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Նախաբան 

Սովորել ճանաչել աշխարհը, գիտակցել և պահպանել մարդկային, 

համաշխարհային հասարակության մեջ ազգայինը, կարևորել և ստեղծել 

քաղաքացիական կրթություն՝ ապրելու և արարելու հզորների կողքին: 

 

Սովորել ժողովրդավարություն կրթության միջոցով, քանի որ կրթությունը 

ժողովրդավարության անկյունաքարն է: 

Դպրոցը պետության զարգացման և հզորացման գրավականն  է: 

Կրթությունը` անհատի, հասարակության և պետության ուսուցման և դաստիարակության 

միասնական գործընթաց, որը նպատակաուղղված է մարդկության հոգևոր 

ժառանգությունը, գիտելիքներն ու փորձը պահպանելու, հարստացնելու և սերունդներին 

փոխանցելու գործին: Այն իրականացնելու համար միասնական մասնակցային 

պլանավորված գործողությունների ծրագիր է հարկավոր` զարգացման ծրագիր:      

Ազգային կրթության նպատակը համաշխարհային կրթական համակարգի մեջ 

համամարդկային արժեքների ընկալումն է, ազգային մտածելակերպի, ոգու, տեսակի 

պահպանումը և սերունդներին փոխանցելը:                                                                                

Այս ամենի մեջ իր մեծ բաժինն ունի դպրոցը, որի նպատակը հանրակրթության 

շարունակությունն ապահովելն է, զարգացած, խելացի անձի ձևավորելը` ազգային և 

համամարդկային մտածելակերպով, ժողովրդավարության, մարդասիրության 

հատկանիշներով :                                                                                                                              

Դպրոցի վերապատրաստված, բազմակողմանի զարգացած, ազգային և համամարդկային 

բարձր արժեքները կրող ուսուցիչը կարող է իրականություն դարձնել վերը նշվածը: 

Կրթության բնագավառում պետական քաղաքանության կազմակերպական հիմքը 

կրթության զարգացման ծրագիրն է , որը ՀՀ կառավարության ներայացմամբ հաստատում է 

ՀՀ Ազգային ժողովը:                                                                                                                 

<<Երևանի Գայի «Հայկ Բժշկյանցի» անվան հ․129 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 2022-

2027թթ․ զարգացման ծրագիրը մշակվել է <<Հանրակրթության մասին >>ՀՀ օրենքի 12-րդ 

հոդվածին,<< Հայաստանի Հանրապետության կրթության ցարգացման 2016-2025թթ․ 

պետական ծրագիր >>փաստաթղթերի հիմնադրույթներին համապատասխան՝ հաշվի 

առնելով մանկավարժական համակազմի ձեռքբերումները և դպրոցում առկա 

հիմնախնդիրները: 
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1․ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Մեր օրերում և´ հասարակական գիտակցության, և´ պետական քաղաքականության մեջ 

կրթությունը, հատկապես՝ որակյալ կրթությունը և դաստիարակությունը շարունակում են 

մնալ գերակայությունների շարքում` որպես ազգային արժեք և սոցիալ-տնտեսական 

առաջընթացի կարևոր գործոն:                                                                                                

Կրթության բնագավառի գերխնդիրն է կրթության որակի բարձրացումը` ապահովելով 

համակարգի արդյունավետ գործունեությունը և քաղաքացիների` իրենց ձգտումներին և 

ընդունակություններին համապատասխան կրթություն ստանալու հավասար 

մատչելիությունը:                                                                                                                           

Հիմնական դպրոցի առաքելությունը իր սովորողներին ազգային հենքի վրա տարրական և 

հիմնական որակյալ կրթություն տալն է` ապահովելով համակողմանիորեն զարգացած, 

հայրենասիրության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված քաղաքացիների 

ձևավորումը, որոնք կարող են իրենց կրթությունը շարունակել ավագ դպրոցներում, 

նախնական մասնագիտական (արեհեստագործական), միջնակարգ–մասնագիտական և 

այլ ուսումնական հաստատություններում:                                                                             

Հիմնական ընդհանուր կրթությունը պարտադիր է: Հիմնական ընդհանուր կրթության 

պարտադիր լինելու պահանջը պահպանվում է մինչև սովորողի 16 տարին լրանալը, որը չի 

տարածվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

որոշակի կատեգորիաների վրա, որը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:                             

Կրթության  առանցքային նպատակներից է սովորողներին զինել համապատասխան 

գիտելիքով, կարողություններով և հմտություններով, ինչպես նաև հնարավորություն 

ընձեռել, արտոնել նրանց պատրաստակամ լինել պաշտպանելու և զարգացնելու մարդու 

իրավունքները, ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը:                        

Դպրոցները պետք է համապատասխան գործողությունների միջոցով խթանեն 

սովորողների, ուսուցիչների, ծնողների և այլ շահառուների ակտիվ մասնակցությունը 

դպրոցի ժողովրդավարական կառավարմանը: Դպրոցի վարչական ղեկավարները և 

ուսուցիչները պետք է տիրապետեն մի շարք կառավարման և մարդկային հմտությունների, 

որոնք դպրոցում հնարավարություն կտան ձևավորելու ժողովրդավարական միջավայր:            

Ժողովրդավարական կրթության միջավայրի համար անհրաժեշտ է ապահովել ազատ 

խոսքի, ծաղրանքից և վախից զուրկ մթնոլորտ: Արտահայտման ազատությունը ոչ միայն 

պետք է ընկալվի որպես ժողովրդավարության սկզբունք, այլ աշակերտակենտրոն 
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դասավանդման մեթոդով փորձարկվի դասապրոցեսի ընթացքում: Դպրոցը պետք է 

կրթության կազմակերպման և դասավանդման զանազան արդի մեթոդների միջոցով 

 

խթանի համակեցությունը, սոցիալական ներդաշնակությունը և հարգանք ուրիշի 

իրավունքների նկատմամբ, կանխի ցանկացած ձևի խտրականությունը և բռնությունը, 

ստեղծի հավասար հնարավորություններ, լուծի հակամարտությունները և 

անհամաձայնությունները:                                                                                                                 

Իմ, որպես ենթադրյալ ուսումնական հաստատության տնօրենի, գերխնդիրն է գործող 

դպրոցը վերածել արդյունավետ , կոմպետենցիոն կրթություն ապահովող դպրոցի, 

վստահության միջավայրի` քննադատական մտածողության գաղափարախոսությունը և 

միջանձնային առողջ հարաբերությունների ամրապնդումն հնարավորինս ապահովելով: 
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2․ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  

Հաստատության անվանումը, համարը`  

Երևանի Գայի «Հայկ Բժշկյանցի»  անվան  N129 հիմնական դպրոց  

Հաստատության հասցեն՝  ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 29 

Հաստատության  հեռախոսահամարը` +37410 223482;  

էլեկտրոնային հասցեն՝ school129@schools.am 

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն`http://yerevan129.schoolsite.am/ 

Դպրոցը հիմնադրվել է 1963 թվականին,1967 թվականից անվանակոչվել է լեգենդար Գայի 

անվամբ , գտնվում է Երևանի հյուսիսային մասում : 2008 թվականին ստացել է ռուսերեն 

խորացված ուսուցման թույլտվություն :                                                                                                                               

Գայի /Հայկ Բժշկյանց/ անվան թիվ  129 միջնակարգ դպրոցը հիմնական է հաստատվել ՀՀ 

կառավարության 2010թ. մայիսի 6-ի N 575-Ն որոշմամբ: 

Դպրոցի կանոնադրությունը հաստատվել է 19.11.2012թ. N404-Ա որոշմամբ: 

Համաձայն ՀՀԿԳՆ 9.07.2009թ. 808-Ն որոշման և 400 Ա/Ք N 883 Ա/Ք, 884 Ա/Ք հրամանով 

տրված լիցենզիաների (Լիցենզիա N0976 564)` դպրոցն իրավունք ունի իրականացնել 

հետևյալ կրթական ծրագրերը` 

           -տարրական ընդհանուր`  120   սահմանային տեղով 

          -հիմնական ընդհանուր` 260    սահմանային տեղով 
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Ներկայումս առկա է 11 դասարան ՝ 5 տարրական օղակում, 6 հիմնական օղակում: 

Ընդհանուր աշակերտ թիվը 263: 

            Դպրոցն ունի  19 դասասենյակ,որից այս պահին օգտագործում է 11-ը 

(վարձակալական հիմունքներով տարածք է տրամադրել 3-րդ և 4 հարկերում Ոսում 

դպրոցին),  3 առարկայական կաբինետ, 1 գրադարան,  2 լաբորատորիա՝ ֆիզիկա, քիմիա-

կենսաբանություն, 1 համակարգչային կաբինետ, 1 հանդիսությունների  դահլիճ, 1  

մարզադահլիճ,  200 քմ.  մարզահրապարակ,    ուսուցչանոց,       բուֆետ, 8  սանհանգույց, 1 

բուժկետ, ջեռուցման լոկալ համակարգ: 

     - 1963 թվականին   700  աշակերտի համար կառուցված դպրոցական տիպային շենքը 

հիմնանորոգվել է   2008 թ-ին : Պետական միջոցներով կառուցվել է  նաև սպորտդահլիճը, 

հետագայում  վերանորոգվել են սանհանգույցները,  տանիքը և պատուհանները: 

Դպրոցն ունի  2 վարչական , 20 մանկավարժական , 6 բազմամասնագիտական աշխատող  

և 12 ուսումնաօժանդակ   սպասարկող անձնակազմ : Տարակարգ ունեցող ուսուցիչը մեկն է 

: Հետազոտող ուսուցիչը մեկն է: 

Դպրոցն աշխատում է 5-օրյա աշխատանքային շաբաթով, միահերթ: 
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3.  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ , ԱՅԴ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Երևանի Գայի «Հայկ Բժշկյանցի»  անվան  N129 հիմնական դպրոցի զարգացման ծրագրում 

իրատեսական նպատակներ և խնդիրներ սահմանելու համար նախ անհրաժեշտ է 

վերլուծել առկա իրավիճակը, բացահայտել ուժեղ և թույլ կողմերը, վերհանել առկա 

հիմնախնդիրները: Վերլուծությունը համակարգված իրականացնելու համար 

նպատակահարմար է այն կատարել ըստ որոշակի ոլորտների` առավելագույնս ընդգծելով 

դպրոցի ուժեղ և թույլ կողմերը: 

 

3․1 Դպրոցի շենքային պայմանները և նյութատեխնիկական բազան 

 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

 Դպրոցի շենքային պայմանները 

բարվոք վիճակում են, 

հիմնանորոգված է 

 Լաբորատորիաների 

առկայություն 

 Դպրոցում առկա է բուժկետ 

 Դպրոցում առկա է գրադարան , 

ընթերցասրահ և թանգարան 

 Դպրոցն ունի մարզադահլիճ և 

մարզահրապարակ 

 Դպրոցն ունի համակարգչային 

սենյակ    

          

 

 Դպրոցը աշակերտ թվի խնդիր ունի, 

թերբեռնվածություն 

 լաբորատորիաների հագեցվածության 

նյութատեխնիկական բազան  

 Առարկայական կաբինետների 

հագեցվածություն  

 Նկուղների բացակայություն ,որպես 

ապաստարան 

 Մարզահրապարակիև մարզադահլիճի 

վերանորոգում 

 Մարզագույքի համալրում, 

Հանդերձարանների բարեկարգում 

 Էլեկտրոնային գրատախտակների և 

համակարգիչների  համալրում 

 Տեխնոլոգիա առարկայի համար 

նախատեսված արհեստանոցի 
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համալրում 

 

 Դպրոցն ունի կերպարվեստի և 

շախմատի համար նախատեսված 

դասասենյակի գույքի համալրման 

կարիք 

 Ձեռնարկատիրական գործունեության 

բացակայությունը 

 Կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող 

աշակերտների հարմարեցվածության և 

պայմանների բարելավում 
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3․2 Դպրոցի Ֆինանսատնտեսական գործունեությունը 

Դպրոցաշինության, կրթության զարգացման կարևոր ուղղություններից են բյուջետային 

հնարավորությունները: Բոլորս գիտենք որ ուսումնական հաստատությունը հաճախ միակ 

ֆինանսավորումը ստանում է պետական բյուջեից:                                                                          

Դպրոցը ֆինանսավորումը է աշակերտների թվով: Հաճախ դպրոցի բյուջետային միջոցների 

սղության պատճառով նվազեցվում են որոշակի ծախսեր՝ 

 Գույքի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր 

 Վերանորոգման աշխատանքներ 

 Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր 

 

Դպրոցի եկամուտները 






 

 

 

 

 

 

 

 2019թ 2020թ 2021թ 

  69606.8 



 3203.1 

                  - 
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3․3 Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերը( 

դպրոցի կանոնադրություն, տեղայնացված օրինակելի իրավական 

ակտեր , ներքին իրավական ակտեր) դրանց վարումը (նորմատիվ 

փաստաթղթեր) 

 

Երևանի Գայի «Հայկ Բժշկյանցի»  անվան  N129 հիմնական դպրոցը պետք է ունենա 

նորմատիվ և իրավական համակարգի զարգացման հնարավորություն, իր գործունեության 

համար անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերի ցանկը և ցանկում նշված բոլոր 

փաստաթղթերը: Ցանկում նշված փաստաթղթերի օրինակելի տարբերակների հիման վրա 

պետք է կազմված և սահմանված կարգով հաստատված լինեն իր կառուցվածքին հատուկ 

փաստաթղթերը:                                                                                                                        

Ուսումնական հաստատությունում պետք է առկա լինեն պարտադիր գործածության 

երաշխավորված փաստաթղթերը, և դրանք պետք է վարվեն կարգերի պահանջներին 

համապատասխան: Ուսումնական հաստատությունը պետք է արդյունավետ օգտագործի 

գոյություն ունեցող նորմատիվ փաստաթղթերը, դրանց օրինակելի ձևերը, իր 

իրավասության սահմաններում մշակի հաստատության համար անհրաժեշտ նոր 

նորմատիվ փաստաթղթեր (ներքին իրավական ակտեր) և դրանք կիրառի աշխատանքի 

ընթացքում: Այս աշխատանքին մասնակցելու հնարավորություն պետք է ունենան 

հաստատության բոլոր աշխատակիցները: Այդ փաստաթղթերը պետք է լինեն 

արդյունավետ, ժամանակակից, իրականանալի (իրականացնելի), ապահովեն 

աշակերտների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների աճ:                                    

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործածության ենթակա 

փաստաթղթերի անվանացանկը: 

1. Աշակերտի անձնական գործ 

2. Աշակերտական շարժի մատյան 

3. Ատեստատների բաշխման մատյան 

4. Վկայականների բաշխման մատյան 

5. Աշխատողների հրամանագիրք 

6. Աշակերտների հրամանագիրք 

7. Աշխատողի անձնական գործ 
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8. Դպրոցի խորհրդի արձանագրությունների մատյան 

9. Մանկավարժական խորհրդի արձանագրությունների մատյան 

10. Առարկայական մեթդական միավորման արձանագրությունների մատյան 

11. Տարիֆիկացիոն ձևաթղթերի մատյան 

12. Ուսուցչի բաց թողած և փոխարինած ժամերի հաշվառման մատյան 

13. Սովորողի տեղափոխման թերթիկ 

14. Աշակերտական խորհրդի արձանագրությունների մատյան 

15. Ծնողական խորհրդի արձանագրությունների մատյան 

 

Այդ փաստաթղթերը լրացնելը դպրոցի առօրյա գործունեության կանոնակարգման 

համար դեռևս բավարար չէ: Պետք է ունենալ նաև խորհրադակցական մարմնի 

կանոնադրությունը, որտեղ նկարագրվում են նաև փաստաթղթի վարման գործընթացը և 

պատասխանատուների աշխատանքը:                                                                                               

Այս ցանկում կան այնպիսի փաստաթղթեր, որոնց լրացման կարգը սահմանվում է ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարության կողմից: Դպրոցը չի կարող դրանք փոփոխել և 

պետք է ճշտությամբ կատարի դրանց պահանջները (ցանկի 1-7, 11, 12, 13 կետերը): 

Ուսումնական հաստատության տնօրենը պետք է վստահ լինի, որ ցանկում 

թվարկված փաստաթղթերի լրացման կարգերը առկա են, և փաստաթղթերը լրացվում են 

այդ կարգերի հիման վրա: Ամենօրյա գործունեությունը կանոնակարգելու նպատակով 

դպրոցն իր իրավասության սահմաններում կարող է մշակել, օգտագործել կանոնակարգող 

այլ փաստաթղթեր: 

Նպատակ ենք սահմանում ապահովել ՀՀ ԿԳՄՍ Նախարարության կողմից 

հաստատված պարտադիր գործածության օրինակելի փաստաթղթերի 

համապատասխանությունը դպրոցի կառուցվածքային առանձնահատկություններին: 
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3․4 Կառավարման և խորհրդակցական մարմինները և նրանց 

կարևորագույն դերը 

 

Ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարումն իրականացնող մարմինը 

հաստատության խորհուրդն է: Շատ կարևոր է, որ խորհուրդները լինեն մասնակցային, 

ունենան իրական ինքնավարությունը, ազատ լինեն իրենց գործողություններում՝ 

պահպանելով իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները: Այն դեպքում, երբ 

խորհրդակցական մարմինները գործում են ձևական, չեն կատարում կամ մասամբ են 

կատարում իրենց պարտականությունները, դպրոցում ուսումնադաստիարակչական, 

կառավարման և ղեկավարման գործընթացներն էականորեն տուժում են: Դպրոցը դառնում 

է փակ, դպրոցում իրականացվող գործընթացները ուսուցիչների, աշակերտների և 

համայնքի համար դառնում են անհասկանալի, և արդյունքում նրանց և դպրոցի միջև 

առաջանում է անվստահության մթնոլորտ:Անհրաժեշտ է ընդլայնել դպրոցի խորհրդի 

լիազորությունները և իրավունքները՝ հետևյալ ուղղություններով: 

 նյութատեխնիկական բազայի հարստացման ուղղությամբ որոշումների ընդունում, 

 դպրոցի ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ առաջարկությունների 

ներկայացում: 

 կրթության պետական կառավարման մարմնին դպրոցի զարգացման վերաբերյալ 

առաջարկությունների ներկայացում: 

 դպրոցական շինարարության վերաբերյալ պետական լիազորված մարմիններին 

առաջարկությունների ներկայացում:                                                                                          

<<ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի 

օրինակելի կանոնադրության 77-րդ կետով ամրագրված է. «Հանրակրթական 

դպրոցում կրթական գործունեության արդյունավետ կազմակերպման, ինչպես նաև 

զարգացման ծրագրերին աջակցելու և համայնքի հետ արդյունավետ 

համագործակցություն ապահովելու նպատակով ձևավորվում են խորհրդակցական 

մարմիններ` մանկավարժական խորհուրդ, առարկայական մեթոդական 

միավորումներ, ծնողական, աշակերտական խորհուրդ, հոգաբարձուների 

խորհուրդներ : Հանրակրթական դպրոցում կարող են ձևավորվել խորհրդակցական 

կամ խորհրդատվական այլ մարմիններ>>:                                                         

Խորհրդակցական բոլոր մարմիններն ունեն իրենց կանոնադրությունը, որը կազմում 

է դպրոցը` հիմք ընդունելով օրինակելի կանոնադրությունը: Կանոնադրությամբ 

սահմանվում են տվյալ մարմնի գործունեության ոլորտները և կարգը: Որպես 

դպրեցի տնօրեն ՝ պետք է կարողանալ գնահատել և ժամանակին միջոցներ 
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ձեռնարկել խորհրդակցական մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու, ձևական գործընթացները դադարեցնելու համար:Այդ նպատակով 

անհրաժեշտ է. 

1. Մանկավարժական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել սեմինարներ` 

նրանց դպրոցի հիմնարար փաստաթղթերին ծանոթացնելու համար: 

2. Առարկայական մեթոդական միավորումների նախագահների համար կազմակերպել 

սեմինարներ «Առարկայական մեթոդական միավորման աշխատանքների 

պլանավորումը և կազմակերպումը» թեմայով: Հրավիրել սեմինարավարներ, 

ներկայումս նաև հնարավորություններ կան մասնակցել աթցանց 

վերապատրաստումների 
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3․5 Աշակերտական Համակազմ 

 
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

 Տարրական առաջին աստիճանի 

սովորողների գերակշիռ մասը սովորում 

է գերազանց և լավ առաջադիմություն է 

ապահովում, կրթաթոշակ ստացող 

աշակերտի առկայություն 

 Երկրորդ աստիճանի սովորողների 

առաջադիմությունը բավարար է  

 Աշակերտների զգալի հատվածը ձգտում 

է բարձրագույն կրթության 

 ՏՀՏ-ի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն 

 Ներգրավվածություն ռուսերենի 

խորացված ուսուցման մեջ 

 

 Բնագիտամաթեմատիկական 

առարկաների ներքին գնահատման 

միջին և ցածր ցուցանիշ 

 Մեծ չէ հետաքրքրությունը 

ընթերցանության նկատմամբ 

 Հիմնական օղակում գերակշռում է 

միջին և ցածր առաջադիմությունը 

 

Ամբողջ աշխարհում համընդհանուր ներառումը այլևս ապրելակերպ է, մարդկանց համատեղ 

ապրելու, աշխատելու և սովորելու կենսակերպ , Յուրաքանչյուր երեխա իրեն պետք է կարևորված 

զգա հանրակրթության պայմաններում: ՀՀ Սահմանադրության հոդված 39-ը սահմանում է 

<<Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք>>, ներառական կրթությունը կրթական այնպիսի 

ծրագիր է , որը բացառում է ամեն տեսակ խտրականություն երեխաների նկատմամբ, ապահովում է 

հավասար վերաբերմունք բոլոր մարդկանց հանդեպ, կրթական համակարգում ստեղծում է ուրույն 

պայմաններ առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցող անձանց համար : Ամեն պահի 

դպրոցը պիտի և՛ ֆիզիկական պայմանների և՛ հոգեբանական բարձր պատրաստվածության վրա 

լինի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներին ընդունելու , 

նրանց հաստատությանը ինտեգրելու, ներառելու, աջակցելու: Ներկայումս դպրոցում կա թվով  30 

ԿԱՊԿՈՒ աշակերտ և բանիմաց բազմամասնագիտական թիմ: 
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Սովորողների թիվը նախընթաց 3 տարիներին ընթացիկ տարում 

 

   
255 251  279 

 

3․6 Մանկավաժական Համակազմ 

 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

 Մանկավարժական 

վերապատրաստված, 

ատեստավորված բանիմաց կոլեկտիվ 

 Ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքի պատշաճ մակարդակ 

 Օտար լեզվի խորացված իմացություն 

 Բազմամասնագիտական բանիմաց 

թիմ 

 

 Մանկավարժական համակազմում 

որակավորման տարակարգ 

ունեցողների պակասը, արդի , 

այլրնտրանքային ծրագրային 

վերապատրաստումների մեջ 

սակավ ներգրավվածությունը 

 Թերբեռնվածության պատճառով 

դրույքից պակաս   

 Խթանել ՄՄ աշխատանքը,  զինել 

նորագույն մեթոդներով ու 

գործիքներով 

 Կազմակերպել սեմինարներ , 

վերապատրաստումներ , 

միջազգային ծրագրերի մեջ 

ներգրավվել 

 

 

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 

 

1.Ուսուցչի մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների 

վերաբերյալ 

2.Մանկավարժա-հոգեբանական հմտությունները 

3.Արդիական մեթոդների տիրապետման և կիրառման կարողությունները 

4.Ժողովրդավարության, հայրենասիրության հատկանիշների դրսևորումը, 

հանդուրժողականության և հաղորդակցվելու հնարքները 
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ուսուցիչը պետք է կարողանա  

 Ապահովել սովորողի գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների 

պարտադիր նվազագույնի յուրացումը սովորողների կողմից՝ կիրառելով 

դասավանդման գերարդյունավետ մեթոդներ և արդիական տեխնոլոգիաներ: 

 Կարողանա բացահայտել, դիտարկել, գնահատել, ապահովել սովո -րողի կրթական 

կարիքները: 

 Կարողանա նպաստել սովորողների արժեհամակարգի ձևավորմա նը, դրսևորել 

քննադատական մոտեցում: 

 Զարգացնել ինքնուրույն նախաձեռնություն, կարողանա հաշվի առնել իրենց 

առարկաների հիմքը, կապել այլ ոլորտների և բնագավառների, ինչպես օրինակ` 

քաղաքացիության հետ, և հետազոտել դրանց սոցիալական ծառայությունը, 

ժամանակակից մշակույթի հետ դրանց փոխհարաբերությունը, որպես 

համընդհանուր արժեք` խթանել հանդուրժողականությունը, հավասարության 

խնդիրները, բազմազանությունը և մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը: 

 Համագործակցել սովորողների ծնողների և նրանց օրինական ներկայացուցիչների 

հետ: 
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3․8 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

 

Ուսումնական միջավայրի ճիշտ վերլուծությունը զարգացման ծրագրի կարևոր 

գործոններից է: Ուսումնական միջավայրը դասասենյակների և առարկայական 

կաբինետների, դասագրքերի և այլ գրականության, սարքավորումների , դպրոցում 

ձևավորված սովորեցնելու և սովորելու ավանդույթի, դպրոցի ներսում և դպրոցից դուրս 

առկա հասարակական հարաբերությունների ամբողջությունն է: Այն պայմանավորված է 

նշված բոլոր ուղղությունների առկայությամբ և փոխկապակցվածությամբ: Դպրոցը կարող 

է ուժեղ լինել մի ուղղությամբ, բայց այդ ուժը կթուլանա մեկ այլ ուղղության թույլ լինելու 

պատճառով: 

Դպրոցի նպատակը պետք է լինի՝ 

1. դասասենյակաների և առարկայական կաբինետների վերանորոգումը՝  

կահավորված լինելը նոր գույքով 

2. ապահովվել դասագրքերով և ուսումնական այլ գրականությամբ, 

սարքավորումներով  

3. դպրոցում ձևավորել հասարակական այնպիսի հարաբերություններ,որոնք 

համապատասխանում են երեխաների իրավունքներին և ժողովրդավարական 

դպրոցի գաղափարներին 

4. դպրոցում ձևավորել սովորեցնելու և սովորելու ավանդույթ (մշակույթ): 

5.  ապահովել ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը 

ուսումնական գործընթացում  

                                                                                                                                        

Ծնողների և երեխաների սոցիալական պատկերը պետք է նկարագրվի դպրոցի 

ուսումնական ծրագրում, արտացոլվի ուսումնական պլանում և իրականացվի 

ուսումնառության ընթացքում: Այս պահանջը դրված է նաև ուսումնական պլանի 

դպրոցական բաղադրիչի բաշխման հիմքում: Դրա արդյունքում աշակերտները 

կունենան ուսումնական հաջողություններ, որոնք տոկոսային հարաբերությամբ 

ներկայացվում է դպրոցի ներքին գնահատման ժամանակ:                                                  

Դպրոցի ուսումնական պլանը դպրոցի հիմնարար փաստաթղթերից է, որը 

ապահովում է դպրոցի կողմից պետական և հանրային պատվերի կատարումը: 

Դպրոցի ուսումնական պլանը պետք է կազմվի՝ ըստ սովորողների այլ ոչ թե 

ուսուցիչների կարիքների: 
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Այս առումով կարևորում ենք ուսումնական պլանի համապատասխանեցումը 

դպրոցում սովորողների կարիքներին:                                                                                      

Դաստիարակությունը պետության կրթական քաղաքականության և կրթության 

համակարգի ռազմավարական կարևորագույն խնդիրն է, քանզի կրթության գերնպատակն 

անձի անհատականության կայացումն է:  Դպրոցը պետք է քայլեր ձեռնարկի սովորողների 

դաստիարակության համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ՝ 

1. ծնողների ուսուցում կազմակերպելով 

2. առարկայական դասընթացներում հզորացնելով դաստիարակության մասը 

3. արտադասարանական միջոցառումներին դաստիարակչական ուղղվածություններ 

տալով 

4. ուսման նկատմամբ դրական վերաբերմունք ձևավորելով 

5. ծնող-դպրոց կապը հզորացնելով 

Այս առումով նախատեսվում է բարելավել դպրոցում իրականացվող դաստիարակչական 

աշխատանքները`մշակելով և ներդնելով արդյունավետ մեխանիզմներ, , ներմուծելով 

կրթական արդի ծրագրեր, այդ թվում՝ այլընտրանքային և միջազգային: 
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3․9 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԸ 

 

Կրթության որակը կարելի է բարձրացնել` բացահայտելով իրավիճակը գնահատելու 

միջոցով այն փոխելու հնարավորությունները: Անհրաժեշտ է դիտարկել հետևյալ 

գործոնները. 

 Ուսումնական գործընթացի փաստացի վիճակը: 

 Կրթական գործընթացի կատարողականը: 

 Կրթական գործընթացի արդյունավետությունը: 

 Կրթական գործընթացի որակը կրթական աստիճաններում: 

 Դասերի, ուսումնական միջոցառումների որակը: 

Մեր առջև խնդիր ենք դնում բարձրացնելու աշխատանքային կարգապահությունը և 

ուսուցման որակը:                                                                                                                       

Արմատապես պետք է բարելավել դպրոցի ծնողական խորհուրդի դերը նրանց հետ 

համագործակցությունը՝ ընդգրկելով ուսման նորագույն գործառույթներում:    

Հետևողականորեն ամրապնդել դպրոցի և ծնողների միչև կապերը, ձևավորել ծնողների և 

մանկավարժական անձնակազմի կողմից սովորողների դաստիարակչական միասնական 

պահանջները, ապահովել ծնողների ակտիվ մասնակցությունը արտադպրոցական և 

արտադասարանական աշխատանքներին, ամրապնդել ծնողական խորհուրդի կազմը 

դպրոցի կառավարման խորհրդի և մանկավարժական խորհրդի հետ՝ ապահովելով 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բարձր մակարդակը:                                              

Ամենօրյա աջակցություն ցուցաբերելով ծնողական խորհրդի աշխատանքների 

կազմակերպմանը՝ կանոնադրությամբ նախատեսված սովորողների սոցիալական, 

կենցաղային աշխատանքների կազմակերպման հարցերում: Այդ նպատակով ծնողական 

խորհուրդը պետք է ստույգ տեղեկություն ունենա անապահով ընտանիքների սոցիալական 

վիճակի մասին , որպեսզի դպրոցի ծնողական խորհրդի հետ միասին կարիքավոր 

սովորողներին նյութական օգնություն և աջակցություն ցույց տրվի: 

 Անվճար դասագրքերով և գրենական պիտույքներով ապահովումը, 

 Անվճար կրթական ծրագրերից օգտվելը 

 Պարբերաբար նրանց մշակույթի օջախների այցելությունների ապահովումը 

 Ամառային արձակուրդներին ճամբարներում հանգստի կազմակերպումը, 

 Հնարավորության սահմաններում դպրոցի բուֆետում անվճար սննդի 

կազմակերպումը, 

 Նրանց ընդգրկել արտադասարանական խմբակներում: 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Դպրոցում յուրաքանչյուր ոք պիտի իր առավելագույն ներգրավվածությունն ունենա 

կրթության և դաստիարակության գործընթացում 

 Դպրոցի դերի բարձրացում, հասարակության և սովորողների վստահություն: 

 Ամենակարևորը կրթության նկատմամբ հասարակական դրական 

կարծիք,ցանկություն,հարգանք,հետևողականություն արմատավորելն է․ 

 Կրթությունը պետք է պահանջ լինի /կա պահանջարկ, կա առաջարկ/: 

 Համագործակցություն այլ դպրոցների հետ ՝ ներցանցային կապի միջոցներով, 

միջառարկայական կապերի հաստատում, ուսանելի և առաջավոր փորձի 

յուրացման նպատակով 

 Աշակերտների կամավորական աշխատանքի խթանում 

 Աշակերտների հետաքրքիր իդեաները կյանքի կոչել, քննադատական 

մտածողության խթանում 

 Դպրոցի կրթական գործունեության բարելավման ուղղությամբ իրականացնել 

դասալսումներ, ուսուցման գործընթացի մշտադիտարկում 

 Աշակերտական ինքնակառավարման և ինքնավարության զարգացման, նրանց 

իրավունքների և պարտականությունների մշակույթի բարձրացման նպատակով 

կատարել աշակերտական խորհրդի աշխատանքների մշտադիտարկում և 

գնահատում 

 Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջին իրականացնել դպրոցի ուսումնական 

գործունեության գնահատում՝ հաջորդ տարվա գործունությունը պլանավորելու 

համար 

 Ստեղծել տարրաբնույթ արտադասարանական խմբակներ ըստ անհրաժեշտության, 

հետաքրքրությունների, նախասիրությունների կարիքի ինչպես նաև 

համագործակցություն նորարարական , այլընտրանքային ,արդի ծրագրեր 

իրականացնող հաստատությունների հետ սերտ կապեր հաստատել ոչ միայն 

հայրենիքում , այլ նաև արտերկրում/ Սփյուռք, Արմաթ Ինժեներական 

լաբորատորիա 

 Դպրոցներն իրենց ֆիզիկական, տեխնիկական հնարավորություններով 

/լաբորատորիա, էլեկտրոնային և համակարգչային կաբինետներ, մարզադահլիճ և 

այլն/ լինեն հնարավորինս հագեցած, ոչ միայն աշակերտների այլ նաև ուսուցիչների 

առանց այն էլ այդքան ծավալուն գործունեությունը թեթևացնելու նպատակով․ 
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 .Ընդլայնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը, ձեռք բերել շատ 

էլեկտրոնային գրատախտակներ և զարգացնել էլեկտրոնային ուսումնական բազան 

/առարկայական նյութեր/: 

 Առարկայական օլիմպիադաներում / ներդպրոցական, մարզային ,հանրապետական 

/ , միջազգային առարկայական, մարզական, մշակութային  

ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական մրցույթների մասնակցության խթանում, 

հաղթող աշակերտների թվի աճի 

 

 ստեղծել էլեկտրոնային գրադարանի հնարավորություն , ապահովելով 

աշակերտների տեղեկատվական հասանելիությունը , քանզի նրանց ավելի է 

գրավում արագ և էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկատվության ստացումը 

 ունենալ մշակված հարցաթերթիկներ առաջարկությունների, բողոքների, 

երախտագիտության խոսքի համար, դպրոցում յուրաքանչյուրին հասանելի , 

ներդպրոցական կյանքին առավելագույնս իրազեկ լինելու և բարելավելու նրա 

գործունեությունը, կանխելու առաջացող կամ սպասվելիք խնդիրները: 
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3․10 ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ 

 

Մանկավարժական գիտության, կրթական նոր տեխնոլոգիաների զարգացումն էլ 

ավելի է խթանում դասավանդման նոր մեթոդների, ուսուցման նոր ձևերի մշակումը: Այսօր 

արդեն նորություն չեն դասավանդման փոխներգործուն, աշակերտակենտրոն մեթոդները, 

ուսուցման կազմակերպման տարբեր եղանակները, հեռավար ուսուցման ձևերը: 

Դպրոցում այսպիսի փոփոխություններ կատարելը պահանջում է ժամանակ և միջոցների 

ներդրում: Հնարավոր չէ մեկ սեմինարի կամ վերապատրաստման դասընթացի միջոցով 

բոլոր ուսուցիչների մոտ ձևավորել ուսուցման ժամանակակից մեթոդների, ՏՀՏ-ների 

արդյունավետ կիրառման կարողություններ: Ուսուցիչը պետք է ժամանակ ունենա նոր 

գիտելիքներ ստանալու, դրանք գործածելու, սխալները ուղղելու և մոտեցումները 

վերանայելու համար: Դպրոցի վարչական կազմն էլ պետք է կարողանա ուսուցչի 

աշխատանքը վերահսկել, անհրաժեշտ օժանդակություն ցույց տալ և ապահովել նոր 

ստացած գիտելիքների և հմտությունների կիրառումը: 

Այս հիմնախնդիրները լուծելու նպատակով հարկ ենք համարում ՏՀՏ-ների կիրառման 

միջոցով բարձրացնել ուսուցման արդյունավետությունը, ուսուցման կազմակերպման 

կոլեկտիվ եղանակի միջոցով ապահովել սովորողների անհատական առաջընթացը: Այս 

գործընթացում հատկապես կարևորում եմ ուսուցիչների տարրաբնույթ 

վերապատրաստումների, ինքնակրթության արդյունքում ուսուցչի կոմպետենտ կրոական 

գործընթացի պլանավորման, կազմակերպման , գիտելիքների, փորձի փոխանակման 

մակարդակի բարձրացումը: Լիարժեք արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է 

համագործակցել շահագրգիռ կառույցների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Մասնակցային 

դպրոցը կրթական հիմնադրամի վերապատրաստման մոդուլը: 
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4․  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 

ՈԼՈՐՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ և ՌԻՍԿԵՐԸ, 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ 

 


 Դպրոցում հիմնարար աշխատանքներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 

հասկանալ ՝ արդյոք սեյսմակայուն է մասնաշենքը  2022-2023 

  Նկուղներ որպես ապաստարան 2023 

 Բակի բարեկարգում 2022-2023 

 Մարզահրապարակի բարեկարգում 2022 

 Սանհանգույցների բարեկարգում 2023 

 

 Հանդերձարանների բարեկարգում , կահավորում  2023-2024 

 Մարզադահլիճի բարեկարգում , գույքի համալրում  2023-2024 

 Լաբորատորիաների հագեցում , սարքավորումների, դիդակտիկ նյութերի 

համալրում համալրում  2024-2025 

 Համակարգիչների ձեռքբերում  2025 

 Շախմատի և կերպարվեստի , տեխնոլոգիայի դասասենյակի կահավորում, 

անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում 2025-2026 

 





Խնդիրներ 

Դպրոցը չի կարող միայն իր միջոցներով իրականացնել նշված աշխատանքները: 

Վերը նշվածները իրականացնելու համար մեծ ջանքեր պետք է կիրառվեն՝ նոր 

ներդնողների ներգրավման համար
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Դպրոցում հարկավոր է հաստատել  հանրակրթությ ան կազմակերպման հետևյ ալ  սկզբունքները՝    

       1․ Հանրակրթությ ունը պետք է իրականցվի ազգայ ին հենքի վրա՝  համամարդկայ ին 

արժեքներիներդաշնակ զարգացմամբ 

        2․ Հանրակրթությ ունը իրականացվում է ՀՀ պաշտոնական լ եզվով՝  գրական հայ երենով, 

ուսուցման և դաստիրակությ ան միասնականությ ան սկզբունքով՝  զերծ մնալ ով 

խտրականությ ուններից ուսահմանափակումներից 

        3․ Հանրակրթությ ունը նպաստել ու  է մարդու  և քաղաքացու  շահերին, ծառայ ել ու  ՝ անհատին ու  

ժողովրդին 

        4․ Հիմնական կրթությ ունը պարտադիր է և հասանել ի յ ութաքանչ յ ուր անձին, անկախ 

հետաքրքրությ ունից , նախնական մասնագիտական կողմնորոշումից , մտավոր և ֆիզիկական 

կարողությ ուններից 
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․ 
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․ 
































․ 



32 
 



ՌԻՍԿԵՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Ռիսկեր 

Արտաքին Ներքին 

Ռազմական 

իրադրություն 

Ֆորսմաժորային 

իրավիչակներ 

Անհրաժեշտ 

ֆինանսական 
աղբյուրների 

բացակայություն 

Համագործակցության 

բացակայություն 

Նպատակայնության 

պակաս 
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Վերջաբան 

 

Կրթությունն ազատություն է: Պաուլո  Ֆրեյրե 


