
 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՈՑԻԱԼ-

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

TRAVAIL DE RECHERCHE 

ԱՆՆԻ ՍԱՄՎԵԼԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ANNIE HARUTYUNYAN 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 62 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ 

LYCEE N62 D'EREVAN 

Առարկա`ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 

Matière Français 

Թեմա` ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Le théme EVALUATION 

 

 

 

2021 



1 
 

Գնահատում 

Գնահատումը սովորողի մասին տեղեկություն ստանալու, հավաքելու, 

վերլուծելու և դրա հիման վրա հանրակրթության բովանդակային և 

կազմակերպչական աշխատանքների արդյունքներն ի մի բերելու և 

վերահսկելու գործընթաց է: 

Le but de l’évaluation 

Le but principal de l’évaluation est d’améliorer l’apprentissage fait par les 
élèves. Les renseignements obtenus à la suite d’évaluations servent 
également à améliorer l’enseignement et à assurer aux Albertains que le 
système d’éducation répond aux besoins des élèves et leur permet d’atteindre 
les résultats précisés dans l'Arrêté ministériel sur l’apprentissage des élèves. 

Գնահատման հիմնական նպատակը սովորողների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների յուրացման ու տիրապետման 

աստիճանի, նրանց անձնային որակների ստուգումն է, ինչպես նաև ուսման 

որակի բարելավմումն ու վերահսկումն է: 

L’évaluation des progrès scolaires de l’élève par rapport aux résultats 
d’apprentissage présentés dans les programmes d’études est importante pour 
plusieurs raisons. 

Cette information : 

• est essentielle pour que les enseignants puissent aider à répondre 

aux besoins d’apprentissage de leurs élèves; 

• est nécessaire pour rendre compte des progrès scolaires aux élèves 

et à leurs parents; 

• sert à la prise de décisions relatives au placement des élèves; 

• est nécessaire pour évaluer l’efficacité des programmes et les réviser 

au besoin afin d’améliorer l’apprentissage chez les élèves. 

 

Հիմք ընդունելով հանրակրթության բովանդակությանը ներկայացվող 

պահանջները, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ու 

վերահսկման բարեփոխված մոտեցումները և մեթոդները՝ սովորողների 

https://www.alberta.ca/fr-CA/ministerial-order-on-student-learning.aspx
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ընթացիկ գնահատման համար սահմանվում են հետևյալ առաջնային 

նպատակները. 

1. սովորողի ուսումնական գործունեության և առաջադիմության 

ընթացքի արձանագրումը, թերությունների բացահայտումն ու շտկումը: 

2. հանրակրթության պետական կրթակարգով և միջնակարգ կրթության 

պետական կրթական չափորոշիչներով ամրագրված հանրակրթության 

բովանդակային բաղադրիչների յուրացման ընթացքի բացահայտումը, 

ինչպես նաև դրանց փուլային ստուգումն ու գնահատումը: 

L’évaluation des progrès de l’élève sert de guide au service de 
l’apprentissage et de l’enseignement. La connaissance du niveau de 
rendement de chaque élève s’avère essentielle pour planifier des activités 
adaptées aux besoins d’apprentissage des élèves. 

La collecte de cette information devrait se faire de diverses façons afin de 
fournir une rétroaction utile tant pour l’élève que pour l’enseignant. Afin d’être 
le plus utile, l’évaluation en classe devrait afficher les caractéristiques 
suivantes : 

• Elle devrait faire partie de l’enseignement et révéler clairement aux 

élèves ce qu’on attend d’eux. 

• Elle devrait être un processus continu plutôt qu’un ensemble 

d’évènements isolés, avec des méthodes et des instruments variés 

utilisés dans divers contextes. 

• Elle devrait porter sur un large éventail de résultats d’apprentissage, en 

tenant compte des dimensions multiples de l’acquisition des 

compétences. 

• Les mesures devraient convenir au stade de développement et au 

contexte culturel de l’élève. 

• Elle devrait être constructive. Elle devrait mettre l’accent sur ce qu’un 

élève est capable de faire, cernant clairement les points forts et les 

domaines à améliorer. Elle devrait soutenir l’amélioration dans les 

domaines où l’élève éprouve des difficultés en favorisant la création de 

liens entre les nouvelles connaissances et ce que l’élève sait déjà et 
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peut faire. L’élève devrait utiliser l’information obtenue à la suite 

d’évaluations pour être informé au sujet d’activités qui favoriseraient son 

apprentissage, réfléchir à ces activités et enfin, les entreprendre. 

• Elle devrait faire participer les élèves dans un processus 

d’autoévaluation qui leur donne la responsabilité de leur apprentissage 

et le désir d’apprendre pendant toute leur vie. 

 

Quels sont les types d'évaluations ? 

Dans le domaine de l'éducation, il existe plusieurs types d'évaluations. 
Toutes les méthodes d'évaluations ont différentes utilités. Cet article vous 
indiquera les types d'évaluations les plus importants lors du 
développement et de l'implémentation de votre formation. 

Pré-évaluation ou évaluation diagnostique 

Avant de créer une formation, il est essentiel de savoir à quel type d'étudiants elle 

s'adresse. Votre objectif est de connaître leurs forces, faiblesses, connaissances et 

capacités avant qu'ils ne la commencent. Vous pourrez alors créer votre formation 

en fonction des données recueillies. 

Évaluation formative 

L'évaluation formative est utilisée lors de la première tentative de formation. Son 

objectif est de surveiller l'apprentissage des étudiants et d'obtenir du feedback afin 

d'identifier les lacunes de l'enseignement. Ce feedback permet ainsi de savoir sur 

quoi se focaliser pour continuer la formation. 

Évaluation sommative 

L'évaluation sommative vise à évaluer si les connaissances les plus importantes ont 

bien été acquises à la fin de la formation. Elle permet aussi d'évaluer beaucoup 

plus que cela, puisqu'elle permet de mesurer l'efficacité de l'apprentissage, les 

réactions des étudiants au sujet de la formation et les bénéfices à long terme (ces 

derniers peuvent se déterminer en faisant un suivi des étudiants ayant participé à 

votre formation ou à votre test). Il vous est ainsi possible de voir la manière dont 

ils ont utilisé leurs compétences et leurs connaissances. 

Apprenez-en plus sur les évaluations formatives et sommatives. 

https://www.onlineassessmenttool.com/fr/base-connaissances/base-de-connaissances-evaluations/quiz-formatifs-sommatifs/item10638
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Évaluation certificative 

Une fois que votre formation a été implémentée dans votre salle de classe, il est 

essentiel de faire une évaluation. L'évaluation certificative vous permet de 

découvrir si la formation fonctionne toujours et si, par ex., votre méthode 

d'enseignement est toujours adaptée. Dans une certaine mesure, on peut dire que 

l'évaluation certificative est une forme plus étendue de l'évaluation sommative. 

Évaluation normative 

Celle-ci sert à comparer les performances d'un étudiant à une norme moyenne. 

Cela peut très bien être une norme (ou note) au niveau national pour un sujet en 

particulier (comme, par ex., l'histoire). Un autre exemple de ce type d'évaluation 

est de comparer les notes d'un étudiant avec les notes moyennes de toute l'école. 

Évaluation critériée 

Elle sert à mesurer les performances d'un étudiant en fonction de critères prédéfinis. 

Elle vérifie que les étudiants ont les connaissances attendues attendues à une étape 

spécifique de leur éducation. Les évaluations critériées sont utilisées pour évaluer 

un ensemble particulier de connaissances ou de compétences : c'est un test évaluant 

le curriculum enseigné. 

Évaluation ipsative 

Ce type d'évaluation mesure les performances d'un étudiant en rapport à ses 

performances passées. Cette méthode vise à inciter l'élève à s'améliorer. Toutefois, 

comme il ne se compare par aux autres étudiants, cela peut avoir un effet néfaste 

sur sa confiance en lui.  

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈւՆ 

Միավորային գնահատման իրագործման ընդունված տեսակները 

Սովորողների ուսումնառության ընթացիկ արդյունքները միավորային 

գնահատմամբ ամրագրելու համար գործածության մեջ են ստուգման 

հետևյալ տեսակները՝ 

1. բանավոր հարցում, 

2. գործնական աշխատանք, 
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3. թեմատիկ գրավոր աշխատանք, 

4. կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք: 

Տնային և կարճ ժամանակի համար նախատեսվող աշխատանքների 

միավորային գնահատումը պարտադիր չէ: 

Ստուգման տեսակների բազմազանությունը նպատակ ունի տարբեր 

տեսանկյուններից չափել աշակերտի «գլխում եղածը», որպեսզի 

արդյունքում ունենանք առավել հավաստի գնահատական: «Շատ ավելի 

հեշտ է չափել գլխարկը, քան գլխում եղածը»: «Գլխում եղածը» չափելը ոչ թե 

ֆիզիկական, այլ փսիխոմետրիկ չափում է: Այդ չափման արդյունքի 

հավաստիությունը կախված է տարբեր տեսանկյուններով չափումների 

քանակից. որքան շատ լինեն չափումների տեսակները, այնքան հուսալի ու 

հավաստի կլինեն եզրակացությունները: Ուսումնական գործընթացում 

ստուգման տեսակների քանակը որոշվում է` ելնելով առարկայական 

դաշտում դրանց իրագործելիության հնարավորություններից: 

Ժամանակի ընթացքում ստուգման պարտադիր տեսակները կարող են 

փոփոխվել` ավելանալ կամ պակասել: 

Ստուգման յուրաքանչյուր տեսակ իր կիրառման ընդհանուր ծավալով 

պետք է ընդգրկի տվյալ առարկայի` գնահատման ենթակա կիսամյակային 

ամբողջ ուսումնական ծրագրային նյութը և դրան բնորոշ կրթության 

բովանդակային բաղադրիչները: Մեկ կիսամյակում ստուգման 

յուրաքանչյուր տեսակի կիրառման հաճախականությունը որոշելու 

նպատակով ծրագրային նյութը բաժանվում է մասերի, որոնք կոչվում են 

թեմաներ: 

Գնահատման գործընթացը պետք է պայմաններ ընձեռի սովորողներին 

իրենց գիտելիքների և ներուժի արտահայտման համար: Այդ իսկ 

պատճառով կարևոր է, որ գնահատումն իրականացվի սովորողի համար 

անմիջական, հանգիստ և բնական պայմաններում: Այն պետք է 

հնարավորություն ընձեռի սովորողի նկատմամբ արդար վերաբերմունքի 

դրսևորման համար, հիմնված պետք է լինի հավասարության սկզբունքի և 

օբյեկտիվ գնահատման հիմքի վրա: 

Սովորողի ուսումնառության արդյունքների միավորային գնահատման 

ենթակա բանավոր, գրավոր և գործնական աշխատանքների ստուգումից 

ստացված արդյունքների միավորների բնութագրիչները սահմանված են 

Հանրակրթության պետական չափորոշիչի պահանջներին 

համապատասխան: 
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1 միավոր – չի ցուցաբերում ուսումնասիրված ծրագրային նյութի 

իմացություն: 

2 միավոր – ցուցաբերում է ուսումնասիրված ծրագրային նյութի 

բովանդակության հետ չառնչվող տարրական գրագիտություն և պարզ 

առաջադրանք կատարելու պատրաստակամություն: 

3 միավոր – ցուցաբերում է ուսումնասիրված ծրագրային նյութի 

բովանդակության չափորոշչային նվազագույն պահանջների անբավարար 

իմացություն և պարզ առաջադրանք կատարելու պատրաստակամություն: 

4 միավոր – ցուցաբերում է ուսումնասիրված ծրագրային նյութի 

չափորոշչային նվազագույն պահանջներին համապատասխան 

իմացություն, ծանոթ կամ պարզ իրադրությունում այն կիրառելու 

կարողություն, և այդ նյութի վերաբերյալ պարզ առաջադրանք կատարելու 

պատրաստվածություն: 

5 միավոր - ցուցաբերում է ուսումնասիրված ծրագրային նյութի 

չափորոշչային նվազագույն պահանջներին համապատասխան 

իմացություն, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողություն, ոչ 

բարդ հիմնավորում պահանջող առաջադրանք կատարելու 

պատրաստվածություն: 

6 միավոր - ցուցաբերում է ուսումնասիրված ծրագրային նյութի 

չափորոշչային նվազագույն պահանջներին համապատասխան լիարժեք 

իմացություն, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողություն, 

կողմնորոշման և կատարման համար հայտնի մեթոդների իմացություն, 

միջնորդավորված քայլ ենթադրող առաջադրանք կատարելու 

պատրաստվածություն: 

7 միավոր - ցուցաբերում է ուսումնասիրված ծրագրային նյութի 

իմացություն, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողություն, 

կողմնորոշման և կատարման համար միջնորդավորված քայլ կատարելու 

կարողություն, հիմնավորում պահանջող առաջադրանք կատարելու 

պատրաստվածություն: 

8 միավոր - ցուցաբերում է ուսումնասիրված ծրագրային նյութի հիմնավոր 

իմացություն, ծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողություն, 

կողմնորոշման և կատարման համար ինքնատիպ մոտեցում, 

միջնորդավորված քայլ, պարզ արտածում, հիմնավորում պահանջող 

առաջադրանք կատարելու պատրաստվածություն: Կարողանում է ճանաչել 
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տեղեկատվության կազմությունն ու կառուցվածքը, տրոհել այն մասերի և 

տեսնել այդ մասերի միջև եղած կապերը: 

9 միավոր - ցուցաբերում է ուսումնասիրված ծրագրային նյութի հիմնավոր 

իմացություն, անծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողություն, 

կողմնորոշման և կատարման համար ինքնատիպ մոտեցում, հատուկ 

մեթոդներ, միջնորդավորված քայլ, արտածում, հիմնավորում պահանջող 

առաջադրանք կատարելու պատրաստվածություն: Անհրաժեշտ նյութը ձեռք 

բերելու համար կարողանում է օգտվել տարբեր աղբյուրներից, հավաքել, 

համադրել ու վերլուծել ձեռք բերած տեղեկությունը: 

10 միավոր - ցուցաբերում է ուսումնասիրված ծրագրային նյութի հիմնավոր 

իմացություն, անծանոթ իրադրությունում այն կիրառելու կարողություն 

պահանջող, կողմնորոշման և կատարման համար բազմակողմանի 

վերլուծություն, ստեղծագործական մոտեցում, հատուկ մեթոդներ, 

արտածում, հիմնավորում, կռահում ենթադրող առաջադրանք կատարելու 

պատրաստվածություն: Կարողանում է անհրաժեշտ նյութը ձեռք բերելու 

համար օգտվել տարբեր աղբյուրներից, հավաքել, համադրել, ամփոփել 

ձեռք բերած գիտելիքն ու տեղեկությունը: 

Միավորային գնահատման նպատակով կարելի է (ոչ պարտադիր) 

օգտագործել կարճաժամկետ թեմատիկ աշխատանքներ, ինչպես նաև 

տնային առաջադրանքները` որպես բանավոր հարցումներ: 

Միավորային գնահատման ենթակա պարտադիր աշխատանքից 

բացակայած սովորողի համար նշանակվում է այն հանձնելու նոր ժամկետ: 

Տարբեր բաղադրիչներով միավորային գնահատումն օգնում է առավել 

ամբողջական պատկերացում կազմել սովորողի մասին: Դրանով 

բացահայտվում են վերջինիս` տարբեր կարողությունների և 

հմտությունների տիրապետման աստիճանները: Այդ համապատկերում 

սովորողին պարզ են դառնում նրա գործունեության հաջողված և թերի 

կողմերը: Դա հնարավորություն է 

ընձեռում սեփական թերությունները վերացնել, ինչպես նաև ճիշտ 

կողմնորոշվել ապագա մասնագիտություն ընտրելիս: 

Միավորային գնահատումն աշակերտի ուսումնական ձեռքբերումների 

նիշային կամ թվային արտահայտությունն է, որի միջոցով պատկերացում է 

կազմվում կրթական պահանջներին աշակերտի համապատասխանության 

աստիճանի մասին: 
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Ընթացիկ առաջադիմության արդյունքները բացահայտելու նպատակով 

գործածության երաշխավորվող չորս տեսակներից յուրաքանչյուրը 

հնարավորություն է տալիս ստուգելու սովորողի, խմբի, դասարանի և 

դպրոցի կողմից հանրակրթական պետական չափորոշիչների, 

ուսումնական ծրագրերի պահանջների կատարման ընթացքը, 

յուրաքանչյուր սովորողի ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների փաստացի վիճակը, նրա արժեքային համակարգը: 

Բանավոր հարցում 

Բանավոր հարցումը գնահատման մի տեսակ է, որի ժամանակ աշակերտը 

բանավոր խոսքով ներկայացնում է յուրացրած ուսումնական նյութը` 

դրսևորելով ձեռք բերած գիտելիքները, կարողություններն ու 

հմտությունները: 

Բանավոր հարցման հիմնական առավելությունն այն է, որ դրանով 

ստուգվում են սովորողի ոչ միայն մտապահման ու վերարտադրման 

ընդունակությունները, այլ նաև նյութի գիտակցված ընկալման մակարդակը: 

Այն ավելի ամբողջական պատկերացում է տալիս աշակերտի մտավոր 

կարողությունների, գիտելիքների յուրացման, լեզվամտածողության, 

վերարտադրելու և ստեղծագործական կարողությունների մասին: 

Բանավոր հարցման միջոցով պարզվում են սովորողի ձեռքբերումները 

հետևյալ ուղղություններով. 

բանավոր խոսք,· 

վերարտադրություն,· 

հաղորդակցություն,· 

համագործակցություն,· 

լեզվամտածողություն,· 

գիտելիքի յուրացում,· 

տրամաբանություն,· 

ստեղծագործական մտածողություն,· 

ուսումնական գործունեություն ցուցաբերելու (մոդելավորելու)· 

կարողություններ: 



9 
 

Բանավոր հարցումը կարելի է իրականացնել 

առանձին սովորողների` տեղում կամ գրատախտակի մոտ· հարցման 

միջոցով, 

աշակերտներին ուղղված բանավոր հարցերի միջոցով,· 

տնային աշխատանքների ստուգմամբ,· 

համագործակցային (խմբային) կամ փոխներգործուն տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ:· 

Բանավոր հարցումը կարելի է գնահատել հետևյալ հիմնական 

չափանիշներով. 

1. ակադեմիական գիտելիքի իմացություն, 

2. կիրառելու կարողություն, 

3. ներկայացնելու կարողություն, 

4. ինքնուրույն աշխատելու և ստեղծագործելու կարողություն, 

5. միջառարկայական կապեր տեսնելու կարողություն: 

Գործնական աշխատանք և կիրառություններ 

Հանրակրթության դերը պայմանավորված է նաև նրա 

գործնականկիրառական նշանակությամբ: Ժամանակակից պայմաններում 

ուսուցման կարևոր նպատակներից մեկն է` աշակերտին սովորեցնել ձեռք 

բերած գիտելիքներն ու կարողությունները կիրառել կյանքում հանդիպող 

տարբեր գործնական խնդիրներ լուծելիս: 

Գործնական անվանենք սովորողների կողմից կատարվող այն 

աշխատանքները, որոնք վերաբերում են նրանց ձեռք բերած գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների գործնական կիրառություններին 

(ենթադրվում է նաև չափիչ սարքերի կամ համակարգչի կիրառություն): 

Գործնական կարող ենք համարել այն աշխատանքները, որոնց կատարման 

համար թուղթ ու գրիչից բացի օգտագործվում են նաև այլ միջոցներ: 
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Գործնական աշխատանքներ են ուսումնական փորձերն ու լաբորատոր 

աշխատանքները, ինչպես նաև ուսումնական գործընթացում նախատեսվող 

ֆիզիկական պատրաստվածությունն ու այլ ֆիզիկական աշխատանքներ: 

Կարևոր է նկատի ունենալ, որ սովորողների սոցիալական հմտությունների 

զարգացումն ու արժեքային համակարգի ձևավորումը դիտվումեն որպես 

ուսումնական թեմաների ուսուցմանն ուղեկցող պահանջներ: 

Գործնական աշխատանքների հիմնական նպատակներն ու խնդիրներն են. 

· ձևավորել և զարգացնել սոցիալական հմտություններ, 

· մատուցել կիրառման համար անհրաժեշտ տեսական և գործնական նյութ, 

· նպաստել անհատի ինքնադրսևորմանը, կենսագործունեությանը և 

կրթության շարունակականության ապահովմանն ուղղված 

հմտությունների զարգացմանը: 

Սովորողներին ներկայացվող չափորոշիչային և ծրագրային պահանջների 

համաձայն, նախատեսվում են տարբեր բնույթի ու տիպի գործնական 

աշխատանքներ. 

1. հարցումների, դիտարկումների միջոցով տվյալների հավաքում և 

օգտագործում աղյուսակների և գծապատկերների տեսքով, 

2. մոդելների, ձևանմուշների և մանրակերտերի (մակետների) 

պատրաստում, 

3. դասավանդման համար անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի ստեղծում 

(պաստառներ, ցուցափեղկեր (ստենդներ), տեսաֆիլմեր, էլեկտրոնային 

ներկայացումներ և այլն), 

4. լաբորատոր աշխատանքների կատարում, 

5. երևակայական փորձեր: 

Կատարած գործնական աշխատանքի համար սովորողները գնահատվում 

են միավորներով: Դրանք կարող են հանձնարարվել ինչպես տանը, այնպես 

էլ դպրոցում կատարելու համար: 

Գործնական աշխատանքները հիմնականում անցկացվում են երկու ձևով: 

Առաջին` աշակերտը դասընկերների ներկայությամբ կատարում է որոշակի 

գործնական առաջադրանք, որն ուղեկցվում է բացատրություններով: Մյուս 
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աշակերտները հետևում են բացատրությանը և, անհրաժեշտության 

դեպքում, կատարում համապատասխան շտկումներ կամ 

մեկնաբանություններ: Երկրորդ` սովորողների կարողությունների ու 

հմտությունների ստուգումը կատարվում է միաժամանակ` յուրաքանչյուր 

աշակերտին տալով անհատական կամ տարբերակված առաջադրանք: Այս 

դեպքում նախընտրելի է, որ աշխատանքները կատարվեն դրանց համար 

նախատեսված առանձին տետրում, որն ուսուցիչն ստուգում և գնահատում 

է դասի ընթացքում կամ դասերից հետո: 

Տեղանքում իրականացվող գործնական աշխատանքներն անցկացվում են 

խմբային մեթոդների կանոններով: 

Գործնական աշխատանքները գնահատելիս հաշվի են առնվում. 

· տրված գործնական առաջադրանքին բնորոշ ընդհանրացումների, 

գաղափարների ու փաստերի ըմբռնման աստիճանը, 

· նորովի կամ ստեղծագործական մոտեցումը, 

· առաջադրանքի համար անհրաժեշտ հաշվարկներ կատարելու 

կարողությունը, 

· գործողությունների արդյունքները վերլուծելու և հաղորդելու 

կարողությունը: 

Թեմատիկ աշխատանք 

Թեմատիկ գրավոր աշխատանքն միավորային գնահատման մի տեսակ է, 

որի իրականացման ընթացքում սովորողն իր ուսանած ուսումնական 

նյութը ներկայացնում է գրավոր: 

Այդ աշխատանքները տրվում են ծրագրային որոշակի թեմա ուսուցանելուց 

հետո: Թեմատիկ գրավոր աշխատանքում պետք է ընդգրկվեն 

սովորողներին ներկայացվող չափորոշիչային պահանջներին 

համապատասխան առաջադրանքներ` դրանց յուրացման մակարդակը 

բացահա 

յտելու նպատակով: Կախված ուսումնական առարկայից և թեմայից` 

թեմատիկ աշխատանքը կարող է լինել բանավոր կան գործնական: 

Առաջադրանքները կարող են տրվել թեստերով, որոնցում ներառված են 

ծրագրում առկա տարաբնույթ առաջադրանքներ. 
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· պատասխանի ընդարձակ շարադրմամբ, 

· ճիշտ պատասխանի ընտրությամբ, 

· կարճ պատասխան պահանջող, 

· ապացուցում պահանջող, 

· գործնական, կիրառական նշանակություն ունեցող, 

· կառուցվածքի փոփոխություն պահանջող, 

· գծապատկերի կազմման պահանջով, 

· համապատասխանեցման պահանջով, 

· բաց թողածը լրացնելու պահանջով, 

· ստեղծագործական մոտեցում պահանջող, կամ դրանց համադրմամբ: 

Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներում պետք է ներառվեն 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 

կարգի բարդության առաջադրանքներ, ինչպես նաև համեմատաբար դժվար 

առաջադրանքներ, որոնք պահանջում են նյութի խորքային յուրացում, բարդ 

և անծանոթ իրադրություններում կողմնորոշվելու կարողություն, 

գիտելիքներն ստեղծագործաբար կիրառելու հմտություն: 

Այդ գրավոր աշխատանքները գնահատվում են 10 միավորային 

համակարգով: 

Կարևոր են նաև կարճաժամկետ գրավոր աշխատանքները, որոնց տրման 

նպատակն է որոշել ուսումնասիրված թեմաներից սովորողների ձեռք բերած 

գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների մակարդակը, ու դրա 

հիման վրա կատարել եզրահանգումներ և պլանավորել 

անհրաժեշտ քայլեր: 

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք 

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքի նպատակն է` պարզել կիսամյակի 

ընթացքում աշակերտի ձեռք բերած գիտելիքի և կրթության 

բովանդակության «կարողություններ և հմտություններ» բաղադրիչի 

մակարդակը, ինչպես նաև պարզել կիսամյակի վերջում աշակերտի 

մնացորդային գիտելիքը: 
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Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքը կարող է իրագործվել բանավոր 

հարցման, գրավոր աշխատանքի կամ գործնական աշխատանքի միջոցով: 

Հարցման ձևը որոշում են առարկայական մասնագետներն ու 

տնօրինությունը: 

Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքին տրվող ժամանակը 

որոշվում է` կախված ուսումնական առարկայից: Աշխատանքին տրվող 

ժամանակը պետք է համապատասխանի թեստի առաջադրանքն երը 

կատարելու աշակերտի հնարավորություններին: 

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքը պետք է պարունակի չափորոշչով 

նախատեսված բոլոր բարդության առաջադրանքներ և ընդգրկի ամբողջ 

կիսամյակի ընթացքում անցած նյութը: Ընդ որում, թեստը պետք է 

պարունակի ստուգվող նյութի առաջին և երկրորդ աստիճանի բարդության 

առաջադրանքներ, իսկ երրորդ և չորրորդ աստիճանի բարդության 

առաջադրանքների ընտրությունը, կախված թեստի ծավալից և թեմաներից, 

թողնվում է թեստը կազմողին: 

Թեստը պետք է ապահովի աշակերտի առավելագույն, և չափորոշիչ ային 

նվազագույն գիտելիքներ ունեցող աշակերտի` անցումային, միավոր 

ստանալու հնարավորությունը: 

Թեստի յուրաքանչյուր առաջադրանքի կատարման համար տրվում է 

առանձին միավոր, նշվում է գնահատման քայլը: Յուրաքանչյուր 

առաջադրանք գնահատվում է մյուսներից անկախ: 

Թեստի առաջադրանքների կատարման համար տրվող գումարային 

առավելագույն միավորը կարող է տարբեր լինել 10-ից: Այդ դեպքում, 

գումարային միավորը պետք է բերել 10 միավորային համակարգի`: 

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքից աշակերտի ստացած վերջնական 

միավորը մոտարկվում ¥կլորացվում) է ամբողջ թվով, եթե այն ամբողջ չէ: 

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքը կպարտավորեցնի աշակերտին 

լինել ուշադիր, ուսուցանվող նյութը սովորել հիմնովին և մտապահել: Դա 

կնպաստի աշակերտի մոտ մնացորդային գիտելիքի ավելացմանը: Դրանով 

«Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք»-ի միավորային գնահատումը 

դառնում է է կրթության որակի բարելավման մի կարևոր գործոն: 

Comment les élèves sont-ils notés à l’étranger ? Existe-t-il des pays 
sans notes ? Les enseignants doivent-ils harmoniser leurs 
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évaluations dans les établissements ? Les palmarès d’élèves dans les 
classes sont-ils autorisés à l’étranger ? Comment les familles sont-
elles informées des progressions des élèves dans les autres 
pays ? Y-a-t-il une exception française en matière d’évaluation des élèves ? 
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Dans les pays de l’OCDE, les réglementations 

nationales en matière d’évaluation des élèves 

sont de plus en plus contraignantes 

• Depuis plus de 30 ans, la liberté pédagogique des enseignants s’est 
trouvée progressivement encadrée par des réglementations qui se sont 
multipliées. 

Dans les pays de l’OCDE, le développement de nouvelles normes, sous forme 
de programmes scolaires formulés en objectifs pédagogiques ou en standards 
(National curriculum en Angleterre ou Socle commun en France), a 
progressivement encadré l’activité évaluative des enseignants dans la classe et 
dans les établissements. 

• L’apparition de nouvelles normes d’évaluation a conduit à une 
diversification des modalités d’évaluation imposée aux enseignants. 

Alors que certains pays, comme la France, privilégient les formes d’évaluations 
traditionnelles, comme les devoirs écrits, dont le contenu est laissé à la 
discrétion de l’enseignant, d’autres pays, comme l’Angleterre ou le Québec, 
préconisent ou imposent, dans les textes officiels, de mobiliser de nouvelles 
formes d’évaluations comme l’auto-évaluation, l’évaluation par les pairs ou le 
suivi individualisé des élèves. 

La vision politique nationale de l’école 

conditionne le système de notation des élèves 

dans la classe 

• Certains pays ont supprimé les notes, notamment au primaire. 

Certains pays nordiques – comme la Finlande, la Suède, le Danemark ou, dans 
les années 1990, le canton de Genève – ont supprimé les notes, notamment au 
primaire. L’interdiction des notes ne signifie pas un moindre encadrement du 
travail d’évaluation de l’enseignant. Au contraire, souvent, les bilans qualitatifs 
des élèves sont plus étoffés. Par exemple, le Danemark impose la rédaction d’un 
Programme individuel de l’élève : l’enseignant y consigne les forces et faiblesses 
scolaires de l’élève, un bilan de son développement psychologique et social, les 
objectifs pédagogiques que l’élève doit atteindre ainsi que les moyens et 
méthodes pédagogiques que lui-même mettra en œuvre pour que l’élève 
atteigne ces objectifs. 

• D’autres pays ont remplacé la notation chiffrée par une évaluation en 
niveau de performance (ex : par lettres). 
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En Suède, depuis 2012, les lettres A, C et E correspondent à des critères très 
précis de résultats et de compétences des élèves prédéfinis dans le programme 
scolaire suédois. L’utilisation des lettres pour évaluer les élèves correspond à 
des attentes précises en termes de compétences. Ce système d’évaluation peut 
limiter le caractère subjectif de la note chiffrée et tend à harmoniser les 
évaluations entre les enseignants. 

• Dans les pays restés fidèles à la notation chiffrée, les échelles d’évaluation 
varient fortement. 

Les échelles de notation peuvent varier selon le niveau et les voies 
d’enseignement. En Allemagne, par exemple, au primaire et au collège, les 
enseignants sont tenus d’évaluer les élèves avec une échelle de 1 (très bien) à 6 
(très insuffisant) ; au lycée, l’échelle de notation diffère selon les voies 
d’enseignement : au gymnasium, le lycée de l’élite, de 0 à 15 et dans les voies 
professionnelles, de 1 à 6. Au Danemark, au lycée, l’échelle de notation 
comprend des notes négatives, de -2 à 12. En Corée du Sud ou au Québec, les 
élèves sont évalués sur 100. Plus l’échelle de la notation chiffrée est étendue 
plus la notation est précise et traduit souvent une vision élitiste du système 
scolaire 

• Les notes et leur suppression suscitent des débats nationaux. 

La suppression des notes suscite des débats nationaux et la réglementation en 
la matière peut évoluer en fonction des alternances politiques. Dans le canton de 
Genève, après avoir été supprimées dans les années 1990, les notes ont été 
réintroduites par référendum en 2006. En Suède, suite à l’alternance politique de 
2006, l’échelle de notation a été modifiée, mettant fin aux mentions littéraires (de 
très bien à insuffisant) pour généraliser une échelle de notation élargie (A à F). 

• Bien que développée, la pratique de la collaboration entre enseignants est 
moins fréquente en France que dans les autres pays de l’OCDE. 

En France, les pratiques de collaboration en matière d’évaluation des élèves 
concernent les trois-quarts des enseignants. Cependant, 20 % des enseignants 
de collège déclarent ne jamais coopérer dans l’instauration de barèmes 
communs. La France est le pays où les enseignants du premier cycle du 
secondaire sont les plus nombreux à déclarer ne pas coopérer en la matière. À 
l’opposé, en Australie, en Suède ou en Angleterre, seuls quelque 5 % des 
enseignants déclarent ne pas collaborer en matière d’évaluation. Dans ces pays, 
les politiques nationales recommandent fortement aux enseignants d’échanger 
pour créer des outils locaux d’enseignement (programmes et progression 
scolaire pour chacun des établissements…). 

•  
Les enseignants en France expriment un besoin de formation en matière 
d’évaluation des élèves légèrement plus élevé que dans les pays de 
l’OCDE. 

En France, la proportion d’enseignants du collège déclarant un besoin important 
de formation continue en matière de pratiques d’évaluation des élèves est 
légèrement au-dessus de la moyenne des pays de TALIS (13.6 %). En revanche, 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2014/12/Fig2-2.jpg
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2014/12/Fig2-2.jpg
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ce besoin déclaré de formation ne dépasse pas 5 % en Angleterre, en Finlande 
ou en Australie. Le développement dans ces pays d’une politique nationale 
centrée sur l’évaluation dans la classe n’est certainement pas étranger à ce 
résultat. 

 

 

 

                    


