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1. ԴՊՐՈՑԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Ձևավորել ՀՀ քաղաքացի՝  պահպանելով բոլոր երեխաների համար 

հավասար պայմաններն ու հնարավորությունները։ 
 

 

 Բավարարելու ենք դպրոցի բոլոր աշակերտների կրթական կարիքները, որնց մեջ շատ 

կարևոր նշանակություն է ունենալու ԱՈւՊ, ներառականության կարիքների բավարարումը։ Տալով 

բարձր ակադեմիական կրթություն՝ նաև հաշվի ենք առնելու աշակերտների տարբեր և բազմազան 

հետաքրքրությունների զարգացումը։ Արտաքին և ներքին գործոնների ամրապնդմամբ ու դրանց 

հավելյալ զարգացմամբ իրատեսական կլինի դպրոցի զարգացման ծրագրի իրագործումը։ 

Պետական՝  տվյալ պահին ֆինանսավորմամբ, դպրոցում առկա լրացուցիչ վճարովի 

ծառայությունների գործունեությամբ, աշակերտական, ծնողական և մանկավարժական համայնքի 

ներգրավվածության բարձր մակարդակի ապահովմամբ՝  հնարավոր է ավելացնել դպրոցում 

առկա նյութատեխնիկական և ծրագրամեթոդական բազան, ստեղծել պայմաններ ներառական 

կրթության համար ու դրանք նպատակային օգտագործել։  

 Դպրոցի առաքելությունը ոչ միայն բարձրագույն կրթություն ստանալու համար 

անհրաժեշտ կրթական միջավայրի ձևավորումն  ու ակադեմիական գիտելիքի յուրացումն է, այլ   

<< Հաջողակների դպրոց >> լինելը, որտեղ կարևորվում է՝  յուրաքանչյուր սովորողի կարիքներին 

համահունչ անհրաժեշտ ուշադրության ապահովումը, այնպիսի պայմանների ստեղծումը, որտեղ 

յուրաքանչյուր սովորող որոշակի ոլորտում կարող է ինքնահաստատվել և դառնալ հաջողակ։  

         Դպրոցի առաքելությունը միայն ժամանակակից մեթոդներով կրթելու ու սովորեցնելու բարի 

կամքի դրսևորումը չէ, այլ կրթված  ու 21-րդ դարի մարտահրավերներին պատրաստ, 

հմտություններով զինված քաղաքացի ունենալու պահանջն ու պարտականությունն է մեր 

պետության ու ապագա սերնդի  հանդեպ։ Այն պետք է ներառի ոչ միայն արդեն մատրիցա դարձած 

<<որակյալ կրթություն >> արտահայտությունը  այլ պարտադիր կերպով բացահայտի, առողջ 

քննադատի  և լուծի այն արդի հիմնախնդիրները, որոնք գտնվում են դպրոցների լճացման 

գործընթացի հիմքում։ 

          Դպրոցի առաքելությունը ոչ միայն աշակերտներին գիտելիք տալն է, այլ տրված 

գիտելիքները խորացնելու, նպատակային կիրառելու և ապագայում հմտություն դարձնելու 

ցանկության ձգտումը զարգացնելը։  

          Քաղաքացիական առողջ մտածելակերպով ժամանակակից մասնագիտական 

կողմնորոշմամբ  առողջ սերունդ ձևավորելու համար դպրոցի բարեփոխումն ու հայացքների 

թարմացումը պետք է սկսել այսօր։ Պետք է աշխատել նաև երկար տարիներ դպրոցի հանդեպ 

անվստահություն զգացող ծնողների վերաբերմունքի արմատական փոփոխությունների և դպրոցի 

հանդեպ նորից վստահություն զարգացնելու մասով։   Եվ այս խրոնիկ  դարձած բոլոր խնդիրների 

լուծման ճանապարհները ես տեսնում եմ հստակ ու քայլ առ քայլ իրագործելի։ 
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2․ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 
           էլեկտրոն. հասցեն՝ (010) 526422, (010) 560600, info@chekhov.am  

            Հաստատության համացանցային կայքի հասցեն՝ www.chekhov.am 

 

Պատմական ակնարկ 

• 1947թ․ հիմնադրվել է Ա․ Չեխովի անվան  համար 55 հիմնական դպրոցը:  

• 1954-1955թթ․ վերակազմավորվել է որպես ընդհանուր դպրոց: Մինչ 1954թ այն գործել է 

որպես օրիորդաց դպրոց։ 

• 2003թ. հունվարի 20-ին դպրոցը գրանցվել է որպես ՊՈԱԿ  ՀՀ պետական ռեգիստրում։  

• 2006թ․ մարտի 17-ին ստացել է հիմնական ընդհանուր կրթություն իրականացնելու 

հնարավորությունը (լիցենզիա՝ հ416)։ 

• 2018թ․օգոստոսի 2-ի ստացել է հանրակրթական ծրագրեր իրականացնելու 

հնարավորությունը (լիցենզիա՝ հ1233)։ 

• 2011թ․ դեկտեմբերի 20-ին դպրոցի անշարժ գույքը անհատույց օգտագործման իրավունքով 

գրանցվել է ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեում՝ համաձայն ոչ բնակելի տարածքի 

անհատույց օգտագործման 14․12․2011 հ7379 և հ7380 պայմանագրերի։   

• 2012թ․ նոյեմբերի 19-ին հ7404-Ա որոշմամբ Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատվել է 

դպրոցի գործող կանոնադրությունը։ 
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Հիմնական տեղեկություններ այս պահի դրությամբ 

• Դպրոցում կազմավորվել է  51 դասարան։ Տվյալ պահին դպրոցում  սովորում է 1394, սակայն 

տարեսկզբին սովորողների թիվը կազմել է 1417 աշակերտ։  

• Համաձայն գործող լիցենզիաների՝ դպրոցն իրավունք ունի իրականացնել հետևյալ 

ծրագրերը՝ 

տարրական հանրակրթական- 490 սահմանային տեղ 

հիմնական հանրակրթական-710 սահմանային տեղ 

• Դպրոցում աշխատողների քանակը 114-ն է, որնցից 102-ը մանկավարժական աշխատողներ 

են։  

• Դպրոցի խորհրդակցական մարմիններն են՝ 

1. Մանկավարժական խորհուրդ 

2. Ծնողական խորհուրդ 

3. Աշակերտական խորհուրդ 

• Դպրոցում աշխատանքային շաբաթը հնգօրյա է։ Դպրոցը գործում է նաև երկրորդ հերթով 

(1-ին և 2-րդ դասարանցիներ) 

• 1-ին մասնաշենքի մակերեսն է՝ 4818․8քմ, հողամաս՝0․336807 հա 

2-րդ մասնաշենքի մակերեսն է՝ 720․5 քմ, հողամասը՝ 0,0083739 հա   
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3․ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

և ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ։ 

Հիմնախնդիրների սահմանում 
 

         Դպրոցի զարգացման ծրագրում իրատեսական նպատակներ և խնդիրներ սահմանելու 

համար նախ անհրաժեշտ է վերլուծել առկա իրավիճակը, բացահայտել ուժեղ և թույլ կողմերը։ 

Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ դրանք տարբեր գործոնների համադրման արդյունք կարող են 

լինել։ Իրավիճակի վերլուծությունը համակարգված իրականացնելու համար նպատակահարմար է 

այն կատարել ըստ որոշակի ոլորտների։ Այդպես առավելագույն կընդգծվեն դպրոցի ուժեղ և թույլ 

կողմերը։ Վերլուծության ոլորտներն են՝ 

• Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր։ 

• Կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ  

• Մանկավարժական համակազմ 

• Կրթության որակը 

• Ուսումնական միջավայր 

• Նորարարություն և տեխնոլոգիաներ 

• Աշակերտական համակազմ 

• Ծնողական համակազմ 

• Դպրոցի շենքային պայմաններ և նյութատեխնիկական բազա 

• Ֆինանսատնտեսական գործունեություն 

 

3.1 Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր։ 

            Դպրոցը պետք է ունենա նորմատիվ և իրավական համակարգի զարգացման 

հնարավորություն, իր գործունեության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ և այդ ցանկում 

նշված բոլոր փաստաթղթերը։ Դրանք պետք է վարվեն կարգերի պահանջներին 

համապատասխան։ 

            Ուսումնական հաստատությունը պետք է արդյունավետ օգտագործի գոյություն ունեցող 

նորմատիվ փաստաթղթերը և դրանց օրինակելի ձևերը, քանզի դրանց ժամանակակից, 

արդյունավետ , իրականանալի լինելը ապահովում է աշակերտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների աճ։ 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

Դպրոցի իրավական փաստաթղթերի 

հիմնական մասը կազմված և սահմանված 

կարգով հաստատված են օրինակելի 

տարբերակների հիման վրա 

Դրանց մի մասը թափանցիկության պակաս 

ունեն 



7 

 

 Ներքին կանոնադրությունը հասանելի չէ 

ծնողներին և աշակերտական համակազմին 

Հիմնախնդիր՝   ներքին կանոնադրության հասանելիության պակաս, որը թույլ է տալիս շատ 

հաճախ շեղվել կանոնադրության պահանջներից և առաջնորդվել անպատժելիության 

զգացողությամբ կամ չիմանալ սեփական իրավունքների և պարտականությունների 

սահմանագիծը։ Հասանելիությունը թույլ կտա տեղեկատվություն ստանալ իրավունքների և 

պարտականությունների վերաբերյալ։ 

 

 

3․2 Կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ 

           Հանրակրթական դպրոցում կրթական գործունեության արդյունավետ կազմակերպման, 

ինչպես նաև զարգացման ծրագրերերին աջակցելու և համայնքի հետ արդյունավետ 

համագործակցություն ապահովելու նպատակով ձևավորվում է խորհրդակցական մարմիններ՝ 

մանկավարժական խորհուրդ, առարկայական մեթոդական միավորումներ, ծնողական, 

աշակերտական և հոգեբարձուների խորհուրդներ։ Դրանք պետք է ունենան իրենց 

կանոնադրությունը, որտեղ սահմանված են տվյալ մարմնի գործունեության ոլորտներն ու կարգը։ 

           Շատ կարևոր է, որ խորհուրդներն ունենան իրական ինքնավարություն և ազատ լինեն 

իրենց գործողություններում՝ պահպանելով իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները։ 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

Դպրոցում գործում են հետևյալ 

խորհրդակցական մարմինները՝ 

• Մանկավարժական խորհուրդ 

• Աշակերտական խորհուրդ 

• Ծնողական խորհուրդ 

Ուսուցչական համակազմըն ունի իր ուրույն 

աշխատելաոճն ու աշխատանքային 

օրակարգը, որը ձևավորվել է շատ վաղուց։ 

• Մանկավարժական խորհուրդը 

հավանություն է տալիս տնօրինության 

ցանկացած առաջարկությանը, կողմ 

քվեարկում բոլոր 

նախաձեռնություններին 

• Մեթոդական միավորումների 

նախագահների ընտրության 

չափորոշիչների բացակայություն․ 

մեթոդական միավորման  

ղեկավարների ընտրության 

գործընթացը կանոնակարգված և 

թափանցիկ չէ։  

• Խորհրդակցական մարմինները հանդես 

չեն գալիս իրենց սեփական 

նախաձեռնությամբ, պասիվ են 

 

 

Հիմնախնդիր՝  մանկավարժական համակազմի մտքի ոչ լիարժեք ազատության, կարծիքների, 

մեկնաբանության  պակաս։ Մեթոդական միավորման ղեկավարների ընտրության չափորոշիչների 

պակաս։ 
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3․3 Մանկավարժական համակազմ 

        Ուսուցիչները և աշակերտները մեկ միասնական համակարգ են,  նրանց գործունեությունը 

փոխկապակցված է ։  Կրթության որակի բարելավումը նախ և առաջ ենթադրում է ուսուցման 

գործընթացից հաճույք ստացող և ինքնակրթվող ուսուցիչների առկայություն։ Կրթության որակի 

բարձրացման և բարեփոխումների հաջողության ապահովման առանցքային դերը պատկանում է 

ուսուցչին, ուստի մանկավարժական համակազմի որակական բարելավումը համարվում է 

դպրոցի ռազմավարություններից մեկը։ 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

• Ունենք բավականին  մեծ պոտենցիալ 

ունեցող, գրագետ և բազմակողմանի 

զարգացած ուսուցիչներ։  

• Ուսուցիչների մեծ մասը ուղղակի 

դպրոցի  նվիրյալներ են  

• Ուսուցիչների մի մասը  ակտիվ է, 

պրպտող և ունի լայն աշխարհայացք 

• Չեն տիրապետում գնահատման 

մեթոդոլոգիային։ Շատ հաճախ չեն 

կարողանում ճիշտ ներկայացնել իրենց 

գնահատած միավորների 

արդարացիությունը 

• Ուսուցիչների մեծ մասը համարում է , 

որ դասի պլան գրելը այդքան էլ կարևոր 

պարտականություն չէ, քանզի չեն 

տիրապետում հակիրճ, բայց 

բովանդակալից գրելու արվեստին 

• Մանկավարժները չունեն մոտիվացիա։  

• Ցածր է ՏՀՏ-ների ներդրման և 

օգտագործման մակարդակը ԲՏՃՄ 

առարկաներից 

• Դպրոցում բոլոր բնագավառներին չի 

հատկացվում հավասար վերաբերմունք։ 

Ուշադրությունից դուրս են մնացել 

ԲՏՃՄ առարկաները 

• Անընդհատ գտնվում են հոգեբանական 

լարվածության մեջ՝ գոհացնելու 

նպատակով, որն էլ առաջացնում է լուրջ 

խնդիրներ ուսումնական և աշակերտի 

դաստիարակության գործընթացում 

• Շատերը ադապտացված են իրենց 

կարգավիճակին և չեն ուզում ոչինչ 

փոխել ուսումնառության իրենց իսկ 

կիրառած մեթոդների մեջ 
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Հիմնախնդիր՝   գնահատման մեթոդոլոգիայի տիրապետման պակաս։ Մանկավարժների 

մոտիվացիայի պակաս։ Գտնվելով  իրավունքների ու պարտականությունների անհավասար 

հարթակներում՝  նորամուծությունների նկատմամբ հետաքրքրություն չունեն, դասապրոցեսում 

ինտերակտիվ մեթոդներով դասավանդման պակաս է նկատվում որոշ առարկաների 

շրջանակներում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման պակաս որոշ առարկաների 

դասընթացի կազմակերպման գործընթացում։ ԲՏՃՄ բնագավառի առարկաների նկատմամբ 

աշակերտների հետաքրքրության պակաս։ Ուսուցչի լարվածության բարձր մակարդակ։ 

 

3․4․ Կրթության որակը 

          Ուսումնական գործընթացի նպատակներն ու խնդիրները, համապատասխան 

տեխնոլոգիաների, պահանջվող սարքավորումների և գույքի առկայությունը, 

ուսումնամեթոդական փաստաթղթերով ապահովվածությունը բավարար չէ կրթության որակը 

ապահովելու և բարձրացնելու համար։  

         Ուսուցումը պետք է կազմակերպվի հաճելի և հետաքրքիր։ Աշակերտներին գիտելիքներով 

զինելու համար նախ հարկավոր է նրանց տրամադրել և ավելին իմանալու ցանկությունն 

արթնացնել։ Ուսուցումը պետք է համապատասխանեցնել աշակերտների կարիքներին։ 

Ցավոք, այսօր ուսուցման գործընթացը դարձել է մեխանիկական գործողությունների 

ամբողջություն և դրանով էլ պայմանավորված է ձանձրույթն ու անհավատությունը դեպի մեր 

հանրակրթական դպրոցը։ Այստեղ իհարկե մեծ դեր են խաղում մանկավարժներն ու ղեկավար 

մարմինները։  

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

• Ուսումնական գործընթացին 

վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը առկա 

են  

• Մասնակցություն օլիմպիադաներին 

• Հիմնականում առարկաներից տարեկան 

գնահատականների միջինը 

բավականին բարձր է։ 

• Արտագնա դասեր 

 

 

 

Ուսումնական գործընթացի փաստացի 

վիճակը 

• Չկան հստակ տվյալներ, որոնք 

ապահովագրում են աշակերտների 

հիմնական դպրոցում ստացած 

գնահատականները, չկա 

համեմատություն ավագ դպրոցում 

նրանց գնահատականների 

պահպանման մասին 

• Որոշ առարկաների դասաժամերին 

ուսուցումը  կազմակերպվում է 

ուսուցչակենտրոն  

• Դասաժամերին հաճախ բացակայում է 

ուսուցչի եռանդը 

• ԲՏՃՄ առարկաների հանդեպ  

աշակերտների կողմից ձևավորված է 

անտարբեր վերաբերմունք  
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• ՏՀՏ-ի կիրառման անջրպետը 

ուսուցիչների և աշակերտների միջև 

վնասում է ուսուցչի հեղինակությանը և 

նվազեցնում ուսուցման 

կազմակերպման այլընտրանքային և 

արդիական հնարավորությունները 

 

Կրթական գործընթացի արդյունավետությունը 

• Դասարանները հարմարեցված չեն 

ներառական կրթության պահանջ 

ունեցող աշակերտների կարիքներին, 

հետևաբար չկան ընդունվել 

ցանկացողներ։ 

• Լաբորատոր և գործնական 

աշխատանքները  իրականացնելու 

դժվարություններ կան 

 

 

Հիմնախնդիր՝ Ուսուցչի պոտենցիալի ոչ ճիշտ օգտագործում։ Ուսուցչի եռանդի պակաս։ 

Չգնահատավածության զգացողություն ուսուցիչների մոտ։ ԲՏՃՄ բնագավառի առարկաների 

հանդեպ հետաքրքրության և դասապրոցեսն ակտիվ իրականացնելու պակաս։ 

 

3․5․ Ուսումնական միջավայր 

        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 փախկապակցվածությամբ։ 

      Ուսումնական միջավայրի ճիշտ վերլուծությունը զարգացման ծրագրի կազմման համար 

կարևոր գործոններից է 

 

ՈՒժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

• Գրադարանային ֆոնդը հագեցած է 

գեղարվեստական, 

ուսումնամեթոդական գրքերով և 

ամսագրերով։   

• Դպրոցն ունի ընթերցասրահ 

• ՄԻջանցքներում առկա են հանգստի և 

ինքնազարգացման համար 

նախատեսված անկյուններ 

• Գրադարանը չի հանդիսանում 

հանրապետության, այլ երկրների կամ 

կազմակերպությունների 

գրադարանների բաժանորդ և չի 

օգտվում  նրանց ռեսուսներից 

• Համակարգիչների ոչ բավարար 

հագեցվածությունը ռեսուրս 

կենտրոնում թույլ չի տալիս 
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• Օտար լեզուների դասաժամերին 

աշակերտները բաժանվում են խմբերի 

• Բուժկետը հագեցած է, բոլոր 

նախապայմաններն առկա են 

աշակերտներին բուժօգնություն 

տրամադրելու համար 

• Դպրոցում գործում է Կոնֆուցիոսի 

դասասենյակ 

 

միաժամանակ կազմակերպել 

էլեկտրոնային մատյանների 

աշխատանքներն ու առցանց 

դասընթացների կազմակերպումը։  

• Դպրոցը չունի լաբորատորիա, 

լաբորատոր սարքավորումներն 

աղքատիկ են։ Կենսաբանության, 

քիմիայի և ֆիզիկայի համար 

նախատեսված է 1 կաբինետ 

 

 

Հիմնախնդիրները-  Ուսումնական միջավայրի անհամապատասխանություն բոլոր տիպի 

ուսումնական կարիքների բավարարման համար 

 

 

3.6 Աշակերտական համակազմ 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

• Խելացի, պատրաստակամ  և ակտիվ 

աշակերտական համակազմ 

• Մեծ  է ձգտումը մասնակցելու տարբեր 

մշակութային և գիտական 

միջոցառումների 

• Մեծ ուշադրություն աշակերտների 

ուշացումներին ու հագուստին 

• Տարբեր մշակութային 

դաստիարակություն և բազմազան 

հետաքրքրություններ ունեցող 

աշակերտների մտավոր, սոցիալական և 

հուզական տարբերությունները 

վնասում են գրանցելու հավասար 

առաջընթաց 

• Հաճախ ուսուցիչները հաշվի չառնելով 

աշակերտի՝ ուսուցման նկատմամբ 

վերաբերմունքը, ընդունակությունները, 

տարիքային և սոցիալական 

առանձնահատկությունները, նրանց 

հետ ուսուցումը կազմակերպում են 

միևնույն ձևով։  

• ԲՏՃՄ բնագավառի առարկաների 

հանդեպ անտարբեր վերաբերունք 

• Աշակերտական խորհրդի 

գործունեության պակաս 

• Աշակերտական խորհրդի անդամների 

խորհրդակցական ձայնի 

բացակայություն 

 

 



12 

 

Հիմնախնդիրը- Աշակերտների մտավոր, սոցիալական և հուզական  վիճակի գնահատման, դրա 

ուսման արդյունավետության վրա ունեցած ազդեցության հաշվարկման մեթոդաբանության 

բացակայություն։ ԲՏՃՄ բնագավառի առարկաների հանդեպ անտարբերություն։ Աշակերտական 

խորհրդի ինքնավարության պակաս 

3.7 Ծնողական համակազմ 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

• Դպրոցն ունի ակտիվ ծնողական 

խորհուրդ 

 

• Ծնողական խորհրդի պոտենցիալի ոչ 

լիարժեք օգտագործում 

• Ծնողական համակազմի 

ներգրավվածության պակաս դպրոցի 

կառավարման գործընթացում 

 

 

Հիմնախնդիրը- Դպրոցի կառավարման գործընթացում՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, 

ծնողական համակազմի ներգրավվածության պակաս  

 

 

3.8Նորարարություն և տեխնոլոգիաներ 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

• Դպրոցը հագեցած է էլեկտրոնային 

դասեր վարելու համար նախատեսված 

նյութատեխնիկական բազայով 

• Ուսուցչական համակազմը բավականին 

մեծ հնարավորություններ ու 

պոտենցիալ ունի 

 

• Ոչ բոլոր դասաժամերին են կիրառվում 

էլեկտրոնային հնարավորությունները 

• Ուսուցիչները շահագրգռված չեն 

մասնակցելու նորարական ծրագրերի և 

մրցույթների 

• Անհատական վերապատրաստումների, 

հոդվածներ գրելու, տարբեր 

միջազգային հարթակներում 

ներգրավվելու հանդեպ ցածր 

հետաքրքրության աստիճան 

 

 

Հիմնախնդիրը- Նորարարության նկատմամբ հետաքրքրության պակաս, տեխնոլոգիաների 

կիրառման պակաս։ Անհատական վերապատրաստումների, հոդվածներ գրելու, տարբեր 

միջազգային հարթակներում ներգրավվելու հանդեպ հետաքրքրության ցածր աստիճան։ 

 

 

 



13 

 

 

 

 

3.9 Դպրոցի շենքային պայմաններ և նյութատեխնիկական բազա 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

• Դպրոցը հագեցած է էլեկտրոնային 

դասեր վարելու համար նախատեսված 

նյութատեխնիկական բազայով 

• Դպրոցն ունի 2 մասնաշենք։ Մասնակի 

վերանորգված է 

 

 

• Տեղաշարժվելու սահմանափակումներ 

ունեցող անձանց համար 

անհաղթահարելի է մուտքը դեպի 

դպրոց․ չկան թեքահարթակներ 

• Միայն հումանիտար առարկաների 

դասաժամերին են կիրառվում 

էլեկտրոնային հնարավորությունները։ 

• Լաբորատոր սարքավորումների 

պակաս 

• Լաբորատորիաների պակաս 

• Մարզահրապարակի բացակայություն 

 

 

Հիմնախնդիրը- Անհամապատասխանություն լաբորատոր, ՆԶՊ սենյակների ժամանակակից 

պահանջներին։ Մարզահրապարակի բացակայություն 

 

3.10 Ֆինանսատնտեսական գործունեություն 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

• Պետական բյուջեից ստացվող 

ֆինանսական միջոցների կայուն և 

ժամանակին փոխանցումներ 

• Լրացուցիչ և վճարովի ծառայություններ 

 

 

• Ոչ կառավարական 

կազմակերպությունների կողմից 

կրթական ծրագրերից ստացվող 

նյութական և ֆինանսական 

աջակցության բացակայություն 

• Անհրաժեշտ ուսումնանյութական 

բազայի անբավարար 

ապահովվածությունը 

 

 

Հիմնախնդիրը- Նյութական և ֆինանսական աջակցության համար տարբեր կրթական ծրագրերի 

դիմելու բացակայություն։ Անհրաժեշտ ուսումնանյութական բազայի անբավարար 

ապահովվածությունը և դրանք հայթայթելու համար կատարած միջոցառումների բացակայություն 
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4.ԴՊՐՈՑԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ 

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

 

Հասարակական 

կյանքի 

փոփոխություն 

Դպրոցի 

միջավայրի 

փոփոխություն 

 

Աշխատակազմի 

վարքագծի 

փոփոխություն 

 

Դպրոցում 

նորամուծությունների 

ուղղությունների 

որոշում 

Համապատասխան 

ռազմավարության 

մշակում 

 

 

Դպրոցի զարգացման նախընտրելի ուղղությունները 

Դպրոցում հարկավոր է հաստատել հանրակրթության կազմակերպման հետևյալ սկզբունքները․ 

• Բնագիտամաթեմատիկական  առարկաների դերը մեծացնել դպրոցում։ Ապահովել ապագա 

բնագետների հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և չինարեն լեզվի իմացության բարձր 

մակարդակը։ 

• Աշակերտներին նախապատրաստել 21-րդ դարի մարտահրավերներին, սովորեցնել 

գիտելիքները կիրառել մասնագիտության մեջ, գիտելիքները դարձնել կարողություն, ապա 

հմտություն   

• Հիմնական դպրոցի կրթության ՝ իրավական և բովանդակային հենքի ապահովում  

• Հանրակրթությունն իրականացնել ուսուցման և դաստիարակության միասնականության 

սկզբունքով՝ պահպանելով իր  աշխարհիկ բնույթը, զերծ մնալով խտրականությունից և 

սահմանափակումներից։ Այն հավասարապես մատչելի է յուրաքանչյուրին՝ անկախ 

ազգությունից, ռասսայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, գույքային կամ այլ դրությունից 

• Հանրակրթությունը պետք է իրականացվի ազգային հենքի վրա՝ համամարդկային 

արժեքների ներդաշնակ զուգորդմամբ։ Հանրակրթությունը պետք է նպաստի մարդու և 

քաղաքացու շահերին, ծառայի անհատին և ժողովրդին 

• Հանրակրթությունը իրականացնել սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին 

և զարգացման մակարդակին համապատասխան 

• Իրականացնել հանրակրթության օրենսդրությամբ, հանրակրթական պետական ծրագրերով 

ուսումնական հաստատության (դպրոցի) համար սահմանված նպատակների և խնդիրների 

իրականացման ուղղությունները 

• Հանրակրթական այլընտրանքային (միջազգային, փորձարարական, հեղինակային) 

ծրագրերով դպրոցի կողմից իրականացվող առանձին բովանդակային կրթական 

տեխնոլոգիաների կամ ուսուցման կազմակերպման ոչ ավանդական ձևերի ուղղությամբ 

իրականացվող նորարարական ծրագրավորված ուղղությունների զարգացում 
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• Ապահովել կրթության  առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների  

կրթական պահանջների և հնարավորության դեպքում  ֆիզիկական միջավայրի 

բարելավումը 

 

 

 Ակնկալվող արդյունքները 

• Լինել Երևան քաղաքում, ապա ողջ տարածաշրջանում լավագույն դպրոցը  

• Կազմավորել աշակերտական և ծնողական համայնքի լիիրավ ներգրավվածությունն և 

խորհրդակցական ձայնի իրավունքը հավասարապես օգտագործող վարչական 

աշխատակազմ։ 

• ՈՒնենալ ռոբոտաշինության, բնագիտության խմբակներ 

• Դառնալ բոլոր առարկաների ուղղվածությամբ  քառալեզու ծրագրերի մատուցում 

իրականացնող դպրոց 

• 21-րդ դարի մարտահրավերների պատրաստ, հմտություններով զինված, լեզուների  

իմացության բարձր մակարդակ ունեցող ՀՀ քաղաքացու ձևավորում 

• Գիտելիքները կարողություն, ապա հմտություն դարձրած մասնագիտական ճիշտ 

կողմնորոշում ունեցող անձի ձևավորում 

• Լինել կրթության  առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների համար 

հավասար իրավունքներով և պայմաններով հագեցած դպրոց։ 

• Ունենալ պետական կրթական փոփոխություններին  սատարող, ոչ միայն պահանջող, այլ 

նաև գործող, հավատ ունեցող, լավատես ու  համբերատար ուսուցչական համակազմ։  

• Ունենալ բանիմաց, նոր գիտելիքներ փնտրող, կրթական նորույթներին ընդառաջ գնացող, 

ինքնազարգացող աշխատակիցներ  
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5.ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ և ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

5.1 Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր։ 

Նպատակ՝ 

• Ապահովել ԿԳՆ-ի կողմից հաստատված պարտադիր գործածության օրինակելի 

փաստաթղթերի համապատասխանություն դպրոցի կառուցվածքային 

առանձնահատկություններին 

• Բացառել իրական տվյալների և դրանց ծավալների անհամապատասխանությունը 

• Պահպանել իրավական և նորմատիվ  ակտերի վերաբերյալ աշխատողների 

տեղեկատվություն ունենալու իրավունքը 

Խնդիրներ՝ 

• Հետևողական լինել դպրոցի իրավական փաստաթղթերի  ճիշտ վարմանը 

• Վերանայել աշխատողների աշխատակարգն ու աշխատանքային ծավալները։  

• Մշակել  ներքին կանոնակարգը։  

• Դպրոցի աշխատակազմին մասնակից դարձնել կարգապահության և կրթության որակի 

ներքին վերահսկողության և գնահատման կանոնակարգերի ձևավորմանը։ 

 

 

5.2  Կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ 

Նպատակ՝ 

• Ապահովել խորհրդակցական մարմինների իրական ինքնավարությունը և ձերբազատվել 

վախի մթնոլորտի գոյացման զգացողությունից 

• Ապահովել խորհրդակցական մարմինների նիստերի բովանդակալից վարումը 

• Ապահովել մեթոդական միավորումների ղեկավարների թափանցիկ և ազնիվ, կրթության 

որակի բարելավմանը նպատակաուղղված  ընտրություն 

• Ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ մանկավարժական խորհրդի անդամը զգալի դեր ունենա 

մանկավարժական խորհրդի որոշումների կայացմանն ու հակառակ կարծիք 

արտահայտելով չվախենա  հետագայում իր անձի հանդեպ լարվածության մթնոլորտ 

առաջացնելու մասով   

• Ստեղծել ևս մեկ խորհրդակցական մարմին՝ այն համալրելով դպրոցն ավարտած 

աշակերտներով, որոնք փորձի փոխանակման, դպրոց-բուհ կապի ամրապնդման, 

մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացում մեծ առավելություններ կտան 

Խնդիրներ՝ 

• Սեմինարների կազմակերպում մանկավարժական խորհրդի անդամների համար՝ նրանց 

դպրոցի հիմնարար փաստաթղթերին ծանոթացնելու և իրենց լիազորությունները 

ներկայացնելու նպատակով  

• Սեմինարների կազմակերպում մեթոդական միավորումների ղեկավարների 

հավակնորդների համար  



17 

 

• Հետևել մանկավարժական խորհրդի և մեթոդական միավորմների նիստերի դասակարգված 

և բովանդակալից վարմանը, դրանց  օրակարգերում տեղակայված  հարցերի  հստակ 

անդրադադարձմանը՝ պահպանելով էթիկայի կանոնները և աշխատողի որպես անձի 

իրավունքների պաշտպանությանը  

• Հետևել դպրոցում  համագործակցային մոտեցմանը, խրախուսել  մանկավարժական 

համակազմի հարգալից և մեկը մյուսին աջակցելու կարողությունը։ Որպես տնօրեն օրինակ 

ծառայել ուսուցիչների հանդեպ վստահության մթնոլորտի և հարգալից վերաբերմունք 

տարածելու մասով։ Համագործակցել դպրոցի բոլոր աշխատակիցների հետ հավասար 

սկզբունքներով 

 

5.3  Մանկավարժական համակազմ 

Նպատակ՝  

• Նպաստել ուսուցիչների որակավորման բարձրացմանը, զինել մեթոդապես ու 

գիտելիքներով՝ մասնակից դարձնելով տարբեր մրցույթների, սեմինարների, 

գիտաժողովների, վերապատրաստումների, միջոցառումների 

• Ուսումնասիրել, ընդհանրացնել մանկավարժական առաջավոր փորձը և ներդնել պրակտիկ 

աշխատանքում 

• Ընդլայնել տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրման 

գործընթացը ։  

• Ստեղծել համապատասխան պայմաններ փորձարարական հետազոտական 

աշխատանքներն իրականացնելու համար։ 

• Հստակ գնահատման սանդղակ ձևավորել, որով ուսուցիչները կկարողանան գնահատվել 

իրենց մեթոդական և առարկայական հմտությունների տիրապետման համար 

• Պահպանել մանկավարժական համակազմի հավասարության և ինքնավարության 

իրավունքները։ Լսելի դարձնել նրանց ձայնը 

• Բարձրացնել ուսուցիչների ինքնագնահատականը և սովորեցնել պայքարել 

անիրավությունների դեմ և պաշտպանել սեփական շահերը 

• Ապահովել  այլ դպրոցների հետ ուսուցիչների համագործակցությունը 

• Ապահովել իրական աջակցություն  գյուղական դպրոցներին  

Խնդիրներ՝ 

• Որակավորման տարակարգ չունեցող  ուսուցիչներին նախապատրաստել 

ատեստավորմանը 

• Կազմակերպել մասնագիտական և մանկավարժական-մեթոդական խորհրդակցություններ, 

խորհրդատվություններ։ 

• Կազմակերպել և վարել սեմինարներ <<գնահատման չափանիշները>> և << ճիշտ 

գնահատման արվեստը>> թեմաներով։ 

• Ուսուցիչներին հաղորդակից դարձնել մանկավարժության նորագույն նվաճումներին 
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• Աջակցել մանկավարժների համակարգչային  ունակությունների, հեռավար կրթությամբ 

դասեր վարելու հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը 

• Կատարելագործել ուսուցիչների աշխատանքը կրթական կայքերի միջոցով (armedu.am, 

edu.am, aniedu.am  և այլն)  

• Խրախուսել  ուսուցիչների կողմից գրված հոդվածների տպագրումը, պաշարների 

շտեմարան հավելվածում ներգրավմանն ու տարբեր կրթական կառույցների հետ 

համագործակցմանը 

• Մանկավարժներից պահանջել  ինքնազարգացման ծրագիր 

• Մոտիվացնել մանկավարժական համակազմին՝ անաչառ և ճիշտ գնահատելով որակները։ 

• Խրախուսել մեր և այլ դպրոցների ուսուցիչների համագործակցությունը։ Կազմակերպել 

սեմինարներ և փորձի փոխանակման դասընթացներ տարածաշրջանի մյուս դպրոցներում։ 

• Աջակցել գյուղական դպրոցներին։ Կազմակերպել դասընթացներ գյուղական համայնքի 

դպրոցներում։  

 

5.4 Կրթության որակը 

Նպատակ՝  

• Կրթության որակի ապահովում և բարձրացում 

• Ակադեմիական գիտելիքներին զուգահեռ աշակերտներին զինել կարևորագույն 

հմտություններով 

• Աշխատանքային կարգապահության որակի բարձրացում 

• Ուսումնական, ուսումնամեթոդական, մասնագիտական աջակցությությունների գծով 

փոխտնօրենների, ինչպես նաև ուսումնաօժանդակ աշխատողների միջև աշխատանքի ճիշտ 

բաշխում 

• Ապահովել իրական աշխատանքների և արձանագրությունների մատյաններում 

գրանցումների համապատասխանությունը 

• Գիտելիքի ստուգման, թեմատիկ, կիսամյակային գրավոր աշխատանքներում թեստային 

առաջադրանքների քանակը կրճատել, այնուհետև ամբողջությամբ դրանք բացառել  

• Ապահովել ուսուցչի՝ ինքնակրթությամբ զբաղվելու բոլոր նախապայմանները։ Տալ 

հնարավորություն դպրոցում նորամուծությամբ հանդես գալու և եռանդով լցված դաս 

վարելու 

• Ուսումնական գործընթացում մեծացնել հաճախումների և կարգապահության դերը՝ 

ներմուծելով կրեդիտային համակարգը դպրոցում 

• Դպրոցի ներքին գնահատման իրական ճշտություն 

• Զարգացնել դպրոցի ուսուցիչների կարողությունները սովորողների նախնական 

գիտելիքները  և տարիքային հոգեբանությունը ճանաչելու, նրանց հետ արդյունավետ 

աշխատելու համար 

• Ապահովել ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի անկաշառ ու գիտելիքի ու դաս վարելու 

հմտության  հիմքի վրա ընտրվելու սկզբունքը 

Խնդիրներ՝ 
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• Փաստաթղթերի համապատասխանեցում ուսումնական գործընթացին։  

• Խորհրդակցական մարմինների արձանագրության, դասալսումների մատյանների,  ուսուցչի 

բաց թողած և փոխարինված ժամերի արձանագրությունների  իրական ճշտության 

վերահսկողություն 

• Ուսումնական և մասնագիտական աջակցությունների  գծով փոխտնօրենի 

լիազորությունների հստակեցում։ Նրանք պետք է ունենան մանկավարժական աշխատանքի 

կազմակերպման հստակ մեխանիզմներ, վերլուծեն ուսումնական  և աշխատանքային 

պլաններից շեղվելու պատճառները, մշակեն  դրանց ուղղման գործողությունները։  

• Ապահովել վարչական և մանկավարժական համակազմի արդյունավետ 

համագործակցությունը։  

• Բարձրացնել մանկավարժական համակազմի մեթոդական պատրաստվածությունը։ 

Հանձնարարել մեթոդների մշակում դասապրոցեսի հետաքրքրությունը բարձրացնելու 

նպատակով։ Ուշադրություն դարձնել դասավանդման մեթոդոլագիային։  

• Ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերությունների խիստ պաշտոնական բնույթը փոխել 

ընկերականի։ Աշակերտը՝  ի դեմս ուսուցչի, պիտի տեսնի ավագ, հավատարիմ ընկերոջ։ 

Սրան զուգահեռ աշակերտը պիտի իմանա իր պարտականություններն ու չափի 

զգացողությունը, իսկ ուսուցիչը պիտի կարողանա ընկերության շրջանակում նաև աչալուրջ 

և խստապահանջ լինել 

• Ուսուցչի աշխատանքը բեռնաթափել։ Էլեկտրոնային համակարգի կիրառմամբ դուրս մղել 

թղթաբանությունը դպրոցից 

• Ներմուծել կրթական կրեդիտային համակարգը՝ մեծացնելով կարգապահության, 

հաճախումների դերը ուսուցման  գործընթացում։ Մեծացնել մոդուլների  կշիռը  

քառորդային գնահատականների վրա։  

• Կազմակերպել << Ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթը>>, նախորոք պահանջ դնելով, որ 

մասնակիցը ներկայանա իր թեմատիկ ծրագրերով և ինքնուրույն կազմած գրավոր 

աշխատանքների նմուշ-օրինակներով։ 

• Մանկավարժական համակազմին մասնակից դարձնել դպրոցի ներքին գնահատմանը 

 

5.5 Ուսումնական միջավայր 

Նպատակներ՝  

• Ուսումնական միջավայրի հարմարեցում բոլոր երեխաների կրթական պահանջներին՝ 

այդ թվում նաև ներառական 

• Հետազոտական աշխատանքների համար նախատեսված միջավայրի ստեղծում 

Խնդիրներ՝ 

• Ձևավորել միջանցքներում հերթապահության հստակ ժամանակացույց 

• Կահավորել միջանցքները շնորհալի աշակերտների պատրաստած ցուցապաստառներով։ 

Միջանցքում տեղ կունենան մեթոդական միավորումների անկյունները, որտեղ 

յուրաքանչյուր ամիս կթարմացվեն ուսուցիչների կողմից պատրաստված 
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տեղեկատվություններն ու գիտական հոդվածները։ Առաջին հարկում փակցնել դպրոցը 

կարմիր մեդալով ավարտած, օլիմպիադաներում և միջազգային տարբեր հարթակներում 

տեղ զբաղեցրած աշակերտների լուսանկարները։ Սա հրաշալի նախապայման 

կհանդիսանա աշակերտների՝ օրինակելիին ձգտելու և խրախուսվելու համար 

• Նպաստավոր պայմաններ ստեղծել լաբորատոր և հետազոտական աշխատանքներ 

իրականացնելու համար։ Դպրոցի շրջակայքում գիտահետազոտական տարածքների 

հատկացում, որտեղ աշակերտներն  իրենց հետազոտական աշխատանքների համար 

կիրականացնեն տարբեր բույսերի մշակումներ և հիբրիդների ստացումներ 

• Հետևել ուսումնական այցերի ճիշտ,  նպատակային կազմակերպմանը 

• Ապահովել բուֆետ-խորտկարանի առկայություն (հնարավորության դեպքում կառուցել 

ճաշարան)՝  ապահովելով աշակերտների և աշխատող համակազմի առողջ սնունդը։ Սննդի 

տեսակների մեջ ներառել նաև մրգեր ու թարմ բանջարեղեն 

• Ուսուցիչ-ծնող-աշակերտ եռանկյունու ձևավորում և ամրապնդում 

• Դպրոց ընդունվող աշակերտների համար կազմակերպել ամառային դպրոց 

 

 

5.6 Աշակերտական համակազմ 

Նպատակներ՝  

• Ձևավորել  գիտելիքներով զինված, անհատական մտածելակերպով օժտված, ստեղծագործ 

մտածողութուն,  առողջ քննադատություն ունեցող ՀՀ քաղաքացի   

• Աշակերտին ներգրավել ուսումնական գործընթացի մեջ  

• Հնարավորություն տալ աշակերտական խորհրդին ինքնավար ձևով հանդես գալու  

• Սովորեցնել ճիշտ պայքարել և ճանաչել մարտահրավերների տեսակները 

• Աշակերտական  կայուն խորհրդի ձևավորում 

Խնդիրներ՝ 

• Ուսումնասիրել այն պատճառները, որոնք կարող են խոչընդոտել սովորեցնելու և սովորելու 

գրծընթացին 

• Դասղեկական դասաժամերը հագեցնել սոցիալական բնույթի հմտություններ ձեռք բերելու, 

մարտահրավերների տեսակների ճանաչմանը ուղղված դասընթացներով  

• Տարիքային հոգեբանության և մտավոր ունակությունները հաշվի առնել դասապրոցեսում  

• Անհատական մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր աշակերտի 

• Կարգավորել հաճախումների և ճիշտ ժամանակին դպրոց ներկայանալու գործընթացը 

• Լսելի դարձնել աշակերտների կարծիքներն ու առաջարկությունները՝ նախորոք 

ուղղությունը չշեշտադրելով։ 

• Աշակերտական խորհրդի աշխատանքների հստակեցում, տարբեր հանձնաժողովների 

ստեղծում և աշխատանքների արձանագրում 

• Աշակերտական համակազմի՝ որպես խորհրդակցական մարմնի  խորհրդակցական ձայնի 

կարևորում 
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5.7 Ծնողական համակազմ 

Նպատակներ՝  

• Անաչառ, արդարամիտ, բոլոր ծնողների խնդիրներն ու առաջարկությունները առաջ քաշող 

ծնողական խորհրդի ձևավորում, որն իր ուրույն տեղը կունենա դպրոցի կառավարման 

գործընթացում 

• Ծնողական խորհրդի իրական գործունեություն։  

• Ծնողական խորհրդի ինքնավարություն 

Խնդիրներ՝ 

• Ծնողական խորհրդի հետ պարբերական հանդիպումներ  

• Ծնողական խորհրդի նիստերի պլանավորում յուրաքանչյուր ուստարվա համար 

• Յուրաքանչյուր գումարված ժողովից հետո արձանագրության կազմում և հաստատում 

• Ծնողական խորհրդին ծրագրեր ներկայացնելու, իրագործելու, կարծիք հայտնելու և 

առաջարկություններ անելու լիիրավ և իրական ազատություն տալ՝ վերահսկելով նրանց 

գործունեությունը 

 

5․8 Դպրոցի շենքային պայմաններ և նյութատեխնիկական բազա 

Նպատակներ՝  

• Շենքի յուրաքանչյուր անկյուն օգտագործել ուսումնական գործընթացի բարելավման և 

ուսումնական միջավայրի ստեղծման համար 

• Հողամասում ստեղծել փոքրիկ արհեստական ջերմոցներ, որտեղ աշակերտները 

կիրականացնեն իրենց հետաքրքրող հետազոտական  աշխատանքները  

• Ունենալ նյութատեխնիկական հարուստ  բազա 

Խնդիրներ՝ 

• Լրացուցիչ, վճարովի պարապմունքների հիման վրա գոյացած եկամտի միջոցով 

հարստացնել նյութատեխնիկական բազան 

• Հողամասում և շենքում տարածքներ հատկացնել աշակերտների հետազոտական 

աշխատանքների համար։ 

 

5․9 Ֆինանսատնտեսական գործունեություն 

Նպատակներ՝  

• Դպրոցի բյուջեի մեծացում և զարգացման ծրագրի կարիքների բավարարում 

Խնդիրներ՝ 

• Լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների ավելացում 

• Դրամաշնորհային ծրագրերին մասնակցություն 

• Հովանավորների ներգրավում 
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6. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԸ, ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԿԱՀԱՏՎԱԾԸ, ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ,  

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՌԻՍԿԵՐՆ ՈՒ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ 
 

Խնդիր Գործողություն, կատարման 

ժամկետ, պատասխանատու 

կամ կատարող 

Ակնկալվող արդյունքներ Հնարավոր  

ռիսկեր և 

վտանգներ 

1.Վերանայել ԿԳՆ-

ի կողմից 

հաստատված 

պարտադիր 

գործածության 

օրինակելի 

փաստաթղթերի 

հիման վրա 

կազմված դպրոցի 

ներքին 

փաստաթղթերը 

Հարմարեցնել դրանք 

դպրոցի 

առանձնահատկությունների

ն 

ԿԳՆ-ի կողմից հաստատված 

պարտադիր գործածության 

օրինակելի փաստաթղթերի 

համապատասխանություն 

դպրոցի կառուցվածքային 

առանձնահատկություններին 

 

 

 

Ներքին 

գործոններ 
Կատարման  ժամկետ 

մինչև սեպտեմբերի  1-ը և ողջ 

ուսումնական տարում 

 

Պատասխանատու 

Տնօրեն, 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

 

2.Վերանայել 

աշխատողների 

աշխատակարգն ու 

աշխատանքային 

ծավալները 

Դրանք հարմարեցնել 

կատարողի 

կարողությունների չափին 

Սա երաշխիք կհանդիսանա 

տվյալների իրական  

ծավալների և ներքին 

գնահատման չափման և 

գրանցման համար 

 

 

Ներքին 

գործոններ 
Կատարման  ժամկետ 

մինչև սեպտեմբերի  1-ը և ողջ 

ուսումնական տարում 

Պատասխանատու 

Տնօրեն, փոխտնօրեններ 

3.Պահպանել 

իրավական 

ակտերի 

վերաբերյալ 

աշխատողների 

տեղեկատվություն 

ունենալու 

իրավունքը 

Աշխատողներին 

ծանոթացնել դպրոցի 

իրավական ակտերին և 

հետևել նրանց 

իրավունքների 

պաշտպանությանը 

Աշխատողի 

տեղեկատվության 

իրավունքի 

պաշտպանություն 

Հետաքրքրու

թյան 

պակաս 

Կատարման  ժամկետ 

մինչև սեպտեմբերի  1-ը և ողջ 

ուսումնական տարում 

Պատասխանատու 

Տնօրեն, 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 
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4.Մշակել 

կանոնակարգը 

Մշակել և կատարել 

լրացումներ աշխատողների 

և սովորողների 

լիզարությունների և 

պարտականությունների 

ենթակետերում։ 

Աշխատակազմին մասնակից 

դարձնել կարգապահության 

և կրթության որակի ներքին 

գնահատման 

կանոնակարգերի 

ձևավորմանը 

Կանոնակարգի 

լիարժեքություն և 

կանոնակարգով աշխատելու 

հմտությունների ձևավորում 

Աշխատողն

երի 

աշխարհայ

ացք  և 

սովորույթնե

ր 

Կատարման  ժամկետ 

մինչև սեպտեմբերի  1-ը  

Պատասխանատու 

Տնօրեն, 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն, 

5.Սեմինարների 

կազմակերպում 

մանկավարժական 

խորհրդի 

անդամների 

համար 

Ծանոթացնել նրանց դպրոցի 

հիմնարար 

փաստաթղթերին, 

մանակավարժական 

խորհրդի անդամների 

լիազորություններին և 

իրավունքներին 

Մանկավարժական խորհրդի 

անդամի ինքնավարության 

վերականգնում, հիմնարար 

փաստաթղթերի վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

ավելացում 

Հետաքրքրու

թյան 

պակաս, 

սոցիալակա

ն խնդիրներ 

Կատարման  ժամկետ 

Առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում 

Պատասխանատու 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 
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6.Հետևել 

մանկավարժական 

խորհրդի և 

մեթոդական 

միավորումների 

նիստերի 

դասակրգված և 

բովանդակալից 

բնույթին,  

նիստերի 

ընթացքում 

էթիկայի 

կանոնների 

պահպանման 

վերահսկողության

ը 

Նիստերի օրակարգերի 

հստակեցում ու հարցերի 

հստակ անդրադարձման 

վերահսկողություն։ 

Նիստերը վարել օրակարգին 

համապատասխան՝ 

պլանավորելով 

յուրաքանչյուր հարցի 

քննարկման 

ժամանակահատվածը 

Մանկավարժական խորհրդի 

և մեթոդական միավորման 

նիստերի բովանդակալից 

բնույթ և դրանց 

արդյունավետության 

բարձրացում։ 

Աշխատաժամանակի ճիշտ 

օգտագործում 

Մանկավար

ժական 

համակազմի 

հին 

աշխատելա

ոճով 

նախընտրող 

աշխատողն

երի 

շրջանակում 

անհանդուր

ժողականու

թյուն 

Կատարման  ժամկետ 

 ողջ ուսումնական տարում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 

Առարկայական մասնախմբի 

ղեկավարներ 

7.Սեմինարների 

կազմակերպում 

մեթոդական 

միավորումների 

նախագահների 

հավակնորդների 

համար 

Կազմակերպել սեմինարներ                    

<< Առարկայական 

մեթոդական միավորման 

աշխատանքների 

պլանավորումն ու 

կազմակերպումը>> թեմայով։ 

Այնուհետև ընտրել 

թեկնածուներից 

լավագույնին, ով 

կտիրապետի այդ 

հմտություններին։ 

Թեկնածուն պետք է 

ունենանա զարգացման 

ծրագիր 

Մեթոդական միավորման 

նախագահների ազնիվ 

ընտրությունների 

կազմակերպում։ 

Հավակնորդների 

գիտելիքների պաշարի և 

կազմակերպչական 

հմտությունների ավելացում։ 

Զարգացման ծրագրի 

անհրաժեշտություն 

Հավակնորդ

ների 

քանակի 

պակաս։  

Անհանդուր

ժողական 

մթնոլորտի 

ձևավորում 

գործող 

մեթոդական 

միավորումն

երի 

նախագահն

երի 

շրջանակում Կատարման  ժամկետ 

 Առաջիկա 3  ամիսների 

ընթացքում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 
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Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 

8.Դպրոցն 

ավարտած 

օրինակելի 

աշակերտներով 

համալրված 

խորհրդակցական 

մարմնի 

ձևավորում 

Դպրոցն ավարտած 

օրինակելի աշակերտների 

հետ համագործակցություն 

Հիմանական-ավագ դպրոցի 

կապի ձևավորում, փորձի 

փոխանակում դպրոցն 

ավարտած և դեռ սովորող 

աշակերտների միջև։ 

Օրինակելի դառնալու ձգտում 

Դպրոցն 

ավարտած 

աշակերտնե

րի 

զբաղվածութ

յուն Կատարման  ժամկետ 

 ողջ ուսումնական տարում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 

 Դասղեկներ 

9.Ուսուցիչներին 

մասնակից 

դարձնել 

մասնագիտական, 

մանկավարժական

-մեթոդական 

խորհրդակցություն

ներին 

Կազմակերպել և վարել 

սեմինարներ <<Գնահատման 

չափորոշիչներ>> և <<Ճիշտ 

գնահատման արվեստը>> 

թեմաներով, ինչպես նաև 

կազմակերպել 

հանդիպումներ կրթական 

տարբեր 

կազմակերպությունների 

հետ։ Ներգրավել 

ուսուցիչներին տարբեր 

ծրագրերի իրականացմանը 

Գնահատման մեթոդոլոգիայի 

տիրապետմամբ, 

մասնագիտական և 

մեթոդական գիտելիքներով 

զինված մանկավարժական 

համակազմ 

Անհետաքրք

րություն 

տարիքով 

մեծ 

ուսուցիչներ

ի շրջանում 

Կատարման  ժամկետ 

 Առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում 

և ողջ ուսումնական տարում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 
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10.Կատարելագործ

ել ուսուցիչների 

համակարգչային 

ծրագրերին 

տիրապետելու 

ունակություններն 

ու 

հմտությունները։  

Կազմակերպել ուսուցիչների 

համար համակարգչային 

գիտելիքների 

կատարելագործմանն 

ուղղված դասընթացներ։ 

Ինֆորմատիկայի 

ուսուցիչների կողմից 

ապահովել դասընթացների 

վարումը 

Համակարգչային ծրագրերին 

տիրապետելու 

հմտություններ ու հեռավար 

կրթության դասեր վարելու 

կարողություններ ունեցող 

մանկավարժական 

համակազմ 

Անհետաքրք

րություն 

տարիքով 

մեծ 

ուսուցիչներ

ի շրջանում 

Կատարման  ժամկետ 

 ողջ ուսումնական տարում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

 Համակարգչային օպերատոր և 

պատասխանատու 

11.Մանկավարժակ

ան համակազմի 

մոտիվացում 

Ֆինանսական 

խրախուսանքի ներկայացնել 

այն ուսուցիչներին,  որոնք 

հաջողություններ են գրանցել 

օլիմպիադայի 

հանրապետական փուլում, 

միջառարկայական 

մրցույթներում և միջազգային 

հարթակներում 

Աշակերտներին 

գիտելիքներով զինելու և 

տարբեր հարթակներում 

հաջողություն գրանցելու 

ձգտման ուժեղացում 

Մանկավար

ժական 

համակազմի 

ոչ լիարժեք 

պատրաստվ

ածություն։ 

Ֆինանսկան 

դժվարությու

ններ։  

 Կատարման  ժամկետ 

 Նոր ուսումնական տարվա 

սկզբում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն 
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12.Բարձրացնել 

ուսուցիչների 

ինքնագնահատակ

անը 

Թերացումների դեպքում 

անհատական մոտեցում 

ցուցաբերել։ Օգնել ուսուցչին , 

այլ ոչ նախատել։ Ընտրական 

հանձնաժաղովներում 

չներգրավել։ 

Ապահովել աշակերտներին 

գնահատելու 

ինքնավարությունը  

Այս ամենը իրոք կբերի 

ուսուցչի հեղինակության 

բարձրացմանը դասարանում՝ 

ավելացնելով դասարանը 

կառավարելու 

կարողությունները։ 

 

 

Դժգոհությու

ն հին 

աշխատելա

ոճը 

նախընտրող 

ուսուցիչներ

ի շրջանում 

Կատարման  ժամկետ 

 ողջ ուսումնական տարում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 

 Դասղեկներ 

13.Աջակցել մեր և 

այլ դպրոցների 

ուսուցիչների 

համագործակցությ

անը 

Կազմակերպել բաց դասեր և 

մասնագիտական 

միջոցառումներ։ Հրավիրել 

այլ դպրոցի ուսուցիչներին 

ներկա գտնվելու 

մասնագիտական և 

մեթոդական 

խորհրդատվություններին և 

մեթոդական միավորման 

նիստերին ուսուցիչների 

զեկուցումներին 
Կատարման  ժամկետ 

 ողջ ուսումնական տարում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 

  

Փորձի փոխանակում, 

ժամանակակից մեթոդների 

կիրառում և 

կատարելագործում 

Շահագրգիռ 

անձանց 

քանակի 

պակաս 
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14. Աջակցություն 

գյուղական 

դպրոցներին 

Տեսադասերի, ծրագրային 

նյութերի, մասնագիտական 

գրականության 

տրամադրում։ Տարեկան 

առնվազն 4 այց 

դասախոսությունների 

կազմակերպման և 

առաջընթացի գրանցման 

նպատակով 

Գյուղական դպրոցի 

կրթության որակի 

բարձրացում։Տեղի 

աշակերտների մոտիվացիայի 

խթանում։ Դպրոցի 

առաքելության 

իրականացում՝ որպես 

<<մենթոր>> դպրոց 

Փոխադրամ

իջոց, 

Ֆինանսակ

ան ծախսեր 

Կատարման  ժամկետ 

 ողջ ուսումնական տարում 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 

 

15. Ակտիվ 

մասնակցություն 

ուսումնական 

նյութի 

թարմացմանն ու 

դասագրքերի 

փոփոխության 

գործընթացին 

Կարծիք հայտնել գործող և 

նախագծային փուլում 

գտնվող դասագրքերի 

փոփոխություններին 

Հանրակրթական դպրոցի 

դերի բարձրացում։ Հավատ 

դպրոցի հանդեպ 

Ուսուցչակա

ն 

համակազմի 

պասիվությո

ւն 

Կատարման  ժամկետ 

 Մինչև սեպտեմբերի 1-ը 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Առարկայական մասնախմբի 

ղեկավարներ 
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16.Փաստաթղթերի 

համապատասխան

եցում 

ուսումնական 

գործընթացին։ 

Ուսումնական պլանը 

ծառայեցնել աշակերտների 

կրթական կարիքներին ու 

պահանջներին։ Դպրոցի 

ուսումնական պլանը պետք է 

կազմվի ըստ սովորողների և 

ոչ թե ուսուցիչների 

կարիքների։ Առարկայական 

ծրագրերում 

ստեղծագործական 

մոտեցման ավելացում։ 

Դպրոցական բաղադրիչները 

բաշխել աշակերտների 

շահերից և կրթական 

պահանջներից ելնելով 
 

Ոսուցման որակի բարձրացում Որոշ 

առարկաների 

ուսուցիչների 

դասաժամերի 

քանակի 

պակասում 

Կատարման  ժամկետ 

 Մինչև սեպտեմբերի 1-ը 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մանկավարժական խորհուրդ 

17.Իրական 

աշխատանքի և 

արձանագրություն

ների 

համապատասխան

եցում 

Խորհրդակցական 

մարմինների 

արձանագրության, 

դասալսումների 

մատյանների,  ուսուցչի բաց 

թողած և փոխարինված 

ժամերի 

արձանագրությունների  

իրական ճշտության 

վերահսկողություն 

Արձանագրության մատյաններում 

կեղծ տվյալների բացառում 

Դժգոհություն 

հին 

աշխատելաոճ

ը նախընտրող 

ուսուցիչների 

շրջանում 

Կատարման  ժամկետ 

 Ողջ ուսումնական տարվա 

ընթացքում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն, 

Մանագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 

Առարկայական մասնախմբի 

ղեկավարներ 
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18.Ուսումնական,ո

ւսումնամեթոդակ

ան, 

մասնագիտական 

աջակցությունների  

գծով 

փոխտնօրենների 

լիազորություններ

ի և 

աշխատանքների 

բաշխման 

հստակեցում։ 

Ծանրաբեռնել 

փոխտնօրեններին և 

տնօրենին առարկայական 

ժամերով։ Աշակերտներին 

դասավանդելու միջոցով 

վարչական անձնակազմը 

ավելի մոտ կանգնած կլինի 

դպրոցի հիմնախնդիրներին 

և առաջարկված 

հիմնախնդիրների լուծման 

մեխանիզմները ոչ միայն 

կլինեն գեղարվեստական 

բնույթի, այլ որոշակի, 

ցանկալի, նպատակային, 

արդյունավետ և  իրական։ 
 

Նրանք  կունենան 

մանկավարժական 

աշխատանքի 

կազմակերպման հստակ 

մեխանիզմներ, կվերլուծեն 

ուսումնական  և 

աշխատանքային պլաններից 

շեղվելու պատճառները, 

կմշակեն  դրանց ուղղման 

գործողությունները։ 

Իրենց վեր չեն դասի 

ուսուցիչներից և այլ 

մանկավարժական 

անձնակազմի 

աշխատակիցներից 

 

Դժգոհությու

ն նախկին 

աշխետալա

ոճը 

նախընտրող 

փոխտնօրեն

ների կողմից 

Կատարման  ժամկետ 

 Մինչև սեպտեմբերի 1-ը 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 
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19.Բարձրացնել 

մանկավարժական 

համակազմի 

մեթոդական 

պատրաստվածութ

յունը։ 

Ուշադրություն դարձնել 

դասավանդման 

մեթոդոլագիային։ 

Ուսուցման գործընթացում 

կիրառել հեռավար 

ուսուցման, դասավանդման 

փոխներգործուն, 

աշակերտակենտրոն 

մեթոդներն ու ձևերը։ 

Ուսուցման գործընթացի 

համար մշակել ուսուցման 

կազմակերպման տարբեր 

եղանակներ։ 

Դասապրոցեսում կրճատել 

դասախոսություններին 

հատկացվող 

ժամանակահատվածը, 

դրանք փոխարինել 

ուսումնաօժանդակ նյութերի 

բաշխմանն ու ինքնուրույն  

կիրառմանը։ 

Առաջնահերթությունը տալ 

միջառարկայական կապերի, 

ստեղծագործական մտքի 

զարգացմանն ու սեփական 

դատողություններով 

վերլուծությանը։ 

Ապահովել սովորողների 

անհատական առաջընթացը 

ուսուցման կոլեկտիվ 

եղանակի միջոցով։ 

Բարձրացնել ուսուցման 

արդյունավետությունը ՏՀՏ-

ների կիրառման միջոցով  

 

Ժամանակակից մեթոդական 

պատրաստվածություն 

ունեցող մանկավարժական 

համակազմ։ 

Աշակերտների կողմից 

դասապրոցեսի հանդեպ 

հետաքրքրություն 

Դժգոհությու

ն նախկին 

աշխետալա

ոճը 

նախընտրող 

մանկավարժ

ների կողմից 

Կատարման  ժամկետ 

 Ողջ ուսումնական տարվա 

ընթացքում 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն 
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20.Ուսուցիչ-

աշակերտ 

հարաբերություննե

րի խիստ 

պաշտոնական 

բնույթը փոխել 

ընկերականի։ 

Զրույցի մեթոդը կրառելով 

ուսուցիչների հետ՝ բացառել 

ուսուցչի դիրքի 

չարաշահումը 

դասապրոցեսում։ 

Աշակերտը՝  ի դեմս 

ուսուցչի, պիտի տեսնի 

ավագ, հավատարիմ 

ընկերոջ։ Սրան զուգահեռ 

աշակերտը պիտի իմանա իր 

պարտականություններն ու 

չափի զգացողությունը, իսկ 

ուսուցիչը պիտի կարողանա 

ընկերության շրջանակում 

նաև աչալուրջ և 

խստապահանջ լինել  

Դեռահաս տարիքի 

աշակերտների և 

ուսուցիչների բախման 

նվազում դասապրոցեսում 

Ուսուցչակա

ն 

համակազմի 

աշխարհայ

ացք 

Կատարման  ժամկետ 

 Ողջ ուսումնական տարվա 

ընթացքում 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 

Ծնողական խորհրդի նախագահ 

21.Ուսուցչի 

աշխատանքը 

բեռնաթափել։ 

Էլեկտրոնային համակարգի 

կիրառմամբ դուրս մղել 

թղթաբանությունը դպրոցից 

Սա ևս կնպաստի 

համակարգչային 

գիտելիքների 

անհրաժեշտության 

զգացողության ձևավորմանը 

ուսուցիչների մոտ 

Համակարգի

չների 

պակաս 

Կատարման  ժամկետ 

Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական  գծով փոխտնօրեն 

22.Ներմուծել 

կրթական 

կրեդիտային 

համակարգը՝ 

մեծացնելով 

կարգապահության

, հաճախումների 

Մեծացնել մոդուլների  կշիռը  

քառորդային 

գնահատականների վրա։ 

Սահմանել ուշացումներն ու 

բացակայությունները 

կրճատելու և կարգավորելու 

մեխանիզմներ։ Դրանք 

գործակցի տեսքով կիրառել 

Հաճախումների և 

կարգապահության գործոնի 

մեծացում ուսուցման 

գործընթացում 

Հին 

աշխատելա

ոճը 

նախընտրող 

ծնողների և 

աշակերտնե

րի կողմից  



33 

 

դերը ուսուցման  

գործընթացում։ 

քառոորդային 

գնահատականի ձևավորման 

ժամանակ 

դժգոհությու

ն 

Կատարման  ժամկետ 

 Ողջ ուսումնական տարվա 

ընթացքում 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական  գծով փոխտնօրեն 

23.Կազմակերպել 

ուսուցչի թափուր 

տեղի մրցույթը 

անկաշառ 

հիմունքներով 

Ընդունել աշխատանքի 

միայն գիտելիքների 

ստուգման արդյունքները 

հաշվի առնելով՝ նախորոք 

պահանջ դնելով, որ 

մասնակիցը ներկայանա իր 

թեմատիկ ծրագրերով և 

ինքնուրույն կազմած 

գրավոր աշխատանքների 

նմուշ-օրինակներով։ 

Գիտելիքներով և 

հմտություններով զինված 

ժամանակակից ուսուցչի 

առկայություն դպրոցում 

Հին 

մտածելակե

րպը 

որդեգրած 

ուսուցչի 

հավակնորդ

ների 

դժգոհությու

ն 

Կատարման  ժամկետ 

 Անհրաժեշտության դեպքում 

 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական  գծով փոխտնօրեն 

24.Դպրոցի ներքին 

գնահատման 

տվյալների 

ճշտության ներքին 

վերահսկողություն 

Մանկավարժական 

համակազմին մասնակից 

դարձնել դպրոցի ներքին 

գնահատմանը 

Դպրոցի ներքին գնահատման 

տվյալների 

համապատասխանություն  

իրականությանը 

Ներքին 

գործոններ 

Կատարման  ժամկետ 

ուսումնական տարվա ավարտին 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական  գծով փոխտնօրեն 

Մանկավարժական խորհուրդ 

25.Համագործակցո

ւթյուն միջազգային 

կազմակերպությու

նների և 

մշակութային 

կենտրոնների հետ 

Այցեր մշակութային 

կենտրոններ, ծանոթություն 

տարբեր ազգերի 

մշակույթներին։ 

Միջազգային 

կազմակերպությունների 

մասին տեղեկատվության 

ապահովում  

Մասնագիտական 

կարողություններն 

ընդլայնելու և անգլերեն, 

ռուսերեն, չինարեն լեզվով 

մասնագիտական 

գրականությունից օգտվելու 

կարողություն 

Պետական 

ծրագրով 

նախատեսվ

ած 

առարկայակ

ան ժամերի 

ճիշտ 
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Կատարման  ժամկետ 

 Ողջ ուսումնական տարվա 

ընթացքում 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Ուսումնական գծով փոխտնօրեն 

 

օգտագործու

մ 

26. Միջազգային 

ծրագրերի 

մասնակցություն 

Հետևել միջազգային 

ծրագրերի կողմից 

հայտարարությանը 

Զարգացած, գիտելիքների 

ճիշտ աղբյուրից օգտվող, լայն 

աշխարհայացք ունեցող 

հասարակություն 

Մանկավար

ժական 

համակազմի 

անպատրաս

տություն 

Կատարման  ժամկետ 

 Ողջ ուսումնական տարվա 

ընթացքում 

Կատարող կամ պատասխանատու 

Տնօրեն 

Մասնագիտական 

աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն 

Ուսումնական  գծով փոխտնօրեն 
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7․ԴՊՐՈՑԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ։ 

ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
 

Զարգացման ծրագրի ֆինանսական ապահովման համար կօգտագործվի պետական 

բյուջեից և օրենսդրությամբ չարգելվող այլ աղբյուրներից առաջացող եկամուտները 

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.  

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 
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8. ԴՊՐՈՑԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 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:  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: 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 աշխատանքային պլանների 

կատարողականներն են: 

Դպրոցի կառավարման խորհրդից բացի, հնարավորություն կունենան ներքին գնահատում 

իրականացնել նաև ողջ աշակերտական, ծնողական, մանկավարժական համակազմը։ Այս 

եղանակով գնահատման դեպքում տվյալների բազան ավելի ճշգրիտ և թափանցիկ կլինի, որի 

միջինացման արդյունքում ներքին գնահատումը կունենա իրական և բաց արդյունքներ։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


