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                                      Նախաբան     

 

 

                                                             «Ուսուցչի հոգևոր աճի կարևորագույն պայմանն 

առաջին                                                  հերթին ուսուցչի ազատ ժամանակն է։                                                                                                          

Ժամանակն է հասկանալու, որ որքան քիչ ազատ ժամանակ ունենա ուսուցիչը, այնքան 

նա ծանրաբեռնված է բոլոր տեսակի ծրագրերով, հաշվետվություններով, 

հանդիպումներով» 

                                                                                             Վ.Ա. Սուխոմլինսկի 

 

 

Առարկայական ուսուցիչների դպրոցական մեթոդական միավորումը ուսումնական 

հաստատության մեթոդական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումն 

է կադրերի շարունակական կրթության համակարգում, որը միավորում է 

մարդկանց մեկ կամ մի քանի հարակից ակադեմիական առարկաներում: 

Մեթոդական միավորումները կոչված են օգնելու ուսուցչին կատարելագործել իր 

վարպետությունը, տիրապետել սովորողներին ուսուցանելու և կրթելու նոր, ավելի 

առաջադեմ մեթոդներով: Համակարգված ծանոթացնել նրանց մանկավարժական 

գրականության վերջին գիտության նվաճումներին: 

  Մեթոդական միավորման գործունեության առանձնահատուկ ոլորտները, 

բովանդակությունը, ձևերը և աշխատանքի մեթոդները որոշվում են ուսումնական 



5 

հաստատության ուսումնական աշխատանքի նպատակներին համապատասխան  

և հաստատվում մեթոդմիավորման  կողմից:   

Հետազոտության նպատակը - Հետազոտել մեթոդմիավորման  աշխատանքի  

արդյունավետության գործում ուսուցչի գործունեությունը: 
 
Հետազոտության վարկածը - Ենթադրվում է, որ  մեթոդական 

միավորումը պայմաններ է ստեղծում  
✔ ուսուցչի մանկավարժական հմտությունների, 
✔  յուրաքանչյուր ուսուցչի որակավորման բարձրացման, 
✔  անհատական մեթոդական համակարգերի ձևավորման համար: 

 
Հետազոտության խնդիրները - Հետազոտության համար առաջ են քաշվել 

հետազոտության նպատակից և վարկածից բխող հետևյալ խնդիրները.  
●  տարբեր տեսակի դասերի անցկացման մեթոդաբանության 

կատարելագործում, 
●  կրթական, մեթոդական և նյութատեխնիկական աջակցություն, 
●  բարձր մասնագիտական մակարդակով ուսումնական, մեթոդական և 

փորձարարական աշխատանքների կազմակերպում և անցկացում, 
●  կրթական և դաստիարակչական գործընթացի արդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված նորարարական մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների ներդրում. 

 Ուսումնասիրել Մ/Մ գործունեության հիմնական ուղղությունները. 
 

● կարգավորող, նորմատիվային և մեթոդական փաստաթղթերի 

ուսումնասիրություն, 
● ուսուցանվող առարկայի տեսության, դասավանդվող առարկայի 

մեթոդաբանության խորը ուսումնասիրությունը, 
● առարկայական ծրագրերի, դասագրքերի, գիտամանկավարժական 

նորույթների ծանոթացումը, 
● առարկային տիրապետելու  վերաբերյալ սովորողների գիտելիքների, 

կարողությունների, հմտությունների վիճակի համակարգված 

ուսումնասիրություն և առարկաների կրթական գործունեության 

արդյունքների վերլուծությունը, 
● առարկայական  ուսումնական, մեթոդական և դիդակտիկ նյութերի,  

աղբյուրների  պատրաստումը  և ընտրությունը,  
● առարկայական արտադասարանական և արտադպրոցական 

աշխատանքների կազմակերպումը:  
 
     Հետազոտության մեթոդները - Առաջադրված խնդիրների լուծման 

նպատակով կիրառել ենք հետազոտական տեսական վերլուծական և համադրման 

մեթոդները հիմնավորելու ուսուցչի գործունեության արդյունավետությունը ՄՄ-ն 

աշխատանքով  պայմանավորված: 
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 Ժամանակն է նորովի   մոտենալ ՄՄ-ն  գործունեությանը՝  որպես  կրթության 

կազմակերպչական և մեթոդական պայմանների ստեղծման, զարգացման ու 

բարելավման   առանցքային օղակներից մեկի, որը  համակողմանիորեն 

բավարարում է  ուսուցման և կրթական  նորագույն կարիքները։  
  Ժամանակակից ուսուցչի առջև մեծ խնդիր է դրված՝ նախ և առաջ պայմանների 

ստեղծում աշակերտի անհատականության ձևավորման համար, և  երկրորդ՝ 

մշակել և կատարելագործել  ուսուցիչների  մասնագիտական որակները: Այս 

առումով ուսուցչի վրա դրված է լուրջ պատասխանատվություն, որը կարող է 

լիովին իրագործվել ողջ մասնախմբի համատեղ ջանքերով։ Այդ իսկ պատճառով 

առաջադրված խնդիրների արդյունավետ լուծումը կարող է իրականացվնել միայն   

առարկայական մեթոդական միավորումների կողմից։ 
  Կրթության արդիականացման ռազմավարությունը ժամանակակից դպրոցից 

պահանջում է բարձրորակ կրթություն ապահովել։ Այս խնդիրն իրականացնելու և 

պահանջվող որակի կրթական ծառայություններ մատուցելու համար դպրոցը 

պետք է ունենա ուսուցչական  բարձր մասնագիտական համակազմ , որոնք 

հանդես են գալիս որպես մասնագիտական և մանկավարժական արժեքների նոր 

համակարգի կրողներ, ունեն մասնագիտական կարողությունների և 

մանկավարժական հմտությունների բարձր մակարդակ։  Դրանք կկարողանում են 

օրգանապես հարմարվել արտաքին միջավայրի փոփոխություններին և դիմակայել 

21-րդ դարի մարտահրավերներին, ինչպես նաև պատրաստ են շարունակական 

մասնագիտական, անհատական, մանկավարժական, ստեղծագործական 

զարգացմանը  և  ինքնազարգացմանը:                    Ժամանակակից դպրոցը 

հետաքրքրված է ուսուցիչներով, ովքեր կենտրոնացած են խնդիրների 

բացահայտման և լուծման վրա, ակտիվորեն կիրառում  են նորարարությունները, 

նպաստում են ուսումնական հաստատության զարգացումը: Դպրոցում կրթության 

որակի բարձրացման կարևոր պայման է ուսուցչի մասնագիտական 

կոմպետենտության մակարդակը, որը պետք է լինի մշտական և շարունակական 

զարգացման մեջ։ Ուսուցիչների մասնագիտական հմտությունների 

կատարելագործումը դրական է ազդում ուսումնական գործընթացի որակի և դրա 

արդյունքների վրա: 
   Մեթոդական միավորման կողմից մեթոդական   նոր արժեքներ են սահմանվում: 

Օրինակ՝   ուսուցչի մասնագիտական  զարգացում, սոցիալական, անձնական, 

ինքնաիրացման, ինքնակազմակերպման հմտություններ և որակներ: Այս առումով 

ուսուցիչների մասնագիտական մակարդակի և մանկավարժական հմտությունների 

որակի բարձրացումը դիտվում է ոչ միայն որպես գիտելիքների կուտակման 

գործընթաց։ Սա, առաջին հերթին, պայմանավորված է նոր ՏՀՏ-ի  

ներթափանցման գործընթացով։ Մեթոդական աշխատանքում  ՏՀՏ-ի  

ներթափանցումը որոշում է  գործընթացում ձևավորված մասնագիտական և 

անձնական բնութագրերի նոր որակներ, մասնագիտական ինքնակազմակերպման, 

հիմնական իրավասությունների և ժամանակակից ուսուցչի մանկավարժական 

ստեղծագործության անհրաժեշտությամբ պայմանավորված:: 
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  Մեթոդական աշխատանքի հիմնական նպատակն է կատարելագործել 

ուսուցիչների մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները, զարգացնել 

նրանց ստեղծագործական ներուժը և բարելավել մանկավարժական գործընթացի 

արդյունավետությունն ու որակը: 
  Մեթոդական աշխատանքի միջոցով ուսուցիչները տիրապետում են 

ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներին։ Մեթոդական միավորումների 

աշխատանքում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում ուսուցիչների ուսուցման և 

դաստիարակության գործունեության լավագույն փորձի ուսումնասիրությունն ու 

ընդհանրացումը: Այսպիսով, միայն մեթոդական միավորման կողմից սահմանված  

և կազմակերպված ուսուցչի աշխատանքը կարող է արդյունավետ լինել: 
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                               Գրականության ակնարկ 

 

Տարածված  թյուր կարծիք կա, որ մեթոդմիավորման աշխատանքը կրում է ձևական 

բնույթ  և ուսուցչի համար առանձնահատուկ նշանակություն չունի։  
   Հումանիտար  առարկայական ՄՄ-ն  անդամներ լինելով կարևորում ենք 

մեթոդմիավորման դերը  ուսուցիչներին  մեթոդական օգնություն ցուցաբերելու 

գործում։  
   Մարդն իր էությամբ ծույլ է։ Նրա համար ամենահեշտ առաջադրանքներ 

կատարել է ըստ կանխորոշված  հրահանգի։ Ուսուցիչները բացառություն չեն 

ընդհանուր կանոնից: Ամենօրյա ծանր աշխատանքի ընթացքում ցանկացած 

լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն առաջացնում է ակտիվ թաքնված կամ 

բացահայտ հակազդեցություն: Սա նշանակում է, ՄՄ-ի խնդիրն է գտնել այնպիսի 

մոտիվացիա, որը կխրախուսի ուսուցիչներին լրացուցիչ մասնագիտական 

գործունեություն իրականացնել: Եվ դա կիրականացվի առանց տեսանելի 

լարվածության՝ ի շահ իրենց։ Դա այնքան էլ դժվար չէ անել։ Բոլորի համար կարևոր 

էր պատրաստվել ատեստավորմանը, գործընկերների հետ փորձի փոխանակմանը 

և դպրոցի տնօրինության կողմից մասնագիտական հաջողությունների 

ճանաչմանը: Մեթոդական միավորումը պարտավոր է  յուրաքանչյուր ուսուցչի  

կարիքների իրականացման համար պայմաններ ապահովելու ։  
   Առաջին փուլում պետք է հետևողականորեն համալրել ուսուցիչների 

թղթապանակները  մրցույթների, օլիմպիադաների, փառատոնների, 

կոնֆերանսների մասնակցության հնարավորությունների իրազեկման 

թերթիկներով:  
   Երկրորդ փուլում  տեղադրել ուսուցիչների սեփական նյութերը տարբեր 

կայքերում նյութական խթանների միջոցով: Կայքերում սեփական նյութերի 

տեղադրումը կխթանի  ինքնակրթությանը: Իսկ  աշխատանքը որպես 

ուսումնական ռեսուրս կծառայի:  
  Երրորդ փուլում, մեթոդական միավորումը  կնպաստի   ուսուցչի մասնագիտական 

աճին, ճիշտ կազմակերպելով  և համակարգելով աշխատանքը։ Հետազոտության 

միջոցով պետք է փոխել այն տեսակետը, թե մեթոդական միավորման 

աշխատանքների կազմակերպման մոտեցումները  կրում են ձևական բնույթ:  
    Ուսումնասիրելով հանրակրթության ոլորտում ուսուցչի գործունեությանը 

առնչվող նորմատիվ իրավական հետևյալ ակտերը . 
    

1) ՀՀ Սահմանադրություն, հոդվածներ՝  15,  29, 30, 36, 38, 57, 58, 82, 83 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723  

2) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 6, 18 (7-րդ մաս) 

 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149890  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149890
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3) «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ՝ 4, 5, 6,  12, 19, 20, 27, 

28        https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140362 

4) «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ 1-5 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121644  

5) Աշխատանքային օրենսգիրք, հոդվածներ՝ 13, 14, 23, 38, 84, 84.1, 85, 89, 

109, 112, 113, 114, 115, 159, 172, 173, 174, 176     
 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152137  

6) «Ընտանեկան օրենսգիրք», հոդված 24 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152573  
7) Հանրակրթության պետական չափորոշիչ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149792    
8) ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «ՀՀ հիմնական ծրագրեր 

իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 

մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկ և 

նկարագրեր» հ. 1391-Ն որոշում, 7-րդ բաժին                    

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=122121   
9) ՀՀ կառավարության 27.12.2012 թ. «Հանրակրթական հիմնական 

ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական 

ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման կարգ» հ. 

1667-Ն որոշում  
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151368 

10) ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. «Հայաստանի Հանրապետության 

պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին N 1392-Ն որոշմամբ 

հաստատված հավելվածի III, V, VI բաժիններ, 16, 17, 48, 72-74 կետեր 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149945  
 

11) ՀՀ կառավարության 10.11.2011թ. «Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության ուսուցչի ատեստավորման տարածքային, ինչպես նաև 

որակավորման տարակարգի շնորհման հանրապետական 

հանձնաժողովների ձևավորման և գործունեության, հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման և 

որակավորման տարակարգի շնորհման, ինչպես նաև ատեստավորման 

միջոցով որակավորում ստացած պետական հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներին հավելավճար 

տալու կարգերը» հ. 1745-Ն որոշում 
 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=72774 

12) ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի` 15.04.2013թ. «Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի 

կարգ» հ. 396-Ն հրաման 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151882 

13) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  14 հոկտեմբերի 

2010 թվականի N 1391-Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140362
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121644
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152137
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152573
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149792
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=122121
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151368
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149945
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=72774
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151882
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ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(վերնագիրը խմբ. 10.11.11 N 1745-Ն) 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808  

14) «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆՉԵՎ 2030 

ԹՎԱԿԱՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 
https://www.e-draft.am/projects/4013/about    

15) ՆԱԽԱԳԻԾ  «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆ» /էթիկայի նորմերը/ 

https://radiovan.fm/redactor-files/Etika_S.pdf     

կարելի է ուսուցիչի նկատմամբ պահանջները ձևակերպել այսպես . 
● ուսուցիչ,  ով արագ հարմարվում է փոփոխություններին, 
● կրեատիվ է,  
● կողմնրոշվող,  
● անընդհատ թարմացնում և ավելացնում է իր մասնագիտական 

գիտելիքները: 
  Պետության կողմից իրականացվող վերապատրաստումներն ուղղված են 
խնդրի լուծմանը, սակայն կան թերություններ, որոնք խաթարում են գործընթացի 
լիարժեքությունն ու ամբողջականությունը: Վերապատրաստումները կարճատև 
են, բոլորին վերապատրաստում են նույն ձևով, նույն բովանդակությամբ: Առկա 
բացն ինչ-որ չափով լրացնում են ՄՄ-ը՝ սեմինարների, դասընթացների, 

մանկավարժական ընթերցումների, զեկույցների և այլ միջոցներով, նպաստելով  

ուսուցչի ինքնակատարելագործմանը: 
 Ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորված ուսուցչի 

մասանգիտական որակների շարունակական զարգացմամբ և առարկայական 

մեթոդական միավորման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցությամբ: 

   Մեթոդական աթխատանքի համակարգող հիմնական կառույցը առարկայական 

մեթոդական միավորումն է: Ուսուցիչներին ցուցաբերվող մեթոդական 

աջակցությունը  ուսուցման գործընթացի  կարևորագույն բաղադրիչ է: 

  Մանկավարժահոգեբանական աշխատանքի ողջ ծավալի պատասխանատուն 

մեթոդական միավորումն է: Դպրոցի տնօրենությունը չի կարող ապահովել տարբեր 

առարկաներից տարվող  մեթոդամանկավարժական աշխատանքների  խորությունն 

ու բազմազանությունը: ՄՄ-ները համախմբում են նույն մասագիտություն ունեցող 

ուսուցիչներին, ովքեր ունեն միևնույն հետաքրքրությունները և նրանց 

համագործակցության արդյունքում է միայն հնարավոր կրթության առաջընթացը և 

կատարելագործումը:  

 Մեկ այլ  կարևոր նպատակ ունի ՄՄ-ը: Այն ստեղծում է  անհրաժեշտ պայմաններ 

ուսուցիչների ստեղծագործամանկավարժական ներուժի  բացահայտման և 

իրացման համար:  

ՄՄ-ները ուսուցիչների ուժեղ թիմային աշխատանքի կուռ մարմիններ են, որոնք 

կարող դիմակայել ցանկացած մարտահրավերների: 

Եվ, որ ամենակարևորն է, նա կարողանում է պատասխանել հետևյալ հարցին.  

«Ինչպե՞ս հասնել ցանկալի արդյունքի»: 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808
https://www.e-draft.am/projects/4013/about
https://radiovan.fm/redactor-files/Etika_S.pdf
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ՄՄ-ների հաջողության բանաձևը ուսուցիչների ինքնակրթության, 

ինքնազարգացման, կրեատիվ աշխատանքների խրախուսումն է, հավատը նրանց 

ուժերի նկատմամբ, առողջ քննադատության և մրցակցության ապահովումը: 
  Դպրոցում տարվող մեթոդական աշխատանքը ինքնանպատակ չէ: Այն 

իրականացվում է սովորողների կրթության և դաստիարակության կայուն 

արդյունքների ստացման  և պահպանման նպատակով:  

Մեթոդական ծառայության հիմնական պատասխանատուն հանրակրթության 

դպրոցի տնօրենի ՝ ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալն է: ՀՀ 

Կառավարության  14 հոկտեմբերի 2010 թվականի N 1391-Ն որոշման (վերնագիրը 

խմբ. 10.11.11 N 1745-Ն) https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808  Գլուխ III, 1.  

1), 3), 5  կետերը ամրագրում են հետևյալ լիազորությունների շրջանակը. 

1) պատասխանատու է հաստատությունում ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի կազմակերպման, ուսումնական ծրագրերի կատարման, 

դասավանդման որակի և սովորողների` կրթական չափորոշիչներով սահմանված 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների առնվազն պարտադիր 

նվազագույն մակարդակի ապահովման համար. 

3) ուսումնական հաստատության տնօրենի հետ համատեղ իրականացնում է 

հաստատության ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների մեթոդական 

ղեկավարումը, ապահովում է կրթության պետական կառավարման լիազորված 

մարմնի և տարածքային կառավարման մարմնի՝ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությանը չհակասող հանձնարարականների կատարումը. 

5) ղեկավարում է առարկայական մեթոդական միավորումների աշխատանքները, 

ընդհանրացնում և տարածում մանկավարժական աշխատանքի արդյունավետ 

փորձը, աջակցում է ուսուցման նոր մեթոդների ներդրմանը, ուսուցիչներին 

հաղորդակից դարձնում գիտության և մանկավարժության նորագույն 

նվաճումներին: 

Մեթոդական աշխատանքի ղեկավարման ամենամեծ խնդիրը ուսուցչին մղելն է 

ակտիվ գործունեության: Կառավարման հաղորդակցումն ու 

համագործակցությունը պետք է այնպես կազմակերպել, որ ուսուցիչն իմանա իր 

գործունեության հեռանկարային նպատակը և նա պատրաստ կլինի վերափոխվելու 

և ստեղծագործելու:  

 
 

 

 

 

 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808
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  Կրթական մարտահրավերներին միայնակ դիմակայող 

ուսուցիչը,  նրա մասնագիտական կարողունակությունները 

և էթիկան ՝ որպես ուսուցչի գործունություն 

 

 

   Հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների 

ժողովրդավարացման ու գլոբալացման, գիտության և արտադրության 

միջազգայնացման, ազգային ու միջազգային մակարդակներում միջէթնիկական ու 

միջմշակութային ինտեգրման ժամանակակից գործընթացներն առանձնահատուկ 

պայմաններ են ստեղծում կրթական համակարգերի արդիականացման ու 

միասնականացման համար։ Մինչդեռ ազգային կրթական համակարգերի 

կառուցվածքները խիստ բազմազան են, ինչը դժվարացնում է տարբեր երկրների 

ձեռքբերումների համեմատությունը, առաջընթացի դիտարկումը ազգային ու 

միջազգային մակարդակներում։ 
   Ժամանակակից հասարակությունների գլխավոր խնդիրներից մեկը դարձել է 

կայուն զարգացումը, իսկ դրան հասնելու ճանապարհին փոփոխությունների 

վճռորոշ գործոնն, անշուշտ, կրթությունն է։ Կրթությունը՝ հանուն կայուն 

զարգացման դարձել է արդի կրթական համակարգերի բարեփոխման գլխավոր 

ուղենիշը։ Հումանիստական մոտեցումն է ուրվագծում կրթական համակարգի 

զարգացման գլխավոր ռազմավարական ուղղությունները։ 21-րդ դարում փոխվել 

են հասարակության արժեքային կողմնորոշիչները, կրթության և 

դաստիարակության համակարգը վերաիմաստավորել է իր գերակայությունները՝ 

շեշտը դնելով «մարդկային գործոնի» և անձի զարգացման հիմնախնդիրների վրա։ 

Որպես բարձրագույն արժեք է դիտարկվում ազատ, կրթված, զարգացած անհատը, 

որն ընդունակ է ապրել ու ստեղծագործել հարափոփոխ աշխարհում, լինել 

մրցունակ, ինտեգրվել համաշխարհային հանրության մեջ։ 
  Արձագանքելով արդի հասարակության զարգացման խնդիրներին, կրթությունը 

պետք է առաջ մղի սոցիալական, գիտական, տնտեսական և մշակութային 

ոլորտներն ընդգրկող հիմնախնդիրների ըմբռնումը, ինչպես նաև բարելավել 

դրանք լուծելու մարդկանց կարողությունները։ 
   Մանկավարժական գիտությունը ժամանակակից սոցիումի զարգացման 

կարևորագույն գործոնն է, որը պետք է ապահովի կրթական համակարգի 

փոխակերպումը նոր պայմաններին համապատասխան։ Այդ փոխակերպումը նախ 

և առաջ ենթադրում է կրթական  փոփոխություն. «գիտելիքների պաշարի 

կուտակումից» դեպի «օժանդակություն կյանքում սեփական տեղի որոնմանը», 

ուսուցումից  դեպի անձնակենտրոն ուսումնառություն, գնահատումից դեպի 
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ինքնագնահատում, ուսուցման եզակի միջոցի կիրառումից դեպի բազմատեսակ 

միջոցների (multymedia) կիրառում, տեղեկատվության հաղորդումից դեպի 

տեղեկատվության փոխանակում և այլն։ 
  Արդի հասարակության սոցիալ-տնտեսական, հոգևոր և նյութական ոլորտների 

արմատական փոփոխությունների, հիմնականում հասարակության զարգացման 

նորարարական փուլին անցնելու համատեքստում  դպրոցի մարտահրավերներից 

մեկը դառնում է աճող սերնդին ապագա  մասնագիտական կողմնորոշման 

նախապատրաստումը և  դժվարություններն ինքնուրույն հաղթահարելու 

հմտությունների ձևավորումը։ Այդ հիմնախնդրի լուծումը սովորողների կրթության 

որակական նոր մակարդակ է պահանջում, մասնավորապես  կրթության 

համակարգի կատարելագործում, կրթության համակարգի գիտամեթոդական 

ապահովում։ Այս  ժամանակաշրջանում կարևոր է դառնում մարդու սոցիալական 

և ստեղծագործական կարողունակությունների (կոմպետենցիաների) 

մասսայականության պահանջարկը։ Կրթական ոլորտը, արձագանքելով նոր 

ժամանակների մարտահրավերներին, կարիք ունի նոր մարդու, որն ունակ է 

ինքնուրույն գործել, սեփական դիրքորոշում, ստեղծագործական մտածողություն, 

ինքնիրացման ունակություններ դրսևորել։ Ժամանակակից կրթական համակարգն 

իր առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար պետք է իր բնույթով 

նորարարական դառնա։ Նորարարական համակարգն իր կոչմանը 

համապատասխան պետք է ապահովի որոշակի գործառույթներ.  
  մանկավարժական համակարգում փոփոխությունների հրատապ կարիքների 

(հիմնախնդիրների) բացահայտում,  
 նորարարական գործունեության համակարգի նախագծում,  
 նորամուծությունների գործնական իրականացում։ 
  Զարգացման միտումների նկատմամբ ընկալունակությունը կրթական 

հաստատության այն առանձնահատկությունն է, որը ցույց է տալիս կրթական 

գործունեության օբյեկտիվ հնարավորությունները բացահայտելու և դրանք 

համարժեք գնահատելու նրա կարողությունը։     
 Ժամանակակից մանկավարժական մարդաբանությունը ուսուցումն ու 

դաստիարակությունը դիտարկում է որպես կրթության հումանացման գործընթաց, 

որն ուղղված է անձի մշակութային և հոգևոր կերպարի գերակա զարգացմանը, 

հասարակական հարաբերությունների ամբողջ համակարգի հումանացմանը, 

այսինքն՝ մարդկային կապիտալը դիտարկվում է որպես ժամանակակից 

հասարակության զարգացման գերակա գործոն։  Հումանիտար կրթությունը 

կոչված է հնարավորություն տալ մարդուն գիտակցելու իր առաքելությունը, իր 

տեղը հասարակության մեջ:  
  Անձնակենտրոն մոտեցումը, ամրագրելով կրթական գործընթացի 

մասնակիցների՝ սուբյեկտ-սուբյեկտ հարաբերությունները, կրթական գործընթացը 

կողմնորոշում է դեպի անհատը, նրա ընդունակությունների առավելագույն 

զարգացումը։ Այս պայմաններում սովորողն իր պահանջմունքներով, 

հետաքրքրություններով, ձեռք բերած փորձով դառնում է կրթական գործընթացի 

ակտիվ մասնակից, գլխավոր գործող անձ, որն ունակ է գիտակցել  
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 ձևավորված գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների, անձնային 

որակների, սոցիալական և գործնական փորձի, արժեքային կողմնորոշիչների 

նշանակությունը, 
  ողջ կյանքի ընթացքում ինքնակրթությամբ զբաղվելու (սովորելու) 

անհրաժեշտությունը, 
 ժամանակակից աշխարհում սոցիալական հմտությունների կարևորությունը, 
  գիտելիքների ձեռքբերման, ամրապնդման, իրական կյանքում դրանց 

կիրառման, սոցիալական և ինքնաճանաչման հմտությունների զարգացման 

գործում համագործակցային և կոլեկտիվ աշխատանքի հմտությունների 

կարևորությունը՝ որպես հասարակության մեջ անհատի գոյատևման, 

ինքնադրսևորման ապահովման միջոց։  
  Անձնակենտրոն մոտեցման սկզբունքներն են ընկած նաև ժամանակակից 

այլընտրանքային մանկավարժական տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև կոլեկտիվ 

ուսուցման կազմակերպման եղանակի հիմքում։ Սովորողի անձի վրա կրթական 

գործընթացի արդյունավետ ներգործության անհրաժեշտ պայմանը այդ 

գործընթացի մեջ անհատի պարտադիր գործուն ընդգրկվածությունն է։  
  Անձանակենտրոն մոտեցումը, բնականաբար, փոխում է նաև ուսուցչի 

գործառույթները։ Ուսուցչի գլխավոր խնդիրն է դառնում սովորողի անձի 

զարգացման համար համապատասխան պայմանների՝ ուսումնական միջավայրի 

ստեղծումը, որը ենթադրում է. 
  հաղորդակցության ժողովրդավարական, հարգալից ոճ,  
 բոլորի ակտիվ մասնակցություն՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի տարիքային, 

անհատական առանձնահատկությունները, գիտելիքներն ու փորձառությունը,  
 աջակցող, խրախուսող, բարյացակամ մթնոլորտ՝ յուրաքանչյուրի համար 

հաջողության հասնելու հնարավորություններով,  
 գիտելիքներ ու կարողություններ ձեռք բերելու դրդապատճառների խթանում։  
   Այսպիսով, անձնակենտրոն, գործունեության վրա հիմնված մոտեցման 

նպատակն է ձևավորել ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում, համակարգային, 

քննադատական մտածողություն, արդյունավետ  հաղորդակցվելու և տարբեր 

իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողություններ, սոցիալական ու 

էկոլոգիական կոմնորոշում ունեցող անհատ, քաղաքացի։ Անձնակենտրոն 

մոտեցումը դարձել է կրթական նորմատիվ փաստաթղթերի նոր սերնդի հիմքը։  
  Ժամանակակից մասնագիտական կրթության համակարգը հիմնվում է 

կոմպետենտային մոտեցման վրա։ Կոմպետենտությունը  գործունեության 

սուբյեկտի ձեռքբերումն է, որը ենթադրում է համապիտանի (ունիվերսալ) 

գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների, ընդունակությունների և 

անձնային որակների դրսևորում։ Կոմպետենտությունը կոնկրետ անձի կողմից 

կոմպետենցիաների համակարգի (компетенции) յուրացումն է։ Իսկ 

կոմպետենցիան (компетенции) սովորողի՝ գործունեության ընթացքում 

առարկայացված կոմպետենտությունն է, գիտելիքների, կարողությունների, 

անձնային որակների, գործնական փորձառության համակարգը, որն էլ որոշում է 

անձի՝ գործունեությանը պատրաստ լինելը։ Այսինքն՝ կոմպետենտությունը 
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բնութագրում է գործունեության սուբյեկտին, իսկ կոմպետենցիաները վերաբերում 

են գործունեությանը։   
     Կրթության կոմպետենտային մոդելը նկարագրում է, թե ինչ 

կոմպետենցիաների պետք է տիրապետի շրջանավարտը, ինչ գործառույթներ 

կարողանա իրականացնել և աշխատանքի շուկայի փոփոխվող պայմաններում 

որքանով պատրաստ կլինի ։  
  Այսպիսով, կոմպետենցիաները  շրջանավարտի ինտեգրված դինամիկ 

բնութագրիչներն են, որոնք արտացոլում են ուսուցման ակնկալվող և չափելի 

վերջնարդյունքները։  
 Կրթության լեզուն իմացության, ճանաչողության հիմքն է, հետևաբար բոլոր 

ուսումնական առարկաները յուրացվում են կրթության, դասավանդման լեզվի 

միջնորդությամբ։ Մյուս կողմից՝ ուսումնական բոլոր առարկաներն էլ իրենց լուման 

ունեն սովորողների լեզվական իրազեկությունների զարգացման գործում, քանի որ 

բոլորն էլ կրթության լեզուն օգտագործում են գիտելիքները յուրացնելու և 

ներկայացնելու համար։ Ուսումնառության, ուսուցչի և գրքի հետ 

հաղորդակցության ընթացքում է սովորողը յուրացնում բոլոր մյուս ուսումնական 

առարկաները:  
 Այդ առումով հայերենի ուսուցման հիմնախնդիրները կարող են և պետք է 

դիտարկվեն երկու տեսանկյունից.  
 որպես ուսումնական առարկա, 
  որպես կրթության լեզու։  
  Միևնույն ժամանակ անձի զարգացման կարևոր նախապայման է նաև առնվազն 

երկու օտար լեզուների իմացությունը, որն օտարախոս հանրության և օտարալեզու 

մշակույթի հետ շփման, ինչպես նաև սեփական մշակույթն այլոց ներկայացնելու 

կարևորագույն միջոցն է։ 
  Այս սկզբունքներն առանձնակի կարևորվում են Հայաստանում վերջին 

տարիներին հանրակրթության ոլորտում բազմալեզվության զարգացման մասին 

որոշումների լույսի ներքո:  
   Կրթական համակարգի կատարելագործումն անհնար է պատկերացնել առանց 

ուսուցման մեջ նոր մանկավարժական և տեղեկատվական-հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների ներդրման, որոնք կոչված են առավել ակտիվորեն նպաստելու 

սովորողների մտավոր, ստեղծագործական, բարոյական և հուզական 

զարգացմանը։ Կրթության բնագավառում տեղեկատվական-հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների շնորհիվ ստեղծվում է ուսումնաճանաչողական մի միջավայր, 

որը նպաստում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային ու զանգվածային 

ուսուցման տարբեր խնդիրների լուծմանը։  
  Պաշտոնպես  կրթությունն այսօր չի կարող հավակնել վերջնական ու լիարժեք 

«գիտելիքների դարբնոցի» դերին, քանի որ յուրաքանչյուր հերթական 

տեղեկատվական պայթյուն չեզոքացնում է նախորդի կարևորությունը։  
   Հետևաբար «գիտելիքների պաշարից» շատ ավելի կարևոր է դարձել «սովորել 

սովորեցնելու», ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերելու հմտություններ ձևավորելու 

խնդիրը, որի շնորհիվ կրթությունը կարող է դառնալ անընդհատ, շարունակական 

ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում։ Կրթության գլխավոր արդյունքներից 
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մեկը պետք է լինի անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ինքնուրույն ձեռք բերելու, 

հիմնախնդիրները տեսնելու և դրանց լուծման ճանապարհները գտնելու, ստացած 

գիտելիքները քննադատաբար վերլուծելու և դրանք նորանոր խնդիրների լուծման 

համար կիրառելու կարողությունը։  
  Նորագույն մանկավարժական գիտական գրականության մեջ շեշտը դրվում է 

հատկապես ՏՀՏ նորարարությունների ներդրման վրա, որոնք նպատակաուղղված 

են սովորողների հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը, ուսման 

դրդապատճառների խթանմանը, նրանց ճանաչողական գործունեության 

ակտիվացմանը, մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորմանը, քանի որ 

դրանք նպաստում են ուսումնական գործընթացի արագացմանը, 

տեղեկատվության բազմակողմանի ներկայացմանը և հաղորդմանը, ուսումնական 

նյութի յուրացման որակի բարձրացմանը։  
 Այժմ ավելի շատ խոսվում է հատկապես «համակարգչային մանկավարժական 

տեխնոլոգիաների» մասին, որոնք ենթադրում են համակարգչային սարքաշարը 

(համակարգիչ, օժանդակ այլ սարքավորումներ) և ծրագրաշարը (ուսուցողական 

ծրագրեր, ցանցային տեխնոլոգիաներ) ուսումնական գործընթացում կիրառելու 

ալգորիթմի մշակում։ 
  Այսօր կրթական համակարգում լայն կիրառություն են ստացել ցանցային 

տեխնոլոգիաները, որոնք հնարավորություն են տալիս ստեղծել ուսումնական 

հաստատության կրթական պորտալը, անցկացնել հեռավար պարապմունքներ, 

հանդիպումներ, գիտաժողովներ, խորհրդատվություններ՝ իրական ժամանակում և 

հետադարձ կապի ապահովմամբ։  
   Ժամանակակից քաղաքական, սոցիալական, կրթական խնդիրների լուծումը, ի 

թիվս այլ գործոնների, մեծապես պայմանավորված է հասարակության մեջ 

տեղեկատվության փոխանակության և տարածման ակտիվությամբ, հատկապես 

մարդկանց գիտակցության վրա ազդելու, ընկալումներն ու վարքը փոխելու նրանց 

ներուժով։ Խոսելով մարդու վրա զանգվածային հաղորդակցության միջոցների 

(ԶՀՄ), այսինքն՝ մեդիայի (mass-media) ազդեցության մասին, պետք է նախ և առաջ 

նկատի ունենանք դրանց տեղեկատվական և լուսավորչական գործառույթները, 

որոնց շնորհիվ զանգվածային լսարանը բազմազան, հաճախ նաև հակասական ու 

չհամակարգված տեղեկատվություն է ստանում։ Մեդիան, փաստորեն, 

հասարակության որոշակի շերտերի համար ոչ պաշտոնական կրթության 

համակարգ է դարձել։   
   ԶՀՄ-ներն էապես ազդում են բոլոր տարիքի մարդկանց՝ հասարակական նորմերի 

յուրացման, արժեքային կողմնորոշիչների և համակարգի ձևավորման վրա։ 

Ստեղծված իրավիճակում մանկավարժության մեջ խիստ հրատապ ու կարևոր է 

դառնում նոր ուղղության՝ մեդիակրթության (mediaeducation) ի հայտ գալը, որն 

օգնում է սովորողներին ուսումնասիրել զանգվածային հաղորդակցության 

(մամուլի, հեռուստատեսության, ռադիոյի, կինոյի, ինտերնետի և այլն) 

օրինաչափությունները, ազդեցության մեխանիզմները և դրանց 

մանիպուլյացիաներից պաշտպանվելու միջոցները։  
  Մեդիակրթության հիմնական խնդիրներն են. 
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➔ նախապատրաստել նոր սերնդին ժամանակակից տեղեկատվական 

հասարակության պայմաններում ապրելուն. 
➔ սովորեցնել ճիշտ ընկալել բազմազան ու բազմաբնույթ տեղեկատվությունը, 
➔ հասկանալ, գիտակցել մարդու հոգեկանի վրա զանգվածային 

տեղեկատվության ազդեցության մեխանիզմները.  
➔ յուրացնել շփման, հաղորդակցության ոչ լեզվական ձևերը։  

   Կրթության բնագավառի գերխնդիրն է կրթության որակի բարձրացումը` 

ապահովելով համակարգի արդյունավետ գործունեությունը և սովորողների` իրենց 

ձգտումներին և ընդունակություններին համապատասխան կրթություն ստանալու 

հավասար մատչելիությունը : 
  Նոր կրթակակարգի համապատասխան փոփոխվում են մանկավարժի դերը, 

գործառույթները, ինչի արդյունքում ընդլայնվում են նաև ուսուցչի 

մասնագիտական գործունեության ոլորտները: 
 Անցած տարիների ընթացքում իրականացված բարեփոխումների արդյունքում 

լուծվել են կրթական համակարգում առկա բազմաթիվ խնդիրներ, նախադրյալներ 

են ստեղծվել հետագա զարգացման համար: Այդուհանդերձ, կրթության 

համակարգը դեռևս հեռու է իր առաքելության լիարժեք և ամբողջական 

իրականացումից, մյուս կողմից՝ զարգացմանը զուգընթաց առաջ են եկել նաև նոր 

մարտահրավերներ: Թեև բարեփոխումների շոշափելի և հասարակության կողմից 

արժևորվող ձեռքբերումների բացակայության պատճառով վտանգված է 

վստահությունը բարեփոխումների և համակարգի ներուժի նկատմամբ, սակայն 

հասարակական գիտակցության և պետական քաղաքականության 

գերակայությունների շարքում կրթությունը շարունակում է մնալ որպես ազգային 

արժեք և սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի կարևորագույն գործոն: 
  
 Փոխվել են աճող սերնդի արժեքային կողմնորոշիչները, նկատվում է 

● մշակութային և հասարակական կողմնորոշիչների բացասական դինամիկա, 
● սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական կյանքում ոչ դրական միտումների 

ազդեցություն աճող սերնդի հոգեբանական և անձնային զարգացման վրա։  
  Տեխնոլոգիաների զարգացման և համընդհանուր ներդրման արդյունքում ի թիվս 

դրական տեղաշարժերի ի հայտ է գալի նաև այսպես կոչված «էկրանային 

կախվածության» վտանգը, ինչը հանգեցնում է երեխայի՝ կենտրոնացման 

կարողությունների նվազմանը, զուտ տեսապատկերային, հատվածային (клиповое 

мышление) և «խաղային մտածողության» (геймеровское мышление) 

առաջացմանը, ինչը տեղեկատվական հեղեղի և համակարգչային խաղերի 

կախվածության հետևանք է։ 
  Տեղեկատվական դարը լուրջ մարտահրավերներ է առաջադրում նաև կյանքի 

գրեթե բոլոր ոլորտներում տեխնոլոգիաների հախուռն ներդրման առումով։ Որպես 

ապագային միտված ոլորտ, կրթության համակարգը ոչ միայն պետք է ետ չմնա 

դրանից, այլ նաև առաջատար դառնա։ Առավել ևս, որ այսօր ՏՀ տեխնոլոգիաները 

դարձել են մանկավարժական տեխնոլոգիաների անքակտելի մասը։  ԿՈՎԻԴ-19-ից 

հետո զգալի տեղաշարժ է նկատվում ՏՀ տեխնոլոգիաների ներդրման 

ուղղությամբ. 
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  ներկայումս առկա են համակարգչային տեխնիկայով կահավորված 

լաբորատորիաներ, ընթերցասրահներ, գրադարան, համակարգիչ, էլեկտրոնային 

գրատախտակ, ցուցադրող սարքեր։  
 ինֆորմատիկայի դասընթացներից բացի կազմակերպվում են նաև 

համակարգչային դիզայնի և ձևավորման առանձին ծրագրերի ուսուցում։  
 Հանրակրթության ոլորտում ուսումնական գործընթացում ժամանակակից 

տեղեկատվական-հաղորդակական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրման 

նպատակով դպրոցները համալրվել են արդիական համակարգչային միջոցներով, 

որակյալ ինտերնետային կապով: ՏՀՏ-ները կիրառվում են ոչ միայն 

«Ինֆորմատիկա» առարկայի դասերին, այլ նաև որպես դասավանդման և 

ուսուցման նոր միջոց: 
Մինչդեռ շատ դպրոցներում ՏՀՏ-ն այդպես էլ չի դառնում մանկավարժական 

տեխնոլոգիա, լավագույն դեպքում դրանք օգտագործվում են որպես ցուցադրող 

սարքեր։  
 Որակավորման տարակարգի շնորհման համար ուսուցիչներին առաջադրվում են 

մի շարք պահանջներ, որոնք առնչվում են ուսուցչի կրթական մակարդակին, 

աշխատանքային ստաժին, ուսուցչի վարպետության մակարդակին, 

վերապատրաստման դասընթացների վարմանը, հրապարակումներին և 

հրատարակություններին, մասնագիտական զարգացմանը, պետական 

պարգևներին և մասնագիտական մրցույթներում ստացած մրցանակներին։  
  Ուսուցիչների ատեստավորման ժամանակ շեշտը դրվում է քանակական 

պարամետրերի և փաստաթղթերի առկայության վրա, իսկ ուսուցչի աշխատանքի 

բուն ընթացքը, աշխատանքի որակը գնահատող կոնկրետ չափանիշներ, 

չափորոշիչներ դեռևս չեն մշակվել։  
   Մանկավարժը հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչն է, ինչպես նաև 

մանկավարժության, որպես գիտության, պրոբլեմներ մշակող 

գիտական  աշխատողը։ Ուսուցչի, մանկավարժի մասնագիտությունը, ինչպես և 

բժշկինը հնագույներից է։ Նրանում կուտակված են սերունդների հազարամյա 

փորձը, ըստ էության՝ մանկավարժը սերունդներին կապող օղակն է, 

հասարակական-պատմական փորձի կրողը։  
  Ուսուցչի մասնագիտական կոմպենտենտությունը ներկայանում է որպես 

մանկավարժական գործունեության ընթացքում ցուցաբերած մասնագիտական և 

անձնային բաղադրիչների ամբողջություն` անձնային որակների 

գերակայությամբ: Անձնային որակների շարքում նշվում են ինքնուրույնությունը, 

հաղորդակցվելու ունակությունը, ճշտապահությունը, ինքնազարգացման 

ձգտումը, որոշակի աշխատանքային պայմաններում հարմարվելու կարողությունը:   
    Մասնագիտական կոմպետենտությունը ուսուցչին առաջարկում է  

բաղադրամասերի հետևյալ դասակարգումը. 
⮚ մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների համակարգ, 
⮚  մասնագիտական խնդիրներն ինքնուրույն ստեղծագործական 

լուծելու ձգտում և ունակություն, 
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⮚ մարդկանց հետ աշխատելու, համագործակցելու հոգեբանական և 

սոցիալ-հոգեբանական պատրաստություն, 
⮚ բարոյագաղափարական հասունություն և շփման, հաղորդակցման 

մշակույթ: 
Մասնագիտական կոմպետենտությունը ենթադրում է` 

⮚ որակավորման բարձր մակարդակ, 
⮚ տվյալ ոլորտում գործելու իրավասություն, 
⮚ մասնագետի կրթվածության մակարդակ, 
⮚ Կատարողական վարպետություն, 
⮚ Ընդհանուր-մշակութային կոմպետենտության բաղադրամաս:  

  Մասնագիտական-մանկավարժական կոմպետենտության բաղադրամասերն են. 
✔ Ոչ միայն հարուստ և լայն առարկայական գիտելիքներ, այլ նաև 

տեսական գիտելիքներ մանկավարժությունից, հոգեբանությունից և 

այլ գիտություններից, 
✔ սովորողների և գործընկերների հետ հաղորդակցվելու և 

համագործակցելու կարողություններ և ունակություններ,  
✔ դիմացինին գնահատելու, արժեվորելու ունակություններ,  
✔ անձնային և մասնագիտական որակների առկայություն: 

  Առանձնացվում է ուսուցչի մասնագիտական հետևյալ առանցքային 

կոմպետենցիաները՝  
● առարկայական-մեթոդական, 
● հոգեբանամանկավարժական, 
● ճանաչողական, 
● սոցիալ-մշակութային, 
● հանրամշակութային, 
● գիտահետազոտական, 
● հաղորդակցական, 
● կառավարման, 
● տեղեկատվական-տեխնոլոգիական, 
● խոսքային-լեզվական, 
● նախաձեռնողական-կազմակերպական և այլն: 

    Մասնագիտական-մանկավարժական կոմպետենտության կարևոր բաղադրիչ է 

նաև ռեֆլեքսիան: Ռեֆլեքսիան անձի ներհոգեկան ակտերի և վիճակների 

ինքնաճանաչման գործընթացն է: Դա մարդու գործունեությունն է, որն ուղղված է 

սեփական գործողությունների, ներքին վիճակների, զգացմունքների, ապրումների 

իմաստավորմանը, վերլուծությանը և համապատասխան եզրահանգումների 

կատարմանը: Որպեսզի մարդը կարողանա հասկանալ ինքն իրեն, վերահսկի և 

կարգավորի սեփական գործողությունները, զարգացնի իր ներաշխարհը, նա պետք 

է ունենա ռեֆլեքսիվության զարգացման բարձր մակարդակ: 
Հաճա՞խ ենք, արդյոք, մանկավարժները իրենց  հարց տալիս, թե «ինչպիսին եմ ես` 

որպես ուսուցիչ», «ինչու եմ ես այսպիսի արդյունքներ ստանում և ոչ թե այլ»,  

«ինչպես են ինձ վերաբերում և ընդունում ուսանողներս կամ աշակերտներս», 

«ինչում եմ ես հաջողությունների հասել, և որ ոլորտներում դեռ անելիք ունեմ»: 
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   Այս հարցերը տանում է նրան դեպի ինքնավերլուծություն և 

ինքնաքննադատություն, սեփական սխալների ընդունման և արժեհամակարգի 

վերանայման և փոփոխման: Միայն նման մտածող, կասկածող, սեփական 

գործունեությունը վերլուծող մանկավարժն է դառնում իր գործի իսկական 

մասնագետ:  
  Ռեֆլեքսիան օգնում է ուսուցչին  հասկանալ և ընդունել այլ անձին, դա այլ 

անձանց տեսնելու և նրանց հոգեվիճակ ներթափանցելու ընդունակությունն է, այն 

նաև հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե ինչպես է գնահատվում և 

ընկալվում սեփական անձը այլ անձանց կողմից:  
   Մանկավարժի գործունեության մեջ ռեֆլեքսիայի նշանակությունը իսկապես մեծ 

է և բազմազան: Սեփական գործունեության նկատմամբ մանկավարժի ռեֆլեքսիվ 

վերաբերմունքի անհրաժեշտությունը որոշվում է մի շարք գործոններով, որոնք 

սահմանում են մակավարժի մասնագիտության բազմաֆունկցիոնալությունը:  
Ռեֆլեքսիայի դերը նշանակալից է նաև մանկավարժի կողմից սեփական փորձի 

իմաստավորման գործընթացում: Հայտնի է, որ որ կիրառվում է ոչ թե հենց ինքը 

փորձը, այլ դրանից դուրս բերված եզրակացությունները: Ավելին, հենց 

մասնագետի փորձի և նրա ռեֆլեքսիայի զուգորդումն է տանում մասնագիտական 

զարգացման և կատարելագործման: Սա կարելի է արտահայտել հետևյալ 

բանաձևով` Փորձ + Ռեֆլեքսիա = Զարգացում: 
Մասնագիտական մանկավարժական կոմպետենցիաները առանձնացվում են ըստ 

հետևյալ խմբերի. 
 
 
  Իմացական-ճանաչողական՝ 

● կարողանալ օգտվել ուսումնամեթոդական և գիտական 

տեղեկատվությունից, ունենալ տեխնոլոգիական գրագիտություն, 

քննադատաբար վերաբերվել տեղեկատվությանը, համակարգել և 

նպատակային կիրառել այն ըստ  նպատակների, տիրապետել նյութը 

տրամաբանված, մատչելի, հուզական-պատկերավոր, պրոբլեմահարույց 

շարադրելու կարողությունների, 
● ուսումնասիրել ծրագրային և ուսումնամեթոդական նյութերը, 

առարկայական չափորոշիչները, գիտակցել տվյալ ուսումնական առարկայի, 

բաժնի, թեմայի նպատակները, յուրացվող գիտելիքների,  ձևավորվող 

կարողությունների ու հմտությունների համախումբը, տիրապետել 

մանկավարժական տեխնոլոգիաների և կարողանալ դրանք համարժեք 

կիրառել կոնկրետ պայմաններում, 
● տիրապետել սովորողների տարիքային, հոգեբանական և անհատական 

առանձնահատկություններին, ըստ տարիքային կենսափուլերի կրթական 

գործընթացի  յուրահատկություններին, 
● գիտակցել գործունեության ուժեղ և թույլ կողմերը, իրականացնել 

ռեֆլեքսիա, վերլուծել և անաչառ գնահատել իր վարած դասերը, հիմնավորել 

արժանիքներն ու թերությունները, մեկնաբանել կիրառված մեթոդների ու 
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ձևերի ընտրությունը,  գնահատել կիրառված մանկավարժական 

ներգործության արդյունավետությունը, հաղորդակցման ոճը,  
● տիրապետել աշակերտների ուսումնական գործունեության արդյունքների 

վերահսկողության ու գնահատման մեթոդներին ու ձևերին, գնահատման 

չափանիշներին և խոսքային բնութագրման կարողություններին, 
● յուրացնել ՙուսուցիչ-դպրոց՚, ՙուսուցիչ-դասարան՚, ՙուսուցիչ-աշակերտ- 

ծնող՚, ՙուսուցիչ-մանկավարժական կոլեկտիվ՚ համագործակցության ձևերը: 
 
 
Առարկայական-մեթոդական` 

● նախագծել ու պլանավորել ուսումնական պարապմունքը, գրել դասի 

համառոտ և ծավալուն պլան-կոնսպեկտ,  
● սահմանել ուսումնական խնդիրներն ու նպատակները, որոշել 

ուսումնասիրվող նյութի տեղն ու նշանակությունն ուսումնական 

դասընթացում, ինտեգրվող առարկաների կիրառման 

հնարավորությունները, որոշել և հիմնավորել ուսուցման կազմակերպման 

ձևի, ըստ ուսումնական թեմայի կիրառվող մեթոդների, միջոցների, 

հնարների, դիտազննական պարագաների, ուսուցման տեխնիկական 

միջոցների  ընտրության նպատակահարմարությունը, 
● ապահովել դասի առանձին փուլերի միջև հաջորդականությունն ու դասի 

տրամաբանական ամբողջականությունը, տնօրինել ուսումնական 

ժամանակահատվածը, տիրապետել անհատական, զույգերով, խմբային 

աշխատանքի կազմակերպման հմտություններին, կարողանալ 

սովորողներին ներգրավել դասարանային և արտադասարանային 

ուսումնաճանաչողական ինքնուրույն գործունեության մեջ: 
 

Կազմակերպական` 
● տիրապետել ինքնակազմակերպման, ինքնակառավարման 

կարողությունների, սովորողներին ներկայացնել կարգապահական բնույթի 

պահանջներ,  
● վերահսկել հանձնարարված աշխատանքի կատարման ընթացքը, 

հետևողական լինել, կարողանալ ապահովել սովորողների ուշադրությունը, 

այն խթանել հարցերի, լրացուցիչ առաջադրանքների, ուղղումների, տեղին 

դիտողությունների միջոցով, ընտրել մանկավարժական ներգործության 

համարժեք ձևեր` խրախուսանք, պատիժ, գնահատում, նկատողություն և 

այլն, 
● կողմնորոշվել ըստ իրավիճակի, ճկուն, արագ գնահատել բախումնային, 

անկանխատեսելի  իրավիճակները, ընդունել ճիշտ որոշումներ, 

կազմակերպել սովորողների արտաուսումնական գործունեությունը, 

համագործակցել  ծնողների հետ և ըստ անհրաժեշտության 

հոգեբանամանկավարժական աջակցություն ցուցաբերել, 
● սովորողներին ներգրավել բանավեճի, դերախաղերի մեջ, կարողանալ 

բաշխել նրանց պարտականությունները: 
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Հաղորդակցական` 
● տիրապետել հաղորդակցման միջոցների, գործառույթների ու ոճերի 

վերաբերյալ գիտելիքների, փոխներգործության, փոխգործակցության 

հնարների, աշակերտական կոլեկտիվում  ձևավորել բարենպաստ 

փոխհարաբերություններ,  
● ունենալ մանկավարժական տակտ, վերահսկել իր ֆիզիկական և հոգեկան 

վիճակը, կառավարել սեփական հուզազգայական և կամային ոլորտը, 

տրամադրությունը, սոցիալ-պերցեպտիվ կարողությունները` 

ուշադրությունը, դիտողականությունը,  
● համարժեք արձագանքել սովորողների վարքային դրսևորումներին, 

կողմնորոշվել  ման¬կավարժական իրավիճակներում և համարժեք 

գնահատել,  աշակերտներին աջակցել անձնական խնդիրների, բախումների 

լուծման գործում, փոխըմբռնման մթնոլորտ ստեղծել, 
●  կանխատեսել մանկավարժական իրավիճակները, տիրապետել խոսքային և 

ոչխոսքային կարողությունների, ստեղծել հետադարձ կապ,  
● յուրացնել խոսքի տեխնիկայի հմտություններ (շնչառություն, ձայն, 

առոգանություն, ձայնի հնչերանգ, խոսքի տեմպ, ռիթմ և այլն), հաղթահարել 

անվստահությունը, վախը, լարվածությունը, կաշկանդվածությունը, 
● տիրապետել մանկավարժի կերպարին հարիր պահվածքին, կեցվածքին, 

միմիկային, շարժումներին, արտաքին տեսքի գեղագիտական արտահայտ-

չականության:  
  Ոչինչ և երբեք չի կարող փոխարինել ուսուցչին, նրա մանկավարժական 

վարպետությանը, տակտին  և հեղինակությանը: Մեր օրերում էականորեն փոխվել 

է ուսուցչի դերը հասարակության մեջ: Մանկավարժական գիտությունը մեծ 

ուշադրություն է դարձնում ուսուցչի դերի լիարժեք կայացմանը, որի մեջ մտնում են 

ուսուցչի մասնագիտական ունակությունները, կարողությունները, 

հմտությունները և էթիկան:  
   Ուսուցիչը երկու դեր է կատարում աշակերտի կյանքում: Առաջին ՝ նրա կյանքում 

, և երկրորդ նրա կրթութան հարցում:Մարդու աշխարհայացքը կենսակերպը 

ձևավորվում է մանկավարժ-ուսուցչի հոգևոր ու մտավոր ունեցած դերի 

անմիջական ազդեցությամբ: Ուսուցչի հաջողությունը մեծապես պայմանավորված 

է ուսուցչի թե անձնային, թե մասնագիտական որակներով: Ուսուցչի դերից և 

աշխատանքի որակից է կախված թէ վաղն ինչ անհատներ կյանք կմտնեն և ովքեր 

կձևավորեն մեր հանրությունը՝ որոշելով պետության ապագան: 
 Վերոգրյալից ելնելով կարելի է առանձնացնել կրթական երկու նախագծեր, որոնք 

մոտ ապագայում կընդունվեն կառավարության կողմից (հանրային 

քննարկումների արդյունքները դա են վկայում), որոնք անդրադառնում են ուսուցչի 

գործունեության կարևորությանը   կրթական բարեփոխումների, 

մարտահրավերների  կառավարման  գործում: Մյուս նախագիծը սահմանում է  

ուսուցչի  էթիկայի նորմերը:  
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      Հարափոփոխ աշխարհում գիտելիքն ու ստեղծարարությունը դարձել են 

մարդկային կապիտալի զարգացման, տնտեսական և մշակութային կայուն 

առաջընթացի գրավական։ Այս համոզմունքն է ընկած Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության՝ մինչև 2030 թվականի զարգացման ծրագրի  

հիմքում, որը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության և հանրային կյանքի 

շարունակական և առաջանցիկ զարգացումը տեսնում է մարդկային կապիտալի 

զարգացման մեջ շոշափելի  ներդրումներ կատարելու միջոցով։ Այս տեսանկյունից 

կրթությանն ուղղված ֆինանսական միջոցները ոչ թե ծախս են, այլ անհրաժեշտ 

ներդրում պետության և հասարակության զարգացման համար։ 
      Ժամանակակից աշխարհում ավելի հաճախ է խոսվում ոչ թե մարդու 

կրթության, այլ սովորելու իրավունքի մասին, հետևաբար անհրաժեշտ է սովորելը 

դարձնել ազգային կենսակերպ, ինչը համապատասխանում է Հայաստանի 

վերափոխման՝ մինչև 2050 թվականի ռազմավարության տեսլականին և 

շեշտադրում կրթական համակարգում փաստացի ներգրավված լինելուց զատ նաև 

լիարժեք և արդյունավետ ընդգրկման խնդիրը։ Որակյալ կրթության արդյունավետ 

միջավայրի հասանելիությունը դառնում է առանձին մարդու կարողությունների 

զարգացման գլխավոր հարթակը, որն իր հերթին ապահովում է կրթության՝ իբրև 

հանրային բարիքի, իրացման երաշխիքը։  
    Կրթության բոլոր շահակիցներն ու շահառուները և լայն հանրությունը 

համատեղ հանձնառություն են ստանձնում զարգացնելու Հայաստանի 

Հանրապետության գիտելիքային և ստեղծագործական ներուժը՝ կրթությունը 

համարելով տնտեսական աճի և սոցիալական առաջընթացի գրավական ու շարժիչ 

ուժ, և ներառելու երկիրը մարդկային զարգացման  համաթվի առումով՝ աշխարհի 

առաջատար երկրների շարքում։  
Ներկայումս առկա է քաղաքական կամք և հստակ նպատակադրում` կառուցելու 

իրապես ինքնակառավարվող և ինքնակարգավորվող, կուսակցական 

ազդեցություններից ազատ, անկախ և նախաձեռնող, խնդիրներ սահմանող և 

դրանք լուծող, ներառող, ստեղծարար և արդյունավետ կրթական միջավայր՝ բոլորի 

համար։ Այս առումով Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունն է, ունենալ ՝ 

գիտելիքի, մշակույթի, գիտակցության, հմտությունների համատարած, 

ներառական, նորարարական և հանրամատչելի զարգացման և յուրացման 

միջոցով ունենալ քաղաքակիրթ, ստեղծագործ, նախաձեռնող, կարողունակ ու 

մրցունակ քաղաքացի, ում համար իրավունքների իրացումը նույնքան կարևոր է, 

որքան պարտականությունների կատարումը, ով առաջին հերթին իրեն է 

համարում սեփական բարեկեցության և առողջության պատասխանատուն:  
Հայաստանի Հանրապետությունում կրթություն ստանալու իրավունքը և 

հնարավորությունները համեմատելի են աշխարհի առաջադեմ երկրների 

համանման ցուցանիշների հետ, այդուհանդերձ առկա են 
● կրթության մատչելիության, 
● որակի,  
● արդյունավետության հետ կապված բազմապիսի խնդիրներ:  

     Աշխարհում ներկայում համընդհանուր տարածում է ստանում այն 

մոտեցումը,որ ինչքան ավելի երկարամյա է ուսուցչի ստաժը, այնքան ավելի բարձր 
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կրթական արդյունք են գրանցում սովորողները։ Հայաստանում ամենաբարձր 

կրթական արդյունքը գրանցում են 10-20 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող 

ուսուցիչները՝ արձանագրելով 30 միավորի տարբերություն ավելի փոքր 

աշխատանքային փորձառություն ունեցող ուսուցիչների նկատմամբ։ Այս խմբի 

ուսուցիչների սովորողների գրանցած արդյունքն ավելի բարձր է, քան քսանից ավել 

տարիների ստաժ ունեցող ուսուցիչներինը։ Ամենացածր արդյունքը գրանցում են 

մինչև հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող ուսուցիչները, ինչը վկայում 

է այն մասին, որ անհրաժեշտ է հետևողական աշխատանք տանել սկսնակ 

ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաև խոսում է 

մանկավարժական կրթության խնդիրների մասին, այդ թվում՝ մանկավարժական 

պրակտիկայի անբավարար գործիքակազմի, որի արդյունքում մանկավարժական 

պրակտիկան ըստ էության տեղափոխվում է աշխատանքային առաջին տարիների 

գործունեության դաշտ։ Ակնհայտ է, որ ուսուցչի մասնագիտությունը գրավիչ չէ 

իբրև երիտասարդների կողմից նախընտրելի կենսագիծ։  
  Ուսուցիչը,  իր մեջ ամբարելով բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների 

առաջավոր մանկավարժների աշխատանքի սկզբունքը, ներկայանում է որպես 

ժամանակակից հասարակության ստեղծագործ ուժ: 
 Կրթության նոր մշակույթ կերտելու նպատակով ուսուցիչները պարբերաբար 

ներկայացնում են   հաստատուն բովանդակային գիտելիքներից աշակերտի համար 

նոր պիտանի գիտելիք  ստեղծելուն, որը հիմնված մասնագիտական փորձի վրա: 
  Վերջերս,  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը մշակել է ուսուցչի 

վարքի կանոններ, որոնք առայժմ նախագծի մակարդակում են: Բավական 

ծավալուն այս փաստաթղթի նպատակն է մասնավորապես «սահմանել ուսուցչի 

մասնագիտական էթիկայի հիմնադրույթները, նպաստել կրթական 

գործընթացներում երեխաների իրավունքների ու ազատությունների 

երաշխավորմանը, կարգավորել ուսուցչի հարաբերությունները սովորողների, 

ծնողական համայնքի, մանկավարժական համակազմի հետ, նպաստել 

ուսուցիչների մասնագիտական վարկանիշը, աշխատանքի որակն ու 

մասնագիտական պատիվը բարձր պահելուն»:  
Նախագծում կետ առ կետ ամրագրվում է, թե ինչ պետք է անի և ինչ չպետք է անի 

ուսուցիչը: 
    Բաժին  2-րդը սահմանում  է  ուսուցչի անձի ու աշխատաոճի դրույթները: 

Մեջբերումը ամբողջապես կատարելով նպատակ ունենք  պատերացում տալ անձի 

ու աշխատաոճի ընդհանուր ծավալի վերաբերյալ: 
1. Ուսուցիչը պետք է նվիրված լինի իր աշխատանքին, բարձր պահի մանկավարժի 
մասնագիտության վարկանիշը և մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվի իր 
մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը։ 
2. Ուսուցիչը պետք է պահանջկոտ լինի սեփական անձի նկատմամբ, լինի 
բարեխիղճ ու պարտաճանաչ, շարունակ ձգտի ինքնակատարելագործման, իր 
գործունեությամբ լինի դրական օրինակ աշակերտների համար։ 
3. Ուսուցիչը պետք է հետևողականորեն զբաղվի ինքնակրթությամբ, աշխատի իր 
որակավորման բարձրացման ուղղությամբ և որոնի աշխատանքի ավելի 

արդյունավետ 
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մեթոդներ։ 
4. Ուսումնական գործընթացի որակի բարելավման նպատակով ուսուցիչը պետք է 
կատարի ինքնադիտարկում: 
5. Ուսուցիչը պետք է գնահատի ոչ միայն սովորողներին, այլև դասավանդման 
գործընթացը, կիրառված մեթոդները, խոսքային ձևակերպումները` դրանք շտկելու 

և 
կատարելագործելու միտումով: 
6. Ուսուցիչը պետք է լինի ազնիվ և օրինապահ քաղաքացի։ Նրա համար պետք է 
անթույլատրելի լինի կոռուպցիան և պետք է զերծ մնա ինչպես կաշառք վերցնելուց, 
այնպես էլ որևէ մեկին կաշառք տալուց։ 
7. Ուսուցիչը պատասխանատու է. 

● իր կատարած մանկավարժական աշխատանքի որակի և արդյունքների 

համար. 
● իրեն վստահված երեխաների ֆիզիկական, մտավոր և հոգեկան 

պաշտպանվածության համար 
● պաշտոնեական պարտականություններով իրեն վերապահված 

գործառույթների լիարժեք կատարման և իրեն տրամադրված ռեսուրսների 

նպատակային օգտագործման  ու պահպանության համար։ 
8. Ուսուցիչն իր աշխատավայրը և աշխատաժամանակը պետք է ծառայեցնի 
բացառապես մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը։ 
9. Ուսուցչի հեղինակությունը պետք է հիմնվի իրազեկվածության, արդարության, 
տակտի զգացումի և սովորողների նկատմամբ ցուցաբերած հոգատարության վրա։ 
10. Ուսուցիչը պետք է ունենա լեզվական բարձր մշակույթ, բացառի այլոց 

ինքնասիրությունն ու մարդկային արժանապատվությունը վիրավորող բառերի և 
արտահայտությունների կամ ժեստերի գործածությունը, զերծ մնա 

գռեհկաբանությունից 
և ժարգոնից: 
11. Ուսուցիչը պետք է հետևի իր արտաքին տեսքին և հագուստին՝ նախընտրելով 
ուսումնական գործընթացը չխանգարող պատշաճ ոճ և ձև։ 
12. Ոգելից խմիչքների չարաշահումը և թմրամիջոցների օգտագործումն 
անհամատեղելի են ուսուցչի մասնագիտության հետ։  
 

Բաժին 3-րդի  3.5 սահմանում է հետևյալը. 
« ուսուցիչը պետք է պահանջկոտ և հետևողական լինի բոլոր սովորողների 
նկատմամբ. պահանջկոտությունը պետք է հիմնավորված լինի և ունենա դրական 
ուղղվածություն»։  
 Փաստաթղթում օգտագործված հիմնական հասկացությունների 

պարզաբանումներ հավելվածում պահանջկոտությունը մեկնաբանվում է հետևալ 

կերպ. «մարդուն բարոյական բարձր պահանջների առաջադրում և դրանց 

իրականացման հարցում հետևողականության դրսևորում»:  
Իսկ ուսուցչի մասնագիտական էթիկայի նորմերի սկզբունքները սահմանված են 

հետևյալ կերպ.  
● հարգանք երեխայի իրավունքների ու ազատությունների հանդեպ 
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● մարդասիրություն 
● հոգատարություն 
● օրինապահություն 
● պատասխանատվություն 
● ժողովրդավարություն 
● համագործակցություն 
● հանդուրժողականություն 
● պատիվ և արժանապատվություն 
● հայրենասիրություն 
● արդարամտություն 
● սկզբունքայնություն 
● բարյացկամություն 
● ինքնատիրապետում 
● անաչառություն 
● արհեստավարժություն 
● ազատախոհություն 
● ուղղամտություն 
● հարգանք՝ կրթական գործընթացի մասնակից կողմերի հանդեպ: 

Նախագիծը նախատեսում  է, որ վերոնշյալ ցանկը սպառիչ չէ և կարող է լրացվել 

նշված սկզբունքներին չհակասող և իրենցից բարոյական արժեք ներկայացնող այլ 

սկզբունքներով ևս: 
Ուսուցչի ՝ որպես մասնագիտական գործունեության սուբյեկտի ընդհանուր 

բնութագիրը նրա նպատակների, առարկայի, միջոցների հիման վրա, ցույց է տալիս 

այս մասնագիտության ամբողջ բարդությունն ու բազմասպեկտությունը։ 
Ուսուցչի  անձը ուսումնառության մեջ  առաջնային տեղ է զբաղեցնում, նրա այս 

կամ այն հատկությունները բարձրացնում կամ իջեցնում են ուսուցանման և 

դաստիարակչական արդյունավետությունը: 
Ուսումնառության   հաջողությանը նպաստող գործոններից են ուսուցչի անձնային 

որակները։ Անհրաժեշտ է այնպիսի որակների համադրություն, ինչպիսիք են 

նպատակաուղղվծաությունը, վճռականությունը, աշխատասիրությունը, 

դիտողականությունը։ Հատուկ ընդգծվում է սրամտության, հռետորական, 

արտիստիկ ընդունակությունների կարևորությունը։ Ուսուցչին ՝ որպես 

գործունեության սուբյեկտի դիտարկելիս կարելի է  առանձնացնել 

մասնագիտական-մանկավարժական որակներ, որոնք կարող են մոտ լինել 

ընդունակություններին և զուտ անձնային որակներին։ Դրանց թվին են դասվում՝ 

մանկավարժական էրուդիցիա, մանկավարժական նպատակադրում, 

մանկավարժական մտածողություն, մանկավարժական հնարամտությունը, 

մանկավարժական կանխատեսումը, մանկավարժական ռեֆլեքսիան և այլն: 
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Մեթոդական միավորման դերը ուսուցչի 

գործունեության արդյունավետության  գործում  

Մեթոդմիավորումը դպրոցում մեթոդական աշխատանքի կազմակերպման 

հիմնական խմբային ձևն է:  
Առարկայական մեթոդական միավորումներն ստեղծվում են նույն առարկայի 

երեք և ավելի ուսուցիչների առկայության դեպքում։ Մյուս դեպքերում կարող են 

ձևավորվել մեթոդական միավորումներ՝ հարակից առարկաների ուսուցիչներից։ 
Դասվարների համար ստեղծվում է տարրական կրթության մեթոդական 

միավորում:  
Ըստ « ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 

ռարկայական կամ տարրական կրթության մեթոդական միավորումը` 
1) քննարկում է հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին 

համապատասխան ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական պլանների 

նախագծերը, նոր փորձարկվող դասագրքերը, ձեռնարկները, մեթոդական 

ձեռնարկները և դրանց քննարկումների վերաբերյալ ուսուցիչներին 

(դասվարներին) տալիս երաշխավորություններ. 
2) քննարկում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

սովորողի անհատական ուսուցման պլանը. 
3) ուսումնասիրում, ընդհանրացնում է մանկավարժական առաջավոր փորձը և 

այն ներդնում գործնական աշխատանքում. 
4) նպաստում է ուսուցիչների (դասվարների) որակավորման բարձրացմանը. 
5) որակավորման տարակարգ չունեցող սկսնակ ուսուցիչներին 

(դասվարներին) նախապատրաստում է ատեստավորման. 
6) կազմակերպում է մասնագիտական և մանկավարժական-մեթոդական 

խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ. 
7) ուսուցիչներին (դասվարներին) հաղորդակից է դարձնում 

մանկավարժության նորագույն նվաճումներին, կազմակերպում է սեմինարներ, 

մանկավարժական-մեթոդական ընթերցումներ. 
8) սահմանված կարգով կազմակերպում է փորձարկվող դասագրքերի 

փորձաքննություն. 
9) մանկավարժական խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում ուսումնական 

պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամերի տնօրինման վերաբերյալ 

առաջարկություն. 
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10) կատարում է ուսումնական պլանով սահմանված դասաժամերի նախնական 

բաշխում և առաջարկություն է ներկայացնում դպրոցի տնօրենին. 
11) կազմակերպում է դպրոցական օլիմպիադաներ, առարկայական մրցույթներ 

և այլ միջոցառումներ։ 
  Տարբեր դպրոցների և ուսուցիչների նախաձեռնությամբ կարող են ստեղծվել 

միջդպրոցական մեթոդական միավորումներ։ 
 Առարկայական մեթոդական միավորումների նիստերը գումարվում են առնվազն 

յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ: Սահմանված կարգով նիստերն արձանագրվում 

են։ 
Մեթոդմիավորումն իրականացնում էմեթոդական աշխատանքի կազմակերպումն 

ուղեկավարումը ՝ հաշվի առնելով դպրոցի առջև ծառացած խնդիրները, 

ուսումնական գործնթացի կազմակերպման 

առանձնահատկություններըյուրաքանչյուր ուսուցչի մասնագիտական զագացման 

մակարդակը: 
 Ուսուցչի մասնագիտական կարողունակությունը, դա   ստեղծագործ, 

անհատական, նորը ընդունելու պատրաստակամություն, մանկավարժական 

նորամուծություններին համարժեք վերաբերմունք է, ինչպես նաև  սովորելու 

կայուն մոտիվացիա ձևավորելու ունակություն է, որը բարելավում է կրթության 

որակը:  Ուսուցչի կարողունակության ու մասնագիտական զարգացումը 

կրթության որակի բարձրացման կարևորագույն պայմաններից է։ 
 Մ/Մ -ն աշխատանքն ուղղված է ուսուցչի մասնագիտական աճի ապահովմանը, 

նրա ստեղծագործական ներուժի զարգացմանը,  կրթության մակարդակի 

բարձրացմանը, դաստիարակությանը, զարգացմանը, սոցիալականացմանը և 

սովորողների առողջության պահպանմանը: 

Մ/մ-ի նպատակն է նպաստել սովորողների անհատական զարգացմանը և 

բարձրացնել ուսուցչի ստեղծագործական ներուժն ու որակավորումը: 

Մեթոդական միավորման  աշխատանքի հիմնական խնդիրներն են. 

★ ուսուցիչներին մեթոդական աջակցություն ցուցաբերել կրթական 

գործընթացի որակը բարելավող ծրագրերի մշակման և իրականացման 

գործում, 

★ բարձր մեթոդական մակարդակի ապահովում, 

★ ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում, 

★ ստեղծագործական աշխատող ուսուցիչների օրինակելի մանկավարժական 

փորձի բացահայտում, ընդհանրացում և տարածում, 

★ ուսումնական գործընթացում ուսումնական, մեթոդական և դիդակտիկ 

նյութերի և ծրագրային ապահովման ավտոմատացված 

վերապատրաստման համակարգերի, դասարանների տեղեկատվական 

աջակցության համակարգերի, տեղեկատվական և գրադարանային 

համակարգերի ներդրում: 

Առաջադրված խնդիրների հիման վրա կառուցվում է մեթոդական միավորման ողջ 

աշխատանքը: 
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ՄՄ-ն  գործունեության հիմնական նպատակը ուսուցիչների մասնագիտական 

զարգացման  և մեթոդական ուսումնառության ապահովումն  է միասնական 

որոնողական աշխատանքի միջոցով:  

 Նպատակի իրագործման համար իրականացվում են աշխատանքներ հետևյալ 

հիմնական ուղղություններով. 

1. Ուսումնադաստիարակչական գործունեություն. 
2. Ուսումնամեթոդական գործունեություն.  
3. Կազմակերպական - մեթոդական գործունեություն. 
4. Տեղեկատվական  -  վերլուծական գործունեություն. 
5. Խորհրդատվական գործունեություն. 
6. Հայտորոշիչ գործունեություն.  
7. Խմբագրական - հրատարակչական գործունեություն. 
8. Փորձարարական- -նորարարական գործունեություն. 
9. Գիտամեթոդական գործունեություն. 

Ուսումնադաստիարակչական գործունեություն իրականացնելիս ՄՄ-ը  

➔  պլանավորում է ուսումնական պարապմունքները անցկացնել ըստ 

դասացուցակի անհատական պարապմունքների, խմբակների 

կազմակերպման միջոցով,  
➔ անցկացնում է ընթացիկ խորհրդատվություններ տվյալ առարկայից 

մրցույթներ, օլիմպիադաներ, գիտաժողովներ կազմակերպելու վերաբերյալ, 
➔ անցկացնում է սովորողների գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների ստուգումներ մուտքային, ընթացիկ, ամփոփիչ 

ստուգումների միջոցով, 
➔ ղեկավարում է հետազոտական և նախագծային աշխատանքները , 

կազմակերպում դրանց շնորհանդեսները, 
➔ անցկացնում է քննարկում բաց դասերի, փոխադարձ դասալսումների 

արդյունքների վերաբերյալ: 

Ուսումնամեթոդական գործունեություն   իրականացնելիս ՄՄ-ը 

➔ կատարելագործում է սովորողների ուսման որակը դասավանդման համար 

անհրաժեշտ մեթոդական, բաշխման  նյութերի, տեսաֆիլմերի  

օգտագործման միջոցով, 
➔ զարգացնում է ուսումնական առարկաների դասավանդման մակարդակը 

անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի ստեղծմամբ, 
➔ հարստացնում է կաբինետները ուսումնազննական , թեմատիկ և քննական 

հարցարանների, տեսաֆիլմների ստեղծման և մշակման միջոցով: 

Կազմակերպական - մեթոդական գործունեություն իրականացնելիս ՄՄ-ը     

➔ կազմակերպում է ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը 

առարկայական մրցույթների, գիտաժողովների, սեմինարների  անցկացման 
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միջոցով: 

 Տեղեկատվական  -  վերլուծական գործունեություն իրականացնելիս ՄՄ-ը   

➔ վերլուծում է կրթական գործունեության արդյունքները մշտադիտարկման 

միջոցով, 
➔ տեղեկացնում է մեթոդմիավորման անդամներին կրթական գործընթացի 

փոփոխությունների ,  նոր տեխնոլոգիաների, ուսումնանեթոդական 

ձեռնարկների մասին սեմինարների կազմակերպման կամ անցկացման 

միջոցով: 

 Խորհրդատվական գործունեություն իրականացնելիս ՄՄ-ը   

➔ օգնություն է ցույց տալիս ՄՄ-ն անդամների , ծնողներին կրթական 

գործունեությանը  վերաբերվող հարցերի շուրջ  թեմատիկ կամ անհատական 

խորհրդատվության միջոցով: 

Հայտորոշիչ գործունեություն  իրականացնելիս ՄՄ-ը   

➔ անցկացնում է հայտորոշում սովորողների գիտելիքների յուրացման, 

կարողությունների և հմտությունների զարգացման վերաբերյալ  տվյալ 

առարկայից յուրացվող գիտելիքների  որակի հայտորոշման միջոցով: 

Խմբագրական - հրատարակչական գործունեություն  իրականացնելիս ՄՄ-ը   

➔ տարածում է  մեթոդմիավորման անդամների աշխատանքի փորձը 

հրատարակման միջոցով: 

Փորձարարական- -նորարարական գործունեություն  իրականացնելիս ՄՄ-ը 

➔   մասնակցում է նոր ծրագրերի  և մանկավարժական տեխնոլոգիաների 

ներդրման փորձարարական աշխատանքներին,  
➔ մշակում և վերակառուցում է ուսուցման և  դաստիարակության նոր ձևերը, 

միջոցները և մեթոդները համապատասխան մասնագետների օգնությամբ: 

Գիտամեթոդական գործունեություն իրականացնելիս ՄՄ-ը   

➔ ապահովում է ՄՄ-ն անդամների մասնակցությունը դպրոցում 

կազմակերպվող գիտահետազոտական գործունեությանը,  
➔ հայտնում է կարծիք ուսուցիչների գիտական աշխատանքների  վերաբերյալ: 

 

 

                                                                                                                       

Այսպիսով ուսուցիչների գործունեությունը կազմակերպող գլխավոր կառույցը 

առարկայական մեթոդմիավորումն է: Այն նպաստում է ուսուցիչների 
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մասնագիտական զարգացման, մեթոդական մշակույթի ձևավորման, ուսուցչի  

ստեղծագործական ներուժի բարձրացմանը: 
ՄՄ-ն աշխատանքի հիմնական ձևերն են. 
★ ՄՄ-ն նիստերը, որտեղ քննարկվում են ուսումնադաստիարակչական 

հարցերը, 
★ « կլոր սեղանների »  կազմակերպում,  
★ ուսումնամեթոդական խնդիրնեի շուրջ տեսական և գործնական 

սեմինարների անցկացում, 
★ ուսուցիչների հաշվետվությունները, 
★ դասախոսություններ, 
★ զեկուցումներ,  
★ գիտագործնական համաժողովներ, 
★  ստեղծագործական բանավեճեր, 
★ առարկայական  շաբաթ, 
★ հյուրասրահ, 
★ կոլեկտիվ ստեղծագործ աշխատանքի ժամ, 
★ գործնական խաղեր,  
★ իրավիճակային ուսուցում, 
★  դերային խաղեր, 
★ մեթոդական մրցամարտ, 
★  մեթոդական գաղափարների տոնավաճառ, 
★ փոխադարձ  դասալսումներ, բաց դասեր, 
★ մեթոդական վարպետության դասեր, 
★ «Ակվարիում», 
★ որոնողա-ստեղծագործական աշխատանքներ, 
★ գործական աշխատանքներ, 
★ նախագծեր, 
★ «դաս-համայնապատկեր» 
★ «Տարվա ուսուցիչ» մրցույթներ, 
★ մեթոդական փառատոներ, 
★ և այլ մեթոդական միջոցառումներ: 

 
 Առարկայական մեթոդմիավորումների մեթոդական աշխատանքը կազմակերպում 

է  նաև ուսուցիչներին տրվող տնային աշխատանքներով: Առանձնացնենք մի 

քանիսը. 
●  օրվա դասի պլանավորում, 
●   դասի մոդելավորում (հատվածաբար կամ ամբողջական), 
●  տրված թեմայով դասերի մշակումներ, 
●  որոշակի թեմայով հետազոտություններ կատարելու ծրագրերի մշակում, 
●   որոշակի թեմայով  գրականության ընտրություն, 
●  ստուգիչ նյութերի, թեստերի կազմում, 
●   հուշագրերի, դիդակտիկ նյութերի կազմում, պատրաստում, 
●   առարկայական, արտադասարանական միջոցառումների մշակում, 
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●   դասերի, արտադասարանական միջոցառումների վերլուծություններ, 
●   տրված թեմայի, խնդրի վերաբերյալ սեփական փորձի ներկայացում, 
●  աշխատանք` ինքնակրթության համար ընտրված թեմայի շուրջ, 
●   որոշակի խնդրի  շուրջ զեկուցման նախապատրաստում, 
●   շնորհանդեսի նախապատրաստում, 
●  սեփական հետազոտությունների շրջանակում ձեռքբերումների 

ներկայացում, 
●  որոշակի թեմայով կամ միասնական մեթոդական թեմայով 

ստեղծագործական հաշվետվություն: 
Առարկայական մեթոդմիավորումների աշխատանքներում որոշակի 

կարևորություն է տրվում նաև ուսուցիչների ինքնակրթության կազմակերպմանը: 

Հոգեբանները գտել են, որ միայն այն գիտելիքներն են դառնում համոզմունք, 

որոնք մարդն ինքնուրույն է ձեռք բերում: Եվ եթե գիտելիքների սկզբնական 

ընկալումը կայուն չէ, ապա հաջորդող աշխատանքը պետք է լինի անհատական և 

պետք է իրագործվի այն ծավալով ու տեմպով, որ անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր 

անձի: Իսկ դա հնարավոր է միայն ինքնուրույն կրթական գործունեության 

պայմաններում: Առավել արդյունավետ ձևով այն կազմակերպել հնարավոր է 

մեթոդմիավորումների նիստերի ընթացքում` արդյունքները ներկայացնելով 

տարբեր ձևերով. զեկուցումներ, բաց դասեր, ստեղծագործական 

հաշվետվություններ: Այս բոլորը պլանավորվում է նախապես և վերահսկվում է 

մեթոդմիավորման ղեկավարի կողմից:  
 
 
Մեթոդական միավորման  արդյունավետության      գործում ուսուցչի 

գործունեությունը պայմանավորված է  աշխատանքի հետևյալ ձևերով. 

● Մեթոդմիավորման հանդիպումների, նիստերի գումարում: 

● Մասնակցություն մրցույթների, փառատոների, առցանց հանդիպումներ: 

● Փորձի փոխանակում և սեփական ձեռքբերումների ներկայացում: 

● Բաց դասեր և միջոցառումներ, վարպետության դասեր։ 

● Փորձի  փոխանակմամբ դասալսումներ: 

● Ստեղծագործական, վերլուծական հաշվետվություններ: 

● Ուսումնաեթոդական պրոդուկտի   ստեղծում: 

 

Մեթոդմիավորման հանդիպումների, նիստերի գումարում 

  Մ/մ-ը քննարկում է առարկաների ուսումնական աշխատանքային ծրագրերի և 

թեմատիկ պլանների կառուցվածքի և բովանդակության բարելավման, 

պարապմունքների անցկացման մեթոդների, բոլոր տեսակի դասընթացների 
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արդյունավետության և որակի, կրթական և նյութական բազայի բարելավման,  

որակավորման բարձրացման, ուսումնական նյութերի ստուգման, ստեղծել 

ուսումնական ուղեցույցներ, տեքստեր և առաջադրանքներ թեստերի, 

հավաստագրման և այլ ուսումնական նյութերի համար: 

  

Մասնակցություն մրցույթների, փառատոների, առցանց հանդիպումներ 

 Մ/մ –ն  ուսուցիչները մասնակցում են տարբեր մակարդակների, հիմնականում 

հեռակա մրցույթների: Ուսուցիչները  մասնակցում են տարբեր մասնագիտական 

որակավորումներ բարձրացնող  մրցույթների և հաղթում դրանցում: Այս ամենը 

նմաստում է ուսուցիչների մասնագիտական  աճին, ակտիվ ստեղծագործական 

դիրքերից հանդես գալուն: 

Բաց դասեր և միջոցառումներ, վարպետության դասեր 

Դրանք իրականացվում են ուսումնական աշխատանքի ծրագրով , որպես կանոն, 

առարկայական և մեթոդական շաբաթների շրջանակներում։ Անցկացման և 

հաճախելու հիմնական նպատակը դասի ամբողջական տեսլականն է, դրա 

ամբողջական վերլուծությունը և համակարգված գնահատումը: Պետք է միշտ հիշել 

Կ.Դ.Ուշինսկու իմաստուն և գիտականորեն հաստատված կարծիքը. «Փորձից բխած 

միտքը փոխանցվում է, բայց ոչ բուն փորձը»: Վարպետության դասեր անցկացնելու 

պրակտիկան ցույց է տվել, որ դրանք թույլ են տալիս ցույց տալ և գնահատել ուսուցչի 

էրուդիցիան, նրա արվեստը, իմպրովիզացիոն կարողությունները, կատարողական 

հմտությունները։ 

Ստեղծագործական, վերլուծական ն հաշվետվություններ  

Անհատական ինքնակրթությունը, ուսուցիչների համար կրթական 

ռազմավարությունների սահմանումն ապահովվում է սեփական մանկավարժական 

ներուժի շարունակական ուսումնասիրությամբ, որը հիմնված է մասնագիտական 

գործունեության ինքնավերլուծության վրա: Սեփական գործունեության 

վերլուծությունը՝ որպես մանկավարժական փորձի ըմբռնման գործընթաց, 

ամենակարևոր և ինքնատիպ գործիքն է աշխատանքում առկա դժվարությունները 

հաղթահարելու համար, ինքնակատարելագործման խթան։ 

Ստեղծագործական զեկույցը թույլ է տալիս բացահայտել ուսուցչի մասնագիտական 

գործունեության խնդրի արդիականությունը, ցույց տալ մանկավարժական փորձի 

նորարարությանը, ինքնատիպությանը, դրա հետևողականությունը և 

արդյունավետությունը:  

Ուսուցիչների ստեղծագործական հաշվետվությունները, որպես կանոն, 

անցկացվում են մեթոդական շաբաթվա շրջանակներում։ . 
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Թղթապանակ - ուսուցչի մասնագիտական գործունեության և իրավասության 

արտացոլում: Սեփական գործունեության վերլուծությունը հավաքվում է 

թղթապանակում: 

   

Ուսումնամեթոդական պրոդուկտի  ստեղծում 

Մեթոդական մշակումները մանկավարժական գործունեության արդյունքների 

ներկայացման ձևերից են։ Դրանք տպագրվում են առարկայական ամսագրերում և 

առանձին գրքույկներում: Աշխատանքի այս բոլոր ձևերը հանգեցնում են 

սովորողների ամբողջական անհատականության զարգացմանը և գիտելիքների 

որակի բարձրացմանը:  Էկրանին կարող եք տեսնել առաջին կիսամյակի 

արդյունքները։ 

Մեթոդական միավորումը  նպաստում է նորարարական, հետազոտական, 

փորձարարական և գիտական գործունեությանը, խորացնում է ընդհանրացված 

գիտելիքները ընդհանուր մանկավարժության, դիդակտիկայի, հոգեբանության, 

մշակութաբանության, մեթոդիկայի, ներառական կրթության, կրթության 

փիլիսոփայության, մարդաբանական մանկավարժության և այլնի վերաբերյ ալ : 

 

Ինչպ՞ ս սկսել  ՄՄ-ն աշխատանքը:  

Տվյ ալ  ուսումնական տարում սահմանե՜ լ   մեթոդական  միավորման               խնդիրները     և      

նպատակները: 

Մեթոդական  միավորման               խնդիրները     և      նպատակները: 

Լրացնե՜ լ    ՄՄ- կազմի վերաբերյ ալ    հավաքագրված տվյ ալ ները աղյ ուսակում  

Մեթոդական   միավորման   կազմի    կրթական    և        աշխատանքայ ին տվյ ալ ների  մասին   աղյ ուսակ 

Տեղեկացնե՜ լ  ****-**** ուստարվա ուսումնական պլանի դպրոցական 

բաղադրիչի բաշխման մասին:  

 2020-2021 ո ւ ս տար վ ա ո ւ ս ո ւ մ ն ակ ան  պլ ան ի   դ պր ո ց ակ ան  
բ աղ ադ ր ի չ ի  բ աշ խմ ան  մ աս ի ն   

Սահմանե՜լ մեթոդմիավորման գործունեության հիմնական ուղղությունները:  
Մե թ ո դ մ ի ավ ո ր մ ան  գ ո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ան  հ ի մ ն ակ ան  
ո ւ ղ ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  
  
 Անդրադառնա՜լ առարկայական   ծրագրերի  և դասագրքերի  քննարկմանը: 

Առ ար կ այ ակ ան    ծ ր ագ ր ե ր ի   և  դաս ագ ր ք ե ր ի   
ք ն ն ար կ ո ւ մ  

https://docs.google.com/document/d/1p8SsoVkrYZM4cubMSu2GQ3mhWQWQtxL_/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/181Co-PVETRUE6BsYbrU-psKdRhooCQC9/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UTcUdq7kuspznixqhRk6fYwhYL3VgI9q/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UTcUdq7kuspznixqhRk6fYwhYL3VgI9q/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EAFIrBoStnFSbByfSulnW0CSp-Gdfd4v/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EAFIrBoStnFSbByfSulnW0CSp-Gdfd4v/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YikN9KdoHPF9NWjXPsodUJmet9_LnYt1/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YikN9KdoHPF9NWjXPsodUJmet9_LnYt1/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
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Իրագործե՜լ առարկայական մ/մ տարեկան աշխատանքային պլանը 

Առ ար կ այ ակ ան  մ /մ  տար ե կ ան  աշ խատան ք այ ի ն  պլ ան   

 Լրացնե՜լ տարվա ընթացքում կազմակերպված օրինակելի կամ ցուցադրական 

բաց դասերի , միջոցառումների և  այլ միջոցառումների  աղյուսակները: 
Օր ի ն ակ ե լ ի  կ ամ  ց ո ւ ց ադ ր ակ ան  բ աց  դ աս ե ր ի  
կ ազ մ ակ ե ր պո ւ մ  տար վ ա ը ն թաց ք ո ւ մ  
Մի ջ ո ց առ ո ւ մ ն ե ր  
 
 
Անցկացնե՜լ   մեթոդամանկավարժական          աշխատանքների քննարկումներ : 
 Մե թ ո դ ամ ան կ ավ ար ժ ակ ան           աշ խատան ք ն ե ր ի  
ք ն ն ար կ ո ւ մ ն ե ր   
 

Անցկացնե՜լ ստուգումներ: 

Ստուգումներ   

                 Այնուհետև       համակարգե՜լ   ՄՄ-ն  հետևալ աշխատանքները 

Մեթոդական միավորման անդամների կողմից ուսումնական տարվա ընթացքում 

կատարվելիք փոխադարձ դասալսումներ  

Մե թ ո դ ակ ան  մ ի ավ ո ր մ ան  ան դ ամ ն ե ր ի  կ ո ղ մ ի ց  ո ւ ս ո ւ մ ն ակ ան  
տար վ ա ը ն թաց ք ո ւ մ  կ ատար վ ե լ ի ք  փո խադ ար ձ  դ աս ալ ս ո ւ մ ն ե ր  

Մեթոդական միավորման և տնօրինության կողմից 2020-2021 ուստարվա 

ընթացքում կազմակերպվող գրավոր աշխատանքների ամփոփիչ արդյունքները 
Մե թ ո դ ակ ան  մ ի ավ ո ր մ ան  և  տն օ ր ի ն ո ւ թ յ ան  կ ո ղ մ ի ց  2020-2021 
ո ւ ս տար վ ա ը ն թաց ք ո ւ մ  կ ազ մ ակ ե ր պվ ո ղ  գ ր ավ ո ր  
աշ խատան ք ն ե ր ի  ամ փո փի չ  ար դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ը  

Աշխատանք   մեթոդական   անկյունում 

Աշ խատան ք    մ ե թ ո դ ակ ան    ան կ յ ո ւ ն ո ւ մ  

Սեմինար մանկավարժական ընթերցումներ 
Սե մ ի ն ար  մ ան կ ավ ար ժ ակ ան  ը ն թ ե ր ց ո ւ մ ն ե ր  

 
Մասնակցությունը համադպրոցական միջոցառումներին, օլիմպիադաներին 
Մաս ն ակ ց ո ւ թ յ ո ւ ն ը  հ ամ ադ պր ո ց ակ ան  մ ի ջ ո ց առ ո ւ մ ն ե ր ի ն , 
օ լ ի մ պի ադ ան ե ր ի ն  
 
Զննական միջոցների պատրաստում, կաբինետների ձևավորում 
Զն ն ակ ան  մ ի ջ ո ց ն ե ր ի  պատր աս տո ւ մ , կ աբ ի ն ե տն ե ր ի  
ձ ևավ ո ր ո ւ մ  
 

https://docs.google.com/document/d/1AD92bnfp6-TbtOcTAoQb1QhiQsUGra9G/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/176Diurc3Z5qT05GoYuaYrjvBRApXi03O/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/176Diurc3Z5qT05GoYuaYrjvBRApXi03O/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EhIavZmHJPt2CJLFOa1RpAq9z2Y6bBqt/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1h9jbSbBmJHd_JljtJZgiM7C-GAow9Zxg/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1h9jbSbBmJHd_JljtJZgiM7C-GAow9Zxg/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hEFrik0Vp5hmCuRjomv2QEbo0xWG2NL4/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VgicGD5NIqYyZyZvbvEOvXGq2zFKkIlL/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VgicGD5NIqYyZyZvbvEOvXGq2zFKkIlL/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nJktxlQWBBonaPLi_Eiu5-mJ9ZYNMsDA/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nJktxlQWBBonaPLi_Eiu5-mJ9ZYNMsDA/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nJktxlQWBBonaPLi_Eiu5-mJ9ZYNMsDA/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TUsBRt5OAaJ2orK9182lhAwmAF60hrNT/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rjCvqAHsY87PvU2ahoiyc6H_a5QfpPcrWrkTgJ1YOx0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O8_8XKAx23aGImKyQMJCARh9uDtUzOp-3jdSAQ222OU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O8_8XKAx23aGImKyQMJCARh9uDtUzOp-3jdSAQ222OU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m78anGQ5Nss86k71aGKR-C0qFlZE8CkZYdM_4PggfLg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m78anGQ5Nss86k71aGKR-C0qFlZE8CkZYdM_4PggfLg/edit?usp=sharing
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Ուսումնասիրություն   №1 

Ու ս ո ւ մ ն աս ի ր ո ւ թյ ո ւ ն    №1 

Ուսումնասիրություն   №1 

     Ու ս ո ւ մ ն աս ի ր ո ւ թյ ո ւ ն   N2 

Ծրագրի կատարողականի ստուգում 

Ծր ագ ր ի  կ ատար ո ղ ակ ան ի  ս տո ւ գ ո ւ մ  

Մ/Մ անդամների տարեկան հաշվետվություններ հղումները 

Մ/Մ անդամների տարեկան հաշվետվություններ հղումները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1N1DANex8Pjy_4HL0_WB_PRaXwRWrAQU_/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DqJ_0EXJXp3xly8HrdT2xEWNKGEchDnC/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19JSbF0dGU0Anq9LpL4TsOEn9RoeIFBIsisNYn51RGgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pKu1bM7fU5Q4JWMvKPZn6H1UJsJPd9lEtJqD7Ts6Xus/edit?usp=sharing
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                                                Եզրակացություն 

 

Մեթոդական միավորման գործունեության նպատակն է պայմաններ ստեղծել  

• ուսուցչի մանկավարժական հմտությունների, 

•  յուրաքանչյուր ուսուցչի որակավորման բարձրացման, 

•  անհատական մեթոդական համակարգերի ձևավորման համար: 

Նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևալ խնդիրները. 

⮚ տարբեր տեսակի դասերի անցկացման մեթոդաբանության 

կատարելագործում, 

⮚ կրթական, մեթոդական և նյութատեխնիկական աջակցություն, 

⮚ բարձր մասնագիտական մակարդակով ուսումնական, մեթոդական և 

փորձարարական աշխատանքների կազմակերպում և անցկացում, 

⮚  կրթական և դաստիարակչական գործընթացի արդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված նորարարական մեթոդների և տեխնոլոգիաների 

ներդրում. 

Մ/մ  գործունեության հիմնական ուղղություններ կարող  են լինել. 

● կարգավորող, նորմատիվային և մեթոդական փաստաթղթերի 

ուսումնասիրությունը, 

● ուսուցանվող առարկայի տեսության, դասավանդվող առարկայի 

մեթոդաբանության խորը ուսումնասիրությունը, 

● առարկայական ծրագրերի, դասագրքերի, գիտամանկավարժական 

նորույթների ծանոթացումը, 

● առարկային տիրապետելու  վերաբերյալ սովորողների գիտելիքների, 

կարողությունների, հմտությունների վիճակի համակարգված 

ուսումնասիրություն և առարկաների կրթական գործունեության 

արդյունքների վերլուծությունը, 

● առարկայական  ուսումնական, մեթոդական և դիդակտիկ նյութերի,  

աղբյուրների  պատրաստումը  և ընտրությունը,  

● առարկայական արտադասարանական և արտադպրոցական 

աշխատանքների կազմակերպումը: 
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Այ սպիսով  առարկայական մեթոդմիավորում կատարում է հետևյալ գործառույթները 

ուսուցչի հետ սերտ համագործակցելով. 

1. Քննարկում է հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին 

համապատասխան ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական պլանների 

նախագծերը, նոր փորձարկվող դասագրքերը, ձեռնարկները, մեթոդական 

ձեռնարկները, և դրանց քննարկումների վերաբերյալ ուսուցիչներին տալիս 

երաշխավորություններ 

2. Ուսումնասիրում, ընդհանրացնում է մանկավարժական առաջավոր փորձը և 

ներդնում պրակտիկ աշխատանքում 

3. Նպաստում է ուսուցիչների որակավորման բարձրացմանը 

4. Կազմակերպում է մասնագիտական և մանկավարժական-մեթոդական 

խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ 

5. Ուսուցիչներին հաղորդակից է դարձնում մանկավարժության նորագույն 

նվաճումներին, կազմակերպում է սեմինարներ, մանկավարժական- 

մեթոդական ընթերցումներ 

6. Սահմանված կարգով կազմակերպում է փորձարկվող դասագրքերի 

փորձաքննություն և ներկայացնում կարծիք 

7. Կատարում է ուսումնական պլանով սահմանված դասաժամերի նախնական 

բաշխում և առաջարկություն է ներկայացնում դպրոցի տնօրենին 

8. Կազմակերպում է դպրոցական օլիմպիադաներ, առարկայական մրցույթներ, 

այլ միջոցառումներ 

9. Առարկայական դրվածքների, նախընտրած մեթոդի կիրառմամբ դասերի 

անցկացման, արդյունքների վերլուծության պատասխանատուն է 

10. Հոսքային դասարաններում հոսքային առարկաներից փոխադրական 

քննությունների անցկացման համար թեստերի /գրավոր աշխատանքի 

համապատասխան նյութեր կազմելու, տրամադրելու/ կազմման 

պատասխանատուն է (թեստերի կազմման ժամանակ պարտադիր հետևում 

է չափորոշիչների հստակ կազմմանը և թեստերին կից դրանց 

ներկայացմանը) 

11. Գրավորների տեսակի, քանակի ըստ սահմանված կարգի բանավոր 

գնահատականների քանակի պահպանման պատասխանատուն է 

12. Պարտավոր է համեմատել գրավոր աշխատանքներում առկա 

գնահատականները մատյանում նշանակվածի հետ 

(անհամապատասխանություն հայտնաբերելու պարագայում կազմում է 

արձանագրություն, վերջինս քննարկում մեթոդմիավորման նիստի 

ժամանակ ) 
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13. Կիսամյակի ընթացքում վերստուգել թեմատիկ, աշխատանքային տետրերը, 

բառատետրերը, գրականության տետրերը (յուրաքանչյուր դասարանում 

կիսամյակի ընթացքում առնվազն մեկ անգամ) 

14. Պարտավոր է ունենալ մասնախմբի բոլոր անդամների համար փաթեթներ 

15. Դասալսումներ, վերլուծություններ 

16. Ներկայացնել հաշվետվություն /կիսամյակային, տարեկան/ կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ 

17. Գրավոր առաջարկություն է ներկայացնում ուսումնական հաստատության 

տնօրենին լավագույն ուսուցիչներին պատվոգրերի արժանացնելու, 

խրախուսելու նպատակով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Գրականության ցանկ  
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1. Հեղինակներ` Կարինե Թորոսյան, Կարինե Չիբուխչյան, Մարինե Մանուկյան Մեթոդական 

աշխատանքը դպրոցում, Երևան,2014թ.: 
2. Սարգսյան Աննա  Հոդված  «Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության զարգացումը 

որպես 

հիմնախնդիր»file:///C:/Users/Admin/Desktop/%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%A6%D

5%B8%D5%BF%202022/hetazot/sargsyananna.pdf  
3. Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ –Հայաստան  ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
4. Մանկավարժի վարքականոն (էթիկայի նորմեր) փաստաթղթի 

վերաբերյալhttp://www.osf.am/wp-content/uploads/2019/01/OSFA_Sug_Ethics_MoES.pdf  
5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 14 հոկտեմբերի 

2010 թվականի N 1391-Ն  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ 

ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(վերնագիրը խմբ. 10.11.11 N 1745-Ն)https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808  
6.  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆՉԵՎ 2030 ԹՎԱԿԱՆԸ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 

ՆԱԽԱԳԻԾhttps://www.e-draft.am/projects/4013/about  
7. ՆԱԽԱԳԻԾՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆ/էթիկայի նորմերը/https://radiovan.fm/redactor-

files/Etika_S.pdf  
8. ՀՀ Սահմանադրություն, հոդվածներ՝  15,  29, 30, 36, 38, 57, 58, 82, 83 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723  
9. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 6, 18 (7-րդ մաս) 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149890  
10. «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ՝ 4, 5, 6,  12, 19, 20, 27, 

28        https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140362 
11. «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ 1-5 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121644  
12. Աշխատանքային օրենսգիրք, հոդվածներ՝ 13, 14, 23, 38, 84, 84.1, 85, 89, 

109, 112, 113, 114, 115, 159, 172, 173, 174, 176     

 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152137  
13. «Ընտանեկան օրենսգիրք», հոդված 24 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152573  

14. Հանրակրթության պետական չափորոշիչ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149792    
15. ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «ՀՀ հիմնական ծրագրեր 

իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 

մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկ և 

նկարագրեր» հ. 1391-Ն որոշում, 7-րդ բաժին                    

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=122121   
16. ՀՀ կառավարության 27.12.2012 թ. «Հանրակրթական հիմնական 

ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական 

ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման կարգ» հ. 

1667-Ն որոշում https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151368 

17. ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. «Հայաստանի Հանրապետության 

պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 

about:blank
about:blank
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2019/01/OSFA_Sug_Ethics_MoES.pdf
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808
https://www.e-draft.am/projects/4013/about
https://radiovan.fm/redactor-files/Etika_S.pdf
https://radiovan.fm/redactor-files/Etika_S.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149890
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140362
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121644
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152137
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152573
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149792
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=122121
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151368
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պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին N 1392-Ն որոշմամբ 

հաստատված հավելվածի III, V, VI բաժիններ, 16, 17, 48, 72-74 կետեր 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149945   

18. ՀՀ կառավարության 10.11.2011թ. «Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության ուսուցչի ատեստավորման տարածքային, ինչպես նաև 

որակավորման տարակարգի շնորհման հանրապետական 

հանձնաժողովների ձևավորման և գործունեության, հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման և 

որակավորման տարակարգի շնորհման, ինչպես նաև ատեստավորման 

միջոցով որակավորում ստացած պետական հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներին հավելավճար 

տալու կարգերը» հ. 1745-Ն 

որոշումhttps://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=72774 

19. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի` 15.04.2013թ. «Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի 

կարգ» հ. 396-Ն 

հրամանhttps://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151882 

20. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  14 հոկտեմբերի 

2010 թվականի N 1391-Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(վերնագիրը խմբ. 10.11.11 N 1745-

Ն)https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808  

21. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆՉԵՎ 2030 

ԹՎԱԿԱՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾhttps://www.e-draft.am/projects/4013/about    
22. ՆԱԽԱԳԻԾ  «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆ» /էթիկայի նորմերը/ 

https://radiovan.fm/redactor-files/Etika_S.pdf     

                   

 

                             Հավելվածներ     

 

1. Մեթոդական  միավորման               խնդիրները     և      նպատակները: 

2. Մեթոդական  միավորման               խնդիրները     և      նպատակները: 

3. Մեթոդական   միավորման   կազմի    կրթական    և        աշխատանքայ ին տվյ ալ ների  մասին   

աղյ ուսակ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149945
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=72774
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151882
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808
https://www.e-draft.am/projects/4013/about
https://radiovan.fm/redactor-files/Etika_S.pdf
https://docs.google.com/document/d/1p8SsoVkrYZM4cubMSu2GQ3mhWQWQtxL_/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p8SsoVkrYZM4cubMSu2GQ3mhWQWQtxL_/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/181Co-PVETRUE6BsYbrU-psKdRhooCQC9/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/181Co-PVETRUE6BsYbrU-psKdRhooCQC9/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
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4. 2020-2021 ո ւ ս տար վ ա ո ւ ս ո ւ մ ն ակ ան  պլ ան ի   դ պր ո ց ակ ան  
բ աղ ադ ր ի չ ի  բ աշ խմ ան  մ աս ի ն   

5. Մե թ ո դ մ ի ավ ո ր մ ան  գ ո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ան  հ ի մ ն ակ ան  
ո ւ ղ ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  

6. Առ ար կ այ ակ ան    ծ ր ագ ր ե ր ի   և  դաս ագր ք ե ր ի   
ք ն ն ար կ ո ւ մ  

7. Առ ար կ այ ակ ան  մ /մ  տար ե կ ան  աշ խատան ք այ ի ն  պլ ան   
8. Օր ի ն ակ ե լ ի  կ ամ  ց ո ւ ց ադ ր ակ ան  բ աց  դ աս ե ր ի  

կ ազ մ ակ ե ր պո ւ մ  տար վ ա ը ն թաց ք ո ւ մ  

9. Մի ջ ո ց առ ո ւ մ ն ե ր  

10.  Մե թ ո դ ամ ան կ ավ ար ժ ակ ան           աշ խատան ք ն ե ր ի  
ք ն ն ար կ ո ւ մ ն ե ր  

11. Ստուգումներ   

12. Մե թ ո դ ակ ան  մ ի ավ ո ր մ ան  ան դ ամ ն ե ր ի  կ ո ղ մ ի ց  
ո ւ ս ո ւ մ ն ակ ան  տար վ ա ը ն թաց ք ո ւ մ  կ ատար վ ե լ ի ք  
փո խադ ար ձ  դ աս ալ ս ո ւ մ ն ե ր  

13. Մե թ ո դ ակ ան  մ ի ավ ո ր մ ան  և  տն օ ր ի ն ո ւ թ յ ան  կ ո ղ մ ի ց  
2020-2021 ո ւ ս տար վ ա ը ն թաց ք ո ւ մ  կ ազ մ ակ ե ր պվ ո ղ  
գ ր ավ ո ր  աշ խատան ք ն ե ր ի  ամ փո փի չ  ար դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ը  

14. Աշ խատան ք    մ ե թ ո դ ակ ան    ան կ յ ո ւ ն ո ւ մ  

15. Սե մ ի ն ար  մ ան կ ավ ար ժ ակ ան  ը ն թ ե ր ց ո ւ մ ն ե ր  

16. Մաս ն ակ ց ո ւ թ յ ո ւ ն ը  հ ամ ադ պր ո ց ակ ան  
մ ի ջ ո ց առ ո ւ մ ն ե ր ի ն , օ լ ի մ պի ադ ան ե ր ի ն  

17. Զն ն ակ ան  մ ի ջ ո ց ն ե ր ի  պատր աս տո ւ մ , կ աբ ի ն ե տն ե ր ի  
ձ ևավ ո ր ո ւ մ  

18. Ու ս ո ւ մ ն աս ի ր ո ւ թյ ո ւ ն    №1 

19.      Ու ս ո ւ մ ն աս ի ր ո ւ թյ ո ւ ն   N2 

20. Ծր ագ ր ի  կ ատար ո ղ ակ ան ի  ս տո ւ գ ո ւ մ  

21. Մ/Մ անդամների տարեկան հաշվետվություններ հղումները 

 

https://docs.google.com/document/d/1UTcUdq7kuspznixqhRk6fYwhYL3VgI9q/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UTcUdq7kuspznixqhRk6fYwhYL3VgI9q/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EAFIrBoStnFSbByfSulnW0CSp-Gdfd4v/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EAFIrBoStnFSbByfSulnW0CSp-Gdfd4v/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YikN9KdoHPF9NWjXPsodUJmet9_LnYt1/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YikN9KdoHPF9NWjXPsodUJmet9_LnYt1/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AD92bnfp6-TbtOcTAoQb1QhiQsUGra9G/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/176Diurc3Z5qT05GoYuaYrjvBRApXi03O/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/176Diurc3Z5qT05GoYuaYrjvBRApXi03O/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EhIavZmHJPt2CJLFOa1RpAq9z2Y6bBqt/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1h9jbSbBmJHd_JljtJZgiM7C-GAow9Zxg/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1h9jbSbBmJHd_JljtJZgiM7C-GAow9Zxg/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hEFrik0Vp5hmCuRjomv2QEbo0xWG2NL4/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VgicGD5NIqYyZyZvbvEOvXGq2zFKkIlL/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VgicGD5NIqYyZyZvbvEOvXGq2zFKkIlL/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VgicGD5NIqYyZyZvbvEOvXGq2zFKkIlL/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nJktxlQWBBonaPLi_Eiu5-mJ9ZYNMsDA/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nJktxlQWBBonaPLi_Eiu5-mJ9ZYNMsDA/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nJktxlQWBBonaPLi_Eiu5-mJ9ZYNMsDA/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TUsBRt5OAaJ2orK9182lhAwmAF60hrNT/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rjCvqAHsY87PvU2ahoiyc6H_a5QfpPcrWrkTgJ1YOx0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O8_8XKAx23aGImKyQMJCARh9uDtUzOp-3jdSAQ222OU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O8_8XKAx23aGImKyQMJCARh9uDtUzOp-3jdSAQ222OU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m78anGQ5Nss86k71aGKR-C0qFlZE8CkZYdM_4PggfLg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m78anGQ5Nss86k71aGKR-C0qFlZE8CkZYdM_4PggfLg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N1DANex8Pjy_4HL0_WB_PRaXwRWrAQU_/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DqJ_0EXJXp3xly8HrdT2xEWNKGEchDnC/edit?usp=sharing&ouid=104109255560376628249&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19JSbF0dGU0Anq9LpL4TsOEn9RoeIFBIsisNYn51RGgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pKu1bM7fU5Q4JWMvKPZn6H1UJsJPd9lEtJqD7Ts6Xus/edit?usp=sharing

