտությունն հեռավար ուսուցում կազմակերպելիս՝ տարբեր 

ՏՀՏ միջոցներ կիրառելու և արդյունավետ դասեր անցկացնելու համար։ 
 

Հետևել նորարարություններին, լինել տեղեկացված, լուսավորել հասարակությանը՝ առողջ, արդյունավետ, 

մարտունակ պետություն կառուցելու համար։ 

Հարց 3.Համագործակցության ի՞նչ առաջարկներ ունեք 

10% 5% 

35% 
15% 
 

15% 
10% 

10% 

Փորձի փոխանակում (վերապատրաստումներ, սեմինարներ, թրեյնինգներ և այլն) 

Համագործակցություն (բուհ-դպրոց կապի ամրապնդում) 

Մասնագիտական կողմնորոշում 
 

Նորարական տեխնոլոգիաներին համապատասխան՝ նորարարական մեթոդների ստեղծում 

Այցելությունների և հանդիպումների կազմակերպում 

Խոցելի խավի կրթության որակի ապահովում 
 

Բազային կլինիկաների ստեղծում 
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Եզրակացություններ և առաջարկներ 

Ազդեցությունը ՄՈՒՀ-ի գործընթացներում. 
 

 ՄԿԾ-ի արդիականացման և առաջանցիկության ապահովման համար հարցման 

արդյունքները վերլուծվել են համապատասխան ամբիոնի ներկայացուցիչների և ՈԱ 

վարչության պետի կողմից՝ բարելավման ուղղությունները մշակելու նպատակով: 
 

Կատարողական՝ 
 

Հաշվի առնելով մանկավարժների կողմից 

ներկայացված խնդիրներում գերակշռող 

տարբերակները՝ օնլայն հարթակում 

հետաքրքրության ապահովումը և ՏՀՏ 

մեխանիզմների ու մեթոդների առավել 

արդյունավետ կիրառումը, առաջարկ ներկայացվեց 

առարկայական ծրագրերում առավել մեծ տեղ 

հատկացնել ՏՀՏ մեխանիզմների կիրառությանը, 

որի նպատակով ՊԴ կազմի ներկայացուցիչներին 

հնարավորություն ընձեռնել համապատասխան 

վերապատրաստումների մասնակցության 

ընդհանրական /Smart Notebook 

վերապատրաստում/: 

 

 
 Հավաստագրեր ստացած մասնակիցների հետ նախատեսվում է իրականացնել 

համապատասխան միջոցառումներ, որոնց արդյունքում կկայանա՝ ներկայացված 

ծրագրերի արդյունավետության քննարկում, կատարելագործում և իրականացման 

պլանների մշակում: 

 
Կատարողական՝ 

 
 

ԲՈՒՀ-դպրոց տրամադրվող մասնագիտական 

կրթության և աշխատանքային գործընթացում 

պահանջվող մասնագիտական որակների 

նույնօրինակության ապահովման նպատակով 

իրականացվող միջոցառումների շարքում 

առաջիկայում նախատեսվում է համագործակցության 

արդյունքում մշակել և հրապարակել մեթոդական 

որևէ ձեռնարկ, որը առժամանակ կբխի և՛ դպրոցի, և՛ 

ԲՈՒՀ-ի պահանջներից՝ ապահովելով ընդհանրական 

մոտեցումներ և հանդիսանալով ընդհանրական 

առաջընթացի շարունակական զարգացման գործիք 

/Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/: 
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Հանդիպման արդյունքում տրված հնարավորությունները ՝ 
 

 Բարձրաձայնել կրթական համակարգում առկա խնդիրները և միաժամանակ՝ 

մշակել ուղիներ այդ խնդիրների հաղթահարման և ապագայում սպառնալիք 

հանդիսացող նմանօրինակ խնդիրները կանխարգելելու համար, 

 Ամրապնդել՝ ՄՈՒՀ-դպրոց կապը, 

 Կառուցել համագործակցության ուղիներ՝ ի բարօրություն որակյալ 

կրթության: 
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ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԸ 

 

  Մասնակիցները ըստ նախատեսվածի՝ խրախուսման են արժանացել 

հավաստագրերի միջոցով, ինչպես նաև մյուս մասնակիցները, ովքեր ստացել են 

շնորհակալագրեր՝ իրենց նշանակալից գաղափարների և մասնակցության 

համար(տես՝ հավելված 4 հանդիպման արձանագրություն)3: 
 

 

 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=345512693815206&id=100050694332450 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=345512693815206&id=100050694332450
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               Միջոցառման պատասխանատու կազմ․ 

                

                Միջոցառումները համակարգվել և իրականացվել են Համալսարանի Ուսումնահետազոտական և 

միջազգայնացման գծով պրոռեկտոր՝ Լ. Ֆլջյանի, Որակի ապահովման վարչության և 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի համագործակցությամբ, ներգրավելով 

Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանին և այլ ներկայացուցիչների: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Որակի ապահովման վարչություն 
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