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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ՎԿ Վերապատրաստող կազմակերպություն 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ԿԾԿ ԾԻԳ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ 

ՏՀՏ-ներ Տեղեկատվական համակարգչային տեխնոլոգիաներ 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ 

Ծրագրի համառոտ ակնարկը  

ՀՀ կառավարության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև կնքված 
համաձայնագրի շրջանակներում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» Ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակն իրականացնում է «Կրթության որակ և 
համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագիրը: Հանրակրթության որակի 
բարելավում ենթածրագրի բաղադրիչներից է «Կրթության որակի հետագա բարելավումը 
ուսուցիչների վերապատրաստման և մասնագիտական զարգացման միջոցով» 
բաղադրիչը: Բաղադրիչի հիմնական նպատակն է՝ բարձրացնել հանրակրթության որակը 
ուսուցիչների մասնագիտական գիտելիքների ու մանկավարժական հմտությունների 
շարունակական զարգացման միջոցով և մանկավարժի մասնագիտության վարկանիշը` 
աշխատանքի պայմանների բարելավման միջոցով: 

Հետազոտության նպատակը 

Դպրոցներում դասավանդման որակի բարելավումը մեծապես կախված է 
վերապատրաստումների արդյունավետությունից: Վերջինս գնահատելու նպատակով՝ 
«Բեյքեր Թիլլի Արմենիա» կազմակերպությունը 2013 թ-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի պատվերով 
կատարել է 2011-2012 թթ-երին իրականացված վերապատրաստումների գնահատումը:  

Բաղադրիչի ուժեղ և թույլ կողմերը 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

ՎԿ-ների մասին տեղեկատվությունը 
տարածվել է մի քանի ուղիներով՝ 

• էլեկտրոնային կայքերով, 

• տպագիր մամուլով, 

• դպրոցների հետ անմիջական աշխատանքի 
միջոցով։ 

Վերապարտաստումների իրականացման 
ժամանակացույցը դպրոցներին և ուսուցիչներին 
ներկայացվել է վերապատրաստումները 
սկսելուց առաջ, ինչն անհարմարություն է 
ստեղծել ուսուցիչների համար:  

Վերապատրաստումների ընդհանուր 
կազմակերպչական կողմը բարձր է 
գնահատվում. 

• դասաժամերը սկսվել են ծրագրածին 
համապատասխան, 

•  հիմնականում ապահովվել է 
նյութատեխնիկական բազան։ 

2012 թ-ին հիմնականում  

• չի տրամադրվել գիշերավարձի ու սննդի 
ծախսերի փոխհատուցում,  

• նախատեսված չի եղել սննդի 
կազմակերպումը: 

 Վերապատրաստումների համար 
նախատեսված ժամանակահատվածը, որը եղել 
է կա՛մ դասերից հետո (2011թ.), կա՛մ 
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արձակուրդների հաշվին (2012թ.): 

Վերապատրաստումները գրանցել են ինչպես 
նախատեսված, այնպես էլ չնախատեսված 
դրական արդյունքներ։ 

Ապահոված կենցաղային պայմանների 
համեմատ վերապատրաստումների 
տևողությունը բավականին երկար է եղել: 

  

Վերապատրաստման Ծրագրի բաժինների ուժեղ եվ թույլ կողմերը  

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ ԿԱՄ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

Օրենսդրական բաժին 

Համապատասխանել է շահառուների 
կարիքներին։ 

Նախատեսված նյութը ծավալուն է եղել 
ուսուցանմանը տրամադրված 8 ժամերի համար։ 

Ներկայացված նյութի նորությունը և 
օգտակարությունը բարձր է գնահատվել։ 

 

ՏՀՏ-ների բաժին 

Լիովին համապատասխանել է 
շահառուների կարիքներին։ 

Վերապատրաստումները թիրախային չեն եղել: 
Վերապատրաստվող խմբերը կազմվել են 
դասավանդվող առարկայի, այլ ոչ ուսուցիչների 
հմտությունների և գիտելիքների մակարդակի 
հիման վրա։ 

ՏՀՏ-ների բաժնի նորությունը և 
օգտակարությունը բարձր է գնահատվել։ 

ՏՀՏ-ների բաժնում ներկայացված գիտելիքներն, 
այնուամենայնիվ, ունեն կիրառության մի շարք 
օբյեկտիվ սահմանափակումներ։ 

Գործնական աշխատանքների 
արդյունքում ստեղծվել են նյութեր, որոնք 
ուսուցիչները հետագայում օգտագործել 
են որպես դիդակտիկ նյութեր։ 

ՏՀՏ-ների բաժնին հատկացված 12 ժամը 
հիմնականում ներկայացվել է մեկուկես կամ երկու 
օրվա ընթացքում, ինչը նվազեցրել է նյութի 
ընկալման աստիճանը։ 

Բոլոր վերապատրաստումներն 
ապահովված են եղել համակարգիչներով։ 

Համակարգիչների քանակությունը բավարար չի 
եղել, և մեկ համակարգչից մի քանի հոգի 
միաժամանակ է օգտվել։ 

Առարկայական-մասնագիտական բաժին 

Ուսուցիչների խմբերը ձևավորվել են ըստ 
դասավանդվող առարկայի, ինչը թույլ է 
տվել փոխներգործուն մեթոդները 
ներկայացնել կոնկրետ, կիրառելի 
օրինակներով։ 

Չի իրականացվել վերապատրաստվողների 
թիրախային ընտրություն. ծրագիրն ընդհանուր է 
եղել բոլորի համար՝ անկախ նրանց կարիքներից՝ 
գիտելիքների և հմտությունների իրական 
մակարդակից։ 

Ներկայացված նյութի նորությունը, 
օգտակարությունը և կիրառելիությունը 

Ծրագիրը չի ներգրավում դպրոցների տնօրեններին 
և ծնողներին, որոնք էլ չեն ներգրավվում 
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ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ ԿԱՄ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

բարձր է գնահատվել։ գործընթացում՝ որպես պահանջատեր, ուստի 
ծրագրի համակարգային ազդեցությունը նվազում է։ 
Մյուս կողմից՝ ծնողները հաճախ են հանդես գալիս 
արդի մեթոդների կիրառությունը խոչընդոտողի 
դերում։ 

Նյութը հիմնականում ներկայացվել է 
փոխներգործուն մեթոդների 
կիրառությամբ։ 

 

Ծրագիրը գրանցել է մի շարք լրացուցիչ, 
չնախատեսված արդյունքներ, ինչպիսիք 
են՝ 

• ուսուցիչների սոցիալական ցանցի 
ստեղծումը, 

• հետագա համատեղ աշխատանքները, 

• դասընթացի ժամանակ ստեղծված 
նյութերի բարձր կիրառությունը 
հետագայում՝ դասապրոցեսում, և այլն։ 

 

Ատեստավորումը և տարակարգերի համակարգը 

Անկետավորման ենթարկված բոլոր ուսուցիչները վերապատրաստումներն ավարտելուց 
հետո անցել են ատեստավորումը: Ուսուցիչները, ընդհանուր առմամբ, դրական են 
գնահատում ատեստավորման գաղափարը. 2011 թվականին վերապատրաստվածների 
94.9%-ը և 2012թվականին վեապատրաստվածների 97.3%-ն այն դրական կամ ավելի շուտ 
դրական է գնահատել: Սակայն որակական հարցումները ցույց են տալիս, որ այդ 
գնահատականներն այնքան էլ միանշանակ չեն: Ուսուցիչներն ատեստավորումն 
առավելապես որպես ձևական գործընթաց են ընկալում։ 

Նոր մշակված տարակարգերի համակարգը թույլ է տալիս գնահատել ուսուցչի 
որակավորումը և ապահովել համապատասխան աշխատավարձի բարձրացում:  

Երբևէ տարակարգ ստանալու է դիմել հարցվողների 8.3%-ը՝ 2011 և 4.2%-ը՝ 2012 թթ-երին: 
Նման ցածր տոկոսը պայմանավորված է աշխատավարձի աննշան փոփոխությամբ, 
գործընթացի բարդությամբ և ուսուցիչների՝ տարակարգին դիմելու ընթացակարգից 
ապատեղեկացվածությամբ: 

Բաղադրիչի ազդեցությունը 

«Կրթության որակի հետագա բարելավումը ուսուցիչների վերապատրաստման և 
մասնագիտական զարգացման միջոցով» բաղարիչի կատարողականությունը վերլուծվում 
է հետևյալ ցուցանիշների միջոցով. 

(i) մասնագիտական զարգացման ծրագրերին մասնակցած ուսուցիչների տոկոսը, 



 8 

(ii) դասավանդման ավանդական (դասախոսության) մեթոդով դասավանդող 
ուսուցիչների տոկոսը:  

2011 թ-ին վերապատրաստվել է մոտ 5925 ուսուցիչ, ինչն ընդհանուրի 14,6%-ն է: 2012 թ-ին 
վերապատրաստվել է 6241 ուսուցիչ, ինչն ընդհանուրի 15%-ն է: 

Ե՛վ 2012, և՛ 2011 թթ-երին վերապատրատված ուսուցիչների հետ անկետավորումը ցույց է 
տալիս, որ նրանց միայն 0.6%-ն է շարունակում ամբողջ դասաժամը դասախոսության 
մեթոդով ներկայացնել, մինչդեռ ուսուցիչների 94,3%-ը` 2011թ., և 93.4%` 2012թ., 
դասաժամի մինչև 50%-ն անց է կացնում փոխներգործուն մեթոդների կիրառմամբ: Ընդ 
որում՝ հարցվողների կեսից ավելին նյութը պատմելուն հատկացնում է դասաժամի մոտ 
մեկ քառորդը: 

Իհարկե, այս ձևակերպումն ունի հետազոտական սահմանափակում. ուսուցիչները 
կարող են ներկայացնել այն, ինչը ճիշտ են համարում: Ուստի փոխներգործուն մեթոդների 
կիրառության իրական տոկոսը կարող է ավելի պակաս լինել: Այնուամենայնիվ, սա 
արդեն իսկ խոսում է դասապրոցես վարելու նոր մշակույթի ձևավորման մասին:  

Փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը նաև դիտարկվել է փաստացի դասալսումների 
ժամանակ, որոնց ընթացքում 2011 թ-ին վերապատրաստված ուսուցիչների 57.7%-ը և 2012 
թ-ին վերապատրաստված ուսուցիչների 63.2%-ը կիրառել են փոխներգործուն հնարներ: 
Դիտարկողները փաստում են, որ նշված դեպքերում հիմնականում ակնհայտ էր, որ 
երեխաների համար այն սովորական երևույթ է. սովորողները կարողանում են արագ 
ընկալել առաջադրանքները, հեշտությամբ և արագ ձևավորում են խմբերը, խմբերում 
աշխատելու համար ունեն անհրաժեշտ սոցիալական հմտություններ, խմբում դերերի 
բաշխման ու ռեսուրսների օգտագործման համար տրամադրվող ժամանակը ևս 
կարողանում են կառավարել: 

Փոխներգործուն մեթոդների կիրառման սահմանափակումները 

Որպես փոխներգործուն մեթոդների կիրառման սահմանափակումներ են նշվում ստորև 
բերված հետևյալ գործոնները: 
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Ուսուցման նոր մոտեցումներին և ռազմավարություններին համապատասխան 
դասավանդման ոճ ունեցող հմուտ ուսուցիչները հիմնականում կարող են կիրառել 
փոխներգործուն` սովորողակենտրոն, մեթոդներ ու հնարներ ցանկացած տիպի 
ուսումնական նպատակ իրագործելիս կամ թեմա ներկայացնելիս: Սակայն, ինչպես ցույց 
են տալիս վերջին երեք սահմանափակումները, որոշ դեպքերում ուսուցիչների մի մասը 
դեռևս դժվարությամբ է կարողանում կիրառել այդ մեթոդները բավարար փորձ չունենալու 
կամ դասարանը կառավարելու մեջ դժվարանալու պատճառով:  

Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ, փոխներգործուն մեթոդները բարձր են գնահատվում 
ուսուցիչների կողմից, ինչի մասին է խոսում նաև կիրառելիության բարձր ցուցիչը։ 
Գնահատման արդյունքում կարելի է փաստել, որ Ծրագիրը հաջող իրականացրել է իր 
առջև դրված նպատակները, որոնք ընդհանրացված են ստորև բերված աղյուսակում: 

Բաղադրիչի կատարողականության ցուցանիշները 

Կատարողականության ցուցանիշի անվանումը Ցուցանիշի 
արժեքը 

2011 

Ցուցանիշի 
արժեքը 

2012 

Մասնագիտական զարգացման ծրագրերին մասնակցած 
ուսուցիչների տոկոսը 

14.6% 15% 

Դասավանդման ավանդական (դասախոսության) մեթոդով 
դասավանդող ուսուցիչների տոկոսը 

43.3% 37% 

Դասաժամի 50%-ից քիչը ավանդական (դասախոսության) 
մեթոդով դասավանդող ուսուցիչների տոկոսը (համաձայն 
ուսուցիչների անկետավորման) 

94.3% 93.4% 
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ր • Աշակերտների մեծ (30 ից ավել) քանակի
պարագայում փոխներգործուն մեթոդների
կիրառությունը բարդանում
է, մասնավորապես, աղմուկի և ժամանակի
անբավարարության պատճառով:

• Դասասենյակների, կաբինետների կահավորումը
համապատասխան չէ նոր մեթոդների
կիրառությանը: 

• Բացակայում են անհրաժեշտ համապատասխան
պաստառներ, թղթեր, մատիտներ, ֆլոմաստերներ և
այլն: 

• Մեթոդների կիրառույթունը ժամանակատար է: 
Դասաժամերի քիչ քանակությունը` համեմատած
ծրագրի ծավալին և ներկայացվելիք
թեմաներին, լրացուցիչ խոչընդոտ է ստեղծում:

Ս
ու

բյ
եկ

տ
իվ

սա
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ա
նա

փ
ա

կո
ւմ

նե
ր • Դասարանը կառավարելու անհնարինությունը՝

աղմուկը, իրարանցումը, խիստ բարձր
ոգևորությունը, որը բերում է դասից շեղումների և
այլն:

• Ուսուցիչների մի մասը նշում է, որ այս կամ այն
մեթոդի կիրառումը կախված է առարկայի կամ
թեմայի բնույթից:

• Ուսուցիչները հակված են կարծել, որ
փոխներգործուն մեթոդներն ավելի կիրառելի են
ցածր դասարաններում, իսկ բարձր
դասարաններում նման ուսուցումը պակաս
արդյունավետ է:
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1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծրագրի համառոտ ակնարկը  

ՀՀ կառավարության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև կնքված 
համաձայնագրի շրջանակներում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» Ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակն իրականացնում է «Կրթության որակ և 
համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագիրը, որը բաղկացած է 2 
ենթածրագրից. 

i. հանրակրթության որակի բարելավում, 

ii. Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում աջակցություն բարձրագույն կրթության 
բարեփոխումներին: 

Առաջին ենթածրագրի բաղադրիչն է՝ «Կրթության որակի հետագա բարելավումը 
ուսուցիչների վերապատրաստման և մասնագիտական զարգացման միջոցով»: 
Բաղադրիչի հիմնական նպատակն է՝ բարձրացնել հանրակրթության որակը 
ուսուցիչների մասնագիտական գիտելիքների ու մանկավարժական հմտությունների 
շարունակական զարգացման միջոցով և մանկավարժի մասնագիտության վարկանիշը` 
աշխատանքի պայմանների բարելավման միջոցով:  

Բաղադրիչի հիմնական խնդիրները հետևյալն են։ 

i. Ստեղծել պայմաններ ուսուցիչների շարունակական մասնագիտական զարգացման 
համար և մշակել ուսուցիչների որակավորմանը ներկայացվող նոր 
իրավանորմատիվային պահանջներ` ապահովելով նրանց  մասնագիտական 
կատարելագործմանն ուղղված վերապատրաստումներ 5 տարի 
պարբերականությամբ: 

ii. Սահմանել յուրաքանչյուր տարի վերապատրաստվող ուսուցիչների թվաքանակը` 
ըստ առարկաների և ըստ մարզերի, ինչը կօժանդակի ուսուցիչների 
վերապատրաստման գործընթացի պլանավորմանը, թույլ կտա ընդլայնել ՈւՎԿ-
ների ցանկը, ստեղծել դրանց մրցակցային, շուկայական դաշտ` ապահովելով 
անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ: 

iii. Կազմակերպել ուսուցիչների մասնագիտական կատարելագործման և 
որակավորման բարձրացման դասընթացներ, որոնք կտարբերվեն 
բովանդակությամբ, կազմակերպման ձևերով ու տևողությամբ` ըստ ուսուցիչների 
կարիքների:  

iv. Իրականացնել կառավարման հմտությունների զարգացմանն ուղղված 
վերապատրաստումներ դպրոցների տնօրենների շրջանում: 

v. Ներդնել ֆինանսական նոր մեխանիզմներ` խթանելով ուսուցիչների 
վերապատրաստումներին պետական և ոչ պետական հաստատությունների 
մասնակցությունը: 

vi. Օժանդակել դպրոցական նորարարությունները խթանող դպրոցական ցանցի 
ստեղծմանը: 

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման կարգի» 
համաձայն՝ ուսուցչի մասնակցությունը վերապատրաստումներին և՛ իրավունք է, և՛ 
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պարտականություն, քանի որ «մանկավարժական աշխատողը պարտավոր է 
հետևողականորեն կատարելագործել իր առարկայական և մասնագիտական 
գիտելիքներն ու հմտությունները, իրականացնել ստեղծագործական և հետազոտական 
աշխատանքներ» (հոդված 27, կետ 15): Համաձայն օրենքի՝ յուրաքանչյուր ուսուցիչ հինգ 
տարին մեկ պարբերականությամբ պետք է անցնի հերթական ատեստավորումը: Ուսուցչի 
ատեստավորման պարզ ընթացակարգն իրականացվում է փաստաթղթային 
ատեստավորման եղանակով՝ ուսուցչի ատեստավորման տարածքային հանձնաժողովի 
կողմից: 

Բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվել է 2011 թ-ի հոկտեմբերից դրամաշնորհների 
տրամադրում ՎԿ-ներին` ուսուցիչների իրական կարիքներին համապատասխան 
վերապատրաստումներ իրականացնելու համար: 2011 և 2012 թթ-երին ատեստավորման 
ենթակա մոտ 12500 ուսուցիչ է վերապատրաստվել տարբեր առարկաների 
շրջանակներում: Վերապատրաստողների դերում հանդես են եկել տարբեր 
կազմակերպություններ (այդ թվում՝ համալսարաններ, ՀԿ-ներ, դպրոցներ և այլն): 
Վերապատրաստումը բաղկացած է եղել հիմնականում 3 բաժնից՝ oրենսդրական, ՏՀՏ-ներ 
և առարկայական-մասնագիտական: 

Աղյուսակ 1. Վերապատրաստումների հաստատված ծրագրերը համապատասխան 
ժամաքանակով 

Բաժին Ծրագիր Ժամ 
1 Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն 8 
2 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: ՏՀՏ-ների կիրառում 

ուսումնական գործընթացում 
12 

3 Մանկավարժական և մասնագիտական գիտելիքներ 60 
Ընդամենը 80 

Վերապատրաստումները շարունակվելու են նաև 2013 և 2014 թթ-երին, քանի որ 
«Հանրակրթության մասին» օրենքով նախատեսված է ուսուցիչների՝ տարեկան մեկ 
հինգերորդի վերապատրաստում իրականացնել: 

Վերլուծության  նպատակը 

Այս ուսումնասիրության նպատակն է իրականացնել «Կրթության որակ և 
համապասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի «Կրթության որակի հետագա 
բարելավում` ուսուցիչների վերապատրաստման և մասնագիտական զարգացման 
միջոցով» բաղադրիչի ազդեցության համեմատական վերլուծությունը 2011 և 2012 
թվականներին իրականացված վերապատրաստումների համար:   

Հաշվետվությունում տեղեկատվությունը ներկայացվում է 2011թ.-ին և  2012թ.-ին 
իրականացված վերապատրաստումների ազդեցության գնահատականների 
համեմատական վերլուծության միջոցով՝ ըստ համապատասխան բաժինների: 
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2011 ԵՎ 2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
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2 ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ 

2.1 Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությունը 

2011 և 2012 թվականներին վերապատրաստումներ են իրականացրել հետևյալ 
կազմակերպությունները. 

2011 թվական 2012 թվական 
1.      «Արմինֆո» ՍՊԸ 1.      «Արմինֆո» ՍՊԸ 
2.      «Բյուրակն» ՍՊԸ 2.      «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ 
3.      Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու 
հիմնադրամ 

3.      Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու 
հիմնադրամ 

4.      ԵՊՀ-ին առընթեր ֆիզմաթ հատուկ 
դպրոց 

4.      ԵՊՀ-ին առընթեր ֆիզմաթ հատուկ 
դպրոց 

5.      Երևանի պետական լեզվաբանական 
համալսարան 

5.      Երևանի պետական 
լեզվաբանական համալսարան 

6.      «Կրթություն առանց սահմանի» ՀԿ 6.      «Կրթություն առանց սահմանի» ՀԿ 

7.      «Մանկավարժական 
նախաձեռնություն» հայկական 
ասոցիացիա 

7.     «Մանկավարժական 
նախաձեռնություն» հայկական 
ասոցիացիա 

8.      «Մխիթար Սեբաստացի» 
կրթահամալիր 

8.      «Մխիթար Սեբաստացի» 
կրթահամալիր 

9.  Հայաստանի պետական 
մանկավարժական համալսարան 

9.      Հայաստանի պետական 
մանկավարժական համալսարան 

10.  «Քվանտ» ՈւԳԿ 10.  «Քվանտ» ՈւԳԿ 

11.  «Քայլ առ քայլ» ԲՀ 11.  «Քայլ առ քայլ» ԲՀ 

12.  «Կրթության ազգային ինստիտուտ» 
ՓԲԸ 

12.  «Կրթության ազգային ինստիտուտ» 
ՓԲԸ 

13.  Գյումրիի պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ (ԳՊՄԻ) 

13. Գյումրիի պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ 
/ԳՊՄԻ/ 

Ինչպես տեսնում ենք, 2011 թվականին վերապատրաստում անցկացնող «Բյուրակն» ՍՊԸ 
2012 թվականին փոխարինվել է «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ-ով: 

Դպրոցները հնարավորություն են ունեցել ընտրելու, թե որ ՎԿ-ի հետ են ցանկանում 
համագործակցել: Ցանկը դպրոցներին հասանելի է եղել կրթական մի շարք կայքերով 
(edu.am, aniedu.am, cfep.am, ktak.am և այլն), այն նաև տպագրվել է «Կրթություն» 
շաբաթաթերթում: Մրցույթն անցած ՎԿ-ներն իրենց հերթին ուղղակի մարքեթինգի 
ձևաչափով աշխատել են դպրոցների հետ. կապ են հաստատել դպրոցների 
ադմինիստրացիայի հետ և առաջարկել են իրենց ծառայությունները: Դպրոցների 
տնօրենները բարձր են գնահատել ՎԿ-ն ընտրելու՝ ծրագրի ընձեռած հնարավորությունը:  

ՎԿ-ի ընտրության երկու տարբերակ է կիրառվել.  

(i)տնօրենի/դպրոցի ադմինիստրացիայի կողմից ՎԿ-ի ընտրություն, 
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(ii)ուսուցչի և դպրոցի ադմինիստրացիայի կողմից ՎԿ-ի համատեղ ընտրություն: 

(i) Տնօրենների հետ հարցազրույցները թույլ են տալիս առանձնացնել ՎԿ-ների 
ընտրության հետևյալ չափանիշները։ 

a. Իրենց ծառայություններն առավել ակտիվ ներկայացնող ՎԿ-ներ. այն ՎԿ-ները, 
որոնք ավելի շուտ և ավելի գրավիչ են ներկայացրել իրենց ծառայությունները։ 

b. Վերապատրաստումների աշխարհագրությունը. ՎԿ-ի ընտրության 
ամենակարևոր գործոններից է վերապատրաստման իրականցման վայրը: 
Տնօրենների համար կարևոր են ուսուցիչների՝ ամեն օր տուն վերադառնալու 
հնարավորությունը, վերապատրաստման վայրում գիշերելու 
հնարավորությունը, տվյալ բնակավայր հասնելու համար տրանսպորտի 
առկայությունն ու արժեքը և այլն: Հետաքրքիր է, որ այդ չափանիշն ակտուալ է 
և՛ գյուղական, և՛ քաղաքային համայնքների (նաև Երևանի) համար: 

c. Վերապատրաստման իրականացման ժամանակահատվածը. երբեմն հաշվի է 
առնվել նաև այս գործոնը, քանի որ հարկ է եղել համաձայնեցնել 
վերապատրաստման ժամանակահատվածը ուսուցիչների պլաններին: 

d. Համագործակցության նախորդ՝ հաջողված փորձը՝ հիմնված ուսուցիչների 
արձագանքների վրա. որոշ դեպքերում (2011 թ-ին) դպրոցները ներկայացված 
առաջին իսկ ՎԿ-ի հետ համաձայնության են եկել և պայմանագիր են կնքել։ 
Սակայն, երբ գոհ չեն մնացել տվյալ ՎԿ-ից, 2012 թ-ին այդ ՎԿ-ն այլևս չեն 
ընտրել։ Որոշ դեպքերում էլ 2012 թ-ին չեն ընտրել 2011 թ-ին ընտրած ՎԿ-ն, 
քանի որ ցանկացել են այլ ՎԿ-ի հետ համագործակցության փորձ նույնպես 
ձեռք բերել։ 

 (ii) Ըստ ուսուցիչների հետ ֆոկուսխմբային հարցումների՝ ուսուցիչների գերակշիռ 
մեծամասնությունը մասնակցություն չի ունեցել ՎԿ-ի ընտրությանը: Այնուամենայնիվ, 
ուսուցիչների որոշ մասին դպրոցի ադմինիստրացիան հնարավորություն է տվել ՎԿ-ների 
ցուցակից ընտրել իր նախընտրած ՎԿ-ն: 

2.2 Վերապատրաստումներին մասնակցելու որոշման գործընթացը 

Կարգի համաձայն՝ դպրոցները վերապատրաստման ենթակա ուսուցիչների ցանկը 
ներկայացրել են մարզպետարանների (նաև Երևանի քաղաքապետարանի) 
համապատասխան բաժիններ, որտեղից այդ ցանկերը ներկայացվել են նախարարություն 
և տրվել են ԾԻԳ-ին: Սակայն վերապատրաստումներին մասնակցելու վերաբերյալ 
ուսուցիչները տեղեկացել են դրանց մեկնարկից անմիջապես առաջ, քանի որ 
կազմակերպչական պատճառներով վերապատրաստումների մեկնարկն ուշացել է: 

Հիմնականում ուսուցիչներին ընտրել են մեթոդմիավորման նիստերի ժամանակ կամ 
տնօրենի որոշմամբ: Ուսուցիչների առավել փոքր մասը կամավոր է ընտրել 
վերապատրաստմանը իր մասնակցելը: Նրանց մեծ մասը նշում է, որ 
վերապատրաստումներին իր մասնակցությունն ընկալել է որպես պարտադիր մի բան, 
որից չի կարելի հրաժավել կամ տեղափոխել այլ տարի:  

2.3 Վերապատրաստմանը մասնակցության նպատակը 

Քանի որ ուսուցիչների զգալի մասը վերապատրաստմանը մասնակցել է՝ ելնելով այն 
համոզմունքից, որ մասնակցությունը պարտադիր է (պետական որոշում է), ապա խոսել 
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որևէ կոնկրետ «սեփական նպատակի» մասին դժվար է: Սակայն, չնայած պարտադիր 
լինելու մասին համոզմունքին` ուսուցիչները վերապատրաստմանը մասնակցել են նաև 
այլ նպատակներով, որոնցից ամենատարածվածներն են՝ 

i. ուսուցչի համար գիտելիքների նորացման, թարմացման, ուսուցման մշտական 
պրոցեսի մեջ գտնվելու, կատարելագործման կարևորումը, 

ii. ինքնահաստատվելու, ուժերը չափելու, որպես ուսուցիչ սեփական մակարդակը 
պատկերացնելու մտադրությունը, 

iii. ատեստավորվելու ցանկությունը, որոշ դեպքերում՝ տարակարգին դիմելու 
ցանկությունը, 

iv. այլ ուսուցիչների հետ փորձի փոխանակումը (մի շարք ուսուցիչներ ինչպես նաև 
տնօրեններ փորձի փոխանակումը բուն վերապատրաստումներից ավելի են 
կարևորում՝ համարելով, որ, եթե անգամ բուն վերապատրաստումը անհաջող 
անցնի և չպարունակի որևէ նորություն, սեփական դպրոցի շրջանակներից դուրս 
կոլեգաների հետ շփումն օգտակար է), 

v. ապագա հնարավոր «վտանգներից» (կրճատումներ և այլն), սեփական անձի 
ապահովագրումը: 

2.4 Վերապատրաստման նպատակը՝ ըստ ուսուցիչների 

Ուսուցիչների գերակշիռ մեծամասնության պատկերացումները վերապատրաստումների 
նպատակների մասին հիմնականում համընկնում են վերապատրաստումների բուն 
նպատակներին: Ըստ ուսուցիչների՝ վերապատրաստումների գլխավոր նպատակն է՝  

i. ծանոթացնել ուսուցիչներին կրթական ներկա փոփոխություններին, 

ii. մշտապես զարգացնել և ուսուցանել ուսուցիչներին՝ ծանոթացնելով տարբեր 
ոլորտներում նորույթներին, 

iii. «ժամանակաշրջանի ոգուն» համահունչ դարձնել ուսուցիչներին, քանի որ ներկա 
սերունդների պահանջները, տրամաբանությունը, ըստ ուսուցիչների, այլ են և 
պահանջում են նոր մոտեցումներ, մեթոդներ և այլն: 

2.5 Վերապատրաստումից ընդհանուր բավարարվածությունը 

2012թ.-ի վերապատրաստումներից բավարարվածությունն ուսուցիչների շրջանում 
հետևյալ արդյունքներն է ստացել` վերապատրաստվածներից ոչ բավարարված 
ուսուցիչներ չկան ընդհանրապես, իսկ ավելի շուտ ոչ բավարարված  ուսուցիչների 
քանակը նվազել է 1.6%-ով՝ համեմատած 2011թ-ի արդյունքների հետ: Ինչ վերաբերում է 
դրական պատասխաններին, ապա վերապատրաստումներից լիովին բավարարված 
ուսուցիչների թիվը փոքր-ինչ նվազել է, իսկ ավելի շուտ բավարարված ուսուցիչների թիվն 
աճել է 3%-ով՝ համեմատած նախորդ տարվա տվյալների հետ (Տե՛ս Գծապատկեր 1): 
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Գծապատկեր 1. Վերապատրաստումներից բավարարվածության աստիճանը 

 

Ուսուցիչների հիմնական գոհունակությունը վերապատրաստումներից կապված է 
դասընթացի բովանդակային ասպեկտների հետ, մասնավորապես՝ 
վերապատրաստողների արհեստավարժության, իսկ դժգոհությունները կապված են 
կազմակերպչական բնույթի խնդիրների հետ: 

Նկար 2. 2011 և 2012թթ. վերապատրաստումների բացասական և դրական կողմերը ուսուցիչների 
ընկալումներում 

 
Ստորև՝ աղյուսակում, ներկայացված են վերապատրաստումներից բավարարվածության 
հիմնավորումները և անբավարարվածության հիմնական պատճառները1:  

                                                           

1 Բավարարվածության սյունակներում նշված տոկոսները տրված են ըստ բավարարվածության 
սանդղակի տվյալ գնահատականի, որոնք ցույց են տալիս բավարարվածության այդ 
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Լիովին
բավարարված

Ավելի շուտ
բավարարված

Ավելի շուտ ոչ
բավարարված

Ոչ
բավարարված

43.5

53.6

1.9 1

43.1

56.6

0.3 0

2011թ.

2012թ.

Վերապատրաստումների
բացասական կողմերը

ուսուցիչների
ընկալումներում

Վերապատրաստումների
դրական կողմերը

ուսուցիչների
ընկալումներում
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Բավարարվածությունը հիմնականում պայմանավորված է. 

• վերապատրաստման բովանդակալից, անհրաժեշտ և օգտակար լինելով՝ 2011թ.՝ 
28.3%, իսկ  2012թ.՝ 23.6%, 

• մասնագիտական գիտելիքների ամրապնդմամբ կամ նորացմամբ՝ 2011թ.՝ 26.3 %, 
իսկ 2012թ.-ին՝ 34%, 

• տրամադրված գիտելիքների ոչ բավարար անհրաժեշտ կամ օգտակար լինելով՝ 
2011թ.՝ 3.7%, 2012թ.՝ 4.1%, 

• կազմակերպչական անհարմարություններով, անարդյունավետությամբ՝ 2011թ.՝ 4%, 
2012թ.` 2.5%, 

• անցկացման ժամանակահատվածի անհարմարությունով՝ 2011թ.՝ 2.3%, 2012թ.՝ 2.5% 
և այլն: 

                                                                                                                                                                                     

գնահատականի հիմնավորումները, պատճառները: Օրինակ, «ավելի շուտ բավարարված» 
գնահատողների 18.3%-ի համար իր այդ գնահատականի պատճառը «վերապատրաստման 
բովանդակալից, անհրաժեշտ և օգտակար լինելն» է և այլն: 
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Աղյուսակ 3. Վերապատրաստումներից բավարարվածության պատճառները 

N 

Վերապատրաստումից 
բավարարվածության հիմնավորումը 

Լիովին 
բավարարված 

Ավելի շուտ 
բավարարված 

Ավելի շուտ ոչ 
բավարարված 

Ոչ բավարարված 
Ընդհ. 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

1 
Վերապատրաստման բովանդակալից, 
անհրաժեշտ և օգտակար լինելը 

54 51 31 24 - - - - 85 75 

44.3% 36.2% 18.3% 13.6% - - - - 28.3% 23.6% 

2 
Մասնագիտական գիտելիքների 
ամրապնդում, նորացում 

33 40 46 68 - - - - 79 108 

27.0% 28.4% 27.2% 38.6% - - - - 26.3% 34.0% 

3 
Ոչ բուն մասնագիտական հմտությունների 
ամրապնդում, նորացում 

12 13 8 11 - - - - 20 24 

9.8% 9.2% 4.7% 6.2% - - - - 6.7% 7.5% 

4 
Օրենսդրական, կանոնադրային, 
ատեստավորման վերաբերյալ 
գիտելիքների ամրապնդում, նորացում 

5 7 16 22 - - - - 21 29 

4.1% 5.0% 9.5% 12.6% - - - - 7.0% 9.1% 

5 
Վերապատրաստողների 
պրոֆեսիոնալություն 

6 13 8 6 - - - - 14 19 

4.9% 9.2% 4.7% 3.4% - - - - 4.7% 6.0% 

6 
Հաճելի շփումներ և փորձի փոխանակում 
կոլեգաների միջև 

6 7 20 14 - - - - 26 21 

4.9% 5.0% 11.8% 8.0%   -   - 8.7% 6.6% 

7 
Վերապատրաստման ոչ բավարար 
բովանդակալից լինելը 

- 5 9 - 3 - 1 - 13 5 

  3.5% 5.3% - 42.9% - 50% - 4.3% 1.6% 

8 
Տրամադրված գիտելիքների ոչ բավարար 
անհրաժեշտ կամ օգտակար լինելը 

- - 11 12 - 1 - - 11 13 

  - 6.5% 6.8%   100.0%   - 3.7% 4.1% 

9 
Կազմակերպչական անհարմարություններ, 
անարդյունավետություն 

3 - 4 8 4 - 1 - 12 8 

2.5% - 2.4% 4.5% 57.1% - 50% - 4.0% 2.5% 

10 
Անցկացման ժամանակահատվածի 
անհարմարություն 

1 4 6 4 - - - - 7 8 

0.8% 2.8% 3.6% 2.3%   -   - 2.3% 2.5% 

11 
Վերապատրաստումների 
ժամանակահատվածի կամ 
հաճախականության քիչ լինելը 

1 - 7 5 - - - - 8 5 

0.8% - 4.1% 2.8%   -   - 2.7% 1.6% 

12 Այլ 
1 1 3 2 - - - - 4 3 

0.8% 0.7% 1.8% 1.2%   -   - 1.3% 0.9% 

Ընդհանուր 
122 141 169 176 7 1 2 - 300 318 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 

Հարցվողները հնարավորություն են ունեցել նշելու մի քանի պատասխան:   Ստորին աջ անկյունում նշված է պատասխանների, այլ ոչ 
պատասխանողների քանակը (այն կարող է գերազանցել պատասխանողների քանակը): 
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2.6 Վերապատրաստման կազմակերպչական կողմի գնահատականը 

Ընդհանուր առմամբ, 2012թ.-ին և 2011թ.-ին վերապատրաստված ուսուցիչների 
համապատասխանաբար 98.2% (74.8%-ը՝ լավ, և 23.4%-ը՝ ավելի շուտ լավ) և 96.8% (70%-ը՝ 
լավ, և 26.8%-ը՝ ավելի շուտ լավ) վերապատրաստումների կազմակերպչական կողմը 
բարձր են գնահատել: Ինչպես նաև  հատկանշական է, որ 2011թ.-ին և 2012թ.-ին 
վերապատրաստված ուսուցիչներից որևէ մեկի կողմից «վատ» գնահատական չի տրվել 
(Տե՛ս Գծապատկեր 2): 

Գծապատկեր 2. Վերապատրաստումների կազմակերպչական կողմի գնահատականը 

 
Ինչպես երևում է Աղյուսակ 4-ից, վերապատրաստումներից գոհունակության հիմնական 
պատճառներն են՝ դրանց բարձր մակարդակով, պարտաճանաչ կազմակերպում (2011թ.՝ 
99 ուսուցիչ /55.6%/, 2012թ.՝ 116 ուսուցիչ /60.4%/), կատարված ծախսերի փոխհատուցում, 
կենցաղային պայմանների ապահովում (2011թ.՝ 24 ուսուցիչ /13.5%/, 2012թ.՝ 16 ուսուցիչ 
/8.3%/), դիդակտիկ նյութերի տրամադրում (2011թ.՝ 6 ուսուցիչ /3.4%/, 2012թ.՝ 10 ուսուցիչ 
/5.2%/): 

Համաձայն նույն աղյուսակի՝ վերապատրաստումներից դժգոհելու հիմնական 
պատճառներն են՝ անցկացման ժամանակահատվածի անհարմարությունը (2011թ.՝ 18 
ուսուցիչ /10.1%/, 2012թ.՝ 22 ուսուցիչ /11.5%/), կենցաղային կամ աշխատանքային թերի 
պայմանները (2011թ.՝ 27 ուսուցիչ /15.2%/, 2012թ.՝ 20 ուսուցիչ /10.4%/)։ 

Աղյուսակ 4. 2011 և 2012թթ. վերապատրաստումներից կազմակերպչական կողմից 
բավարարվածության հիմնավորումը2 

N 

Վերապատրաստումների 
կազմակերպչական կողմից 

բավարարվածության 
հիմնավորումը 

Լավ 
Ավելի շուտ 

լավ 
Ավելի շուտ 

վատ Ընդհ. 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

1 
Վերապատրաստման բարձր 
մակարդակով, պարտաճանաչ 87 104 12 12 - - 99 116 

                                                           

2 Գնահատականի սյունակներում նշված տոկոսները տրված են ըստ սանդղակի 
համապատասխան գնահատականի, որոնք ցույց են տալիս բավարարվածության այդ 
գնահատականի հիմնավորումները, պատճառները:  
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N 

Վերապատրաստումների 
կազմակերպչական կողմից 

բավարարվածության 
հիմնավորումը 

Լավ 
Ավելի շուտ 

լավ 
Ավելի շուտ 

վատ Ընդհ. 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

կազմակերպում 
75,7% 74,8% 24,0% 28,6% - - 55,6% 60,4% 

2 

Կենցաղային և աշխատանքային 
պայմանների 
ապահովում/փոխհատուցում 

19 13 5 3 -   24 16 

16,5% 9,4% 10,0% 7,2%     13,5% 8,3% 

3 
Դիդակտիկ նյութերի 
առկայություն, տրամադրում 

4 10 2 - -   6 10 

3,5% 7,2% 4,0%       3,4% 5,2% 

4 
Գրաֆիկի համաձայնեցում 
ուսուցիչների հետ 

- 3 - - - - - 3 

- 2,16% -   - - - 1,56% 

5 

Կենցաղային կամ 
աշխատանքային թերի 
պայմաններ 

1 4 17 7 9 9 27 20 

0,9% 2,9% 34,0% 16,7% 69,2% 81,8% 15,2% 10,4% 

6 

Անցկացման 
ժամանակահատվածի 
անհարմարություն 

4 5 12 15 2 2 18 22 

3,5% 3,6% 24,0% 35,7% 15,4% 18,2% 10,1% 11,5% 

7 

Ժամանակի անարդյունավետ 
տնօրինում, տևողության 
անհարմարություն 

-   2 3 2   4 3 

    4,0% 7,1% 15,4%   2,2% 1,6% 

8 

Այլ (գործնական 
պարապմունքների պակաս և 
այլն) 

      2       2 

      4,8%       1,0% 

Ընդհանուր 

115 139 50 42 13 11 178 192 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

2.6.1 Անցկացման ժամանակահատվածը և տևողությունը 

Անցկացման ժամանակահատվածը ուսուցիչների գերակշիռ մեծամասնության կողմից 
(նույնիսկ նրանց, ովքեր բարձր են գնահատում վերապատրաստման 
արդյունավետությունը) արժանացել է բացասական վերաբերմունքի և վրդովմունքի 
առարկա է դարձել: 

2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները, ովքեր վերապատրաստվել են 
դպրոցական դասերի ընթացքում՝ դասերից հետո, դժգոհում են դասերից հետո արդեն 
ուժասպառ և մտավոր գործունեության համար անարդյունավետ վիճակի հետ:  

Իսկ 2012 թվականին վերպատրաստված ուսուցիչները, ովքեր վերապատրաստվել են 
ամառային արձակուրդների ընթացքում, դժգոհում են արձակուրդների հաշվին և 
ամառվա շոգին վերապատրաստումներ կազմակերպելուց: 

Հազվադեպ դժգոհությունների առարկա է դարձել նաև վերապատրաստման 
տևողությունը (հիմնականում 8-9 ժամ), սակայն սրա հիմքում ընկած պատճառները ոչ 
այնքան կապված են բուն տևողության, որքան կենցաղային պայմանների չապահովման 
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հետ, ինչպիսիք են՝ սննդի և երբեմն նաև խմելու ջրի բացակայությունը, օդորակիչի 
բացակայությունը, կոշտ աթոռները (որոնց վրա հնարավոր չէ երկար նստել) և այլն: 

Եթե ուսուցիչները գերադասում են վերապատրաստվել ուսումնական տարվա 
ընթացքում, ապա դպրոցների տնօրեններն այդ պարագայում բարձրացնում են 
վերապատրաստվող ուսուցիչներին փոխարինելու հարցը:  

2.6.2 Ծախսերի փոխհատուցումը 
Ծրագրի իրականացման տարբեր փուլերում տարբեր մոտեցումներ են որդեգրվել սննդի, 
տրանսպորտի և գիշերավարձի ծախսերը հոգալու հարցի վերաբերյալ:  

2011 թվականին ՎԿ-ները փոխհատուցել են տրանսպորտային, սննդի և գիշերավարձի 
բոլոր ծախսերը Ծրագրի միջոցներից: Նման մոտեցումը բարձր է գնահատվել 
ուսուցիչների կողմից: Սակայն նշվում են նաև մի շարք դժգոհություններ, քանի որ ոչ միշտ 
է հաշվի առնվել այս կամ այն բնակավայրից տրանսպորտային հնարավորությունների 
բացակայությունը։ Ուսուցիչները ստիպված են եղել տեղ հասնել տաքսիով, մինչդեռ 
փոխհատուցվել են հանրային տրանսպորտի սակագնով։ 

2012 թվականին փոխհատուցվել են միայն տրանսպորտի և գիշերավարձի ծախսերը։ Եթե 
2011 թվականին սննդի փոխհատուցում են ստացել բոլոր մասնակիցները, ապա 2012 
թվականին՝ միայն նրանք, ովքեր ստացել են գիշերավարձ: Իսկ գիշերավարձ չեն ստացել 
նրանք, ովքեր ժամանել են 30 կմ-ից ավելի մոտ վայրերից կամ գիշերել են ոչ վճարովի 
կացարանում (հարազատի, ընկերոջ տուն և այլն), ուստի չեն կարողացել վճարման կտրոն 
ներկայացնել։ Վերջին փոփոխությունները մեծ դժգոհությունների ալիք են բարձրացրել 
ուսուցիչների շրջանում: Կազմակերպչական մասի բացասական գնահատականի 
հիմնական պատճառը հենց տրանպորտային և սննդի ծախսերը փակելու համար 
տրամադրված անբավարար փոխհատուցումն է:  

Այս հանգամանքները հանգեցրել են ուսուցիչների կողմից չնախատեսված և, որոշ 
դեպքերում, իրենց համար ծանր ծախսերի, որոնք չփոխհատուցելը կամ տասնյակ 
անգամներ պակաս փոխհատուցելը լուրջ դժգոհություն և վիրավորվածություն է 
առաջացրել նրանց շրջանում: 
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3 ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ. ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ 

3.1 Օրենսդրական բաժնի նպատակները 

Օրենսդրական բաժնի շրջանակներում ուսուցիչներին է ներկայացվել հանրակրթության 
բնագավառի օրենսդրությունը. ուսուցիչների, աշակերտների և ծնողների 
պարտականություններն ու իրավունքները և այլ իրավական հարցեր:  

3.2 Օրենսդրական բաժնի ուսուցման իրականացումը 

Այս բաժնին վերապատրաստումների ընթացքում հատկացվել է 8 ժամ, որոնք ընթացել են 
մեկ կամ մեկ ու կես օրվա ընթացքում: Որպես դիդակտիկ նյութ՝ ուսուցիչներին 
տրամադրվել է «Հանրային կրթության մասին» օրենքը, որն ուսուցիչները պետք է 
ուսումնասիրեին և ներկայացնեին ստուգարքին: 

Ընդհանուր առմամբ, այս բաժնի վերապատրաստողների հմտությունները բարձր են 
գնահատվում։ 

Նյութի մատուցման համար նախատեսված ժամանակահատվածն ուսուցիչների մի մասն 
անբավարար է համարում: Ֆոկուսխմբային քննարկումների համաձայն՝ դժգոհությունը 
կապված է նրա հետ, որ նյութը չեն հասցրել «մարսել», քանի որ այն անծանոթ և ոչ այնքան 
դյուրին է եղել մտապահելու համար, ուստի նստվածք տալու համար ցանկալի է եղել 
ուսումնասիրել այն ավելի երկար և դանդաղ:  

Սակայն ուսուցիչների մյուս մասը համարում է, որ այդքան ժամանակը լիովին բավական 
է: 

ՎԿ-ների ներկայացուցիչները համակարծիք են ուսուցիչների այն տեսակետին, որ 
պետական ծրագրով օրենսդրական բաժնին հատկացված ժամաքանակը (8 ժամ) արդի 
պայմաններում բավարար չէ անպաշտպան և ցածր իրավագիտակցության մակարդակ 
ունեցող ուսուցիչների համար: 

3.3 Օրենսդրական բաժնում ներկայացված տեղեկատվության 
նորույթի աստիճանը 

2011թ. վերապատրաստված ուսուցիչների հետ քանակական անկետավորումը ցույց է 
տալիս, որ   ուսուցիչների 96.8%-ի համար ներկայացված նյութը նորույթ է պարունակել, 
իսկ 2012 թվականին  վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ այդ ցուցանիշը կազմել է 
97%:   
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Գծապատկեր 3. Օրենսդրական բաժնում ներկայացված նյութի նորույթի աստիճանը  

 
Ֆոկուսխմբային քննարկումների արդյունքում պարզվում է, որ նյութն ամբողջությամբ 
նորույթ է եղել այն իմաստով, որ մինչ այդ ուսուցիչները հատկապես սեփական 
իրավունքներին ծանոթ չեն եղել: 

Նյութը նորույթ է եղել ոչ միայն օրենսդրական ընդհանուր գիտելիքների, այլև կոնկրետ 
դասապրոցեսի կամ ներդպրոցային հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից, 
ինչը ամենօրյա կիրառության հմտություններ է հաղորդել ուսուցիչներին: 

Ըստ 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների՝ որոշ դեպքերում նյութը նորույթ 
չի պարունակել, քանի որ տվյալ ուսուցիչները նախկին վերապատրաստումներից արդեն 
տեղյակ են եղել օրենքներից և տարբեր իրավունքներից: 

3.4 Օրենսդրական բաժնում ներկայացված տեղեկատվության 
օգտակարության աստիճանը 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 4-ից, ներկայացված նյութը 2011թ.-ին վերապատրաստված 
ուսուցիչները լիովին կամ հիմնականում օգտակար են համարել (84.6%), իսկ 2012թ. 
վերապատրաստված ուսուցիչներից՝ 87.7%-ը: 2011թ.-ին վերապատրաստված 
ուսուցիչների 4.2%-ը ներկայացված նյութը բոլորովին օգտակար չի համարել, իսկ 2012թ. 
վերապատրաստված ուսուցիչների դեպքում այդ ցուցանիշը կազմում է 3.3%-ն: 

Ֆոկուսխմբային քննարկումները, սակայն ցույց են տալիս, որ տվյալ ցուցանիշն այնքան էլ 
չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ առավել խորը հարցումներում 
ուսուցիչները նշում են նյութը ոչ այնքան օգտակար համարելու հետևյալ պատճառները։ 

1. Նյութի օգտակարությունը զուտ տեսական է, իսկ գործնական օգտակարությունը 
(կիրառության տեսանկյունից) բավականին ցածր է, քանի որ իրենք չեն կարող 
իրացնել իրենց իրավունքները։ 

2. Որոշ հազվադեպ կարծիքներ են հնչել նաև, որ նյութի օգտակարությունը ցածր է, 
քանի որ ուսուցիչների շրջանում չկա սեփական իրավունքները պաշտպանելու 
մշակույթ։ 

3. Ոչ հազվադեպ հնչել են տեսակետներ, որ օրենսդրական գիտելիքներն անհրաժեշտ 
չեն ուսուցչին, այլ պետքական են ղեկավարությանը, ուստի ավելորդություն է 
ուսուցիչներին նման նյութով ծանրաբեռնելը։ 
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4. Հաճախակի են նաև տեսակետները, որ օգտակարությունը ցածր է այն պատճառով, 
որ իրենք՝ վերապատրաստվածները, չեն հիշում ստացած գիտելիքը. այն չի տվել 
նստվածք, արագ մոռացվել է, ուստի օգտակարությունն էլ նվազել է։ 

Գծապատկեր 4. Օրենսդրական բաժնում ներկայացված նյութի օգտակարության աստիճանը  

 
Ուսուցանված գիտելիքներն օգտակար են դիտվում այլ տեսանկյունից: 

(i) Աշակերտների և ծնողների հետ փոխհարաբերությունների համատեքստում 
օրենսդրական գիտելիքները թույլ են տալիս՝ 

a. նրանց հետ շփվել օրենքի լեզվով, 

b. տեղեկացված լինել օրենքներից, երբ ծնողների կամ աշակերտների մեջ 
օրենքների հետ կապված հարցեր են առաջանում. սա թույլ է տալիս 
ուսուցիչներին իրենց վստահ զգալ: 

(ii)Հասարակության կողմից սեփական իրավունքներին ու պարտականություններին 
տիրապետումը ոմանք դիտում են որպես հասարակության հասունության ցուցիչ, 
ուստի կարևոր են համարում յուրաքանչյուր քաղաքացու կողմից օրենքի 
իմացությունը: 

(iii)2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչներին օրենքների իմացությունն 
օգնում է որոշ չափով խուսափել անօրինական որոշումներից կամ 
«պարտականություններից» և պաշտպանել սեփական իրավունքները։3 

Կարող ենք ասել, որ օրենսդրական նյութն ուսուցիչներն առավել օգտակար են համարել 
ներդպրոցական փոխհարաբերությունների կարգավորման մեջ կողմնորոշվելու հարցում, 
հատկապես այն հարթությունում, որտեղ իրենք հավասար կամ ավելի բարձր դիրքերում 
են (ծնող կամ աշակերտ), սակայն առավելապես անօգտակար են համարել ընդհանուր 
համակարգում կիրառության տեսանկյունից, քանի որ այդտեղ իրենց առավել ստորադաս 
կամ կախյալ են զգում:  

                                                           

3 Այս մասին անկետավորման ժամանակ նշել են միայն 2011 թվականին վերապատրաստված 
ուսուցիչները: 
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Հարկ է նշել, որ 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների հետ ֆոկուսխմբային 
քննարկումները ցույց են տալիս նաև ուսուցիչների կողմից օրենքների թյուրըմբռնման 
դեպքեր, ինչը նշանակում է, որ դրանք նաև սխալ կիրառվելու հավանականություն ունեն։4  

 

3.5 Օրենսդրական բաժնում ներկայացված տեղեկատվության 
կիրառելիության աստիճանը 

2011թ.-ին վերապատրաստված  ուսուցիչների 14.9%-ը՝ բոլորովին, և 50.6%-ը 
հիմնականում չեն կիրառում կամ չեն կարող կիրառել ստացված գիտելիքները, և միայն 
34.5%-ն է, որ հիմնականում կիրառում է ստացված գիտելիքները: Պատկերը այլ է 2012թ.-
ին վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ. ստացված գիտելիքները  հիմնականում 
կիրառում են 41.5% ուսուցիչները: Այս ցուցանիշը 2011թ.-ին վերապատրաստված 
ուսուցիչների համեմատ բարձր է 7%-ով (Տե՛ս Գծապատկեր 5):  

Գծապատկեր 5. Օրենսդրական բաժնում ներկայացված նյութի կիրառելիության 
հաճախականությունը  

 

Օրենսդրական նյութի կիրառելի չլինելը պայմանավորված է, սակայն, ոչ միայն 
ընդհանուր համակարգային խնդիրներով, այլև իրենց՝ ուսուցիչների սովորույթով, ըստ 
որի՝ իրենք ավելի հակված են հարմարվել և ընդունել ապօրինի որոշումները կամ 
երևույթները, քան պաշտպանել սեփական իրավունքները: 

Հետաքրքրական է, որ 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների դժգոհությունը 
կապված է ոչ միայն իրենց իրավունքների «թղթի վրա» մնալու հետ, այլև ուսուցիչ-
աշակերտ-ծնող իրավունքների ու պարտականությունների ներկայիս վերաբաշխման 
հետ: Ուսուցիչները դժգոհություն են հայտնում, որ ներկայումս իրենց իրավունքները 
նախկինի հետ համեմատած կրճատված են՝ «հետ են մղված», իսկ «առաջ են քաշված» 
առավելապես աշակերտների և նրանց ծնողների իրավունքները, ինչի արդյունքում, ըստ 
իրենց, ցանկացած դեպքում տուժում է ուսուցիչը: Հարցվողները շեշտում են, որ 

                                                           

4 Այս մասին կարծիք են հայտնել միայն 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները: 
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նախկինում ուսուցիչը եղել է գլխավորը, առաջնայինը, և նրա կամքն է եղել առաջին 
տեղում:5 

Օրենսդրական նյութը չկիրառելը երբեմն պայմանավորված է նաև դրա 
անհրաժեշտության բացակայությամբ՝ սեփական իրավունքների խախտման դեպքերի 
չհանդիպելով: 

Այնուամենայնիվ, գրանցվել են նաև ձեռք բերված գիտելիքի կիրառության օրինակներ, 
որոնք հիմնականում կապված են բուն դասապրոցեսում կիրառման ենթակա 
իրավունքների ու պարտականությունների հետ: 

                                                           

5 Այս մասին կարծիք են հայտնել միայն 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները: 
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4 ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ. ՏՀՏ ԲԱԺԻՆ 

4.1 ՏՀՏ բաժնի նպատակները 

ՏՀՏ բաժնի շրջանակներում ուսուցիչներին ներկայացվել են համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ՝ հիմնականում Windows փաթեթի Word և Power Point ծրագրերի միջոցով:  

4.2 ՏՀՏ բաժնի վերապատրաստումների իրականացումը 

Այս բաղադրիչին ծրագրով և՛ 2011թ.-ին, և՛ 2012թ.-ին հատկացվել է 12 ժամ, որոնք 
ընթացել են մեկ կամ մեկ ու կես օրվա ընթացքում: Բոլոր վերապատրաստումներին առկա 
են եղել համակարգիչներ:  

Վերապատրաստողների հետ հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ նախատեսված 12 
ժամը բավական չէ ՏՀՏ-ների վերաբերյալ խորը գիտելիքներ հաղորդելու, 
համակարգչային գիտելիքներ չունեցող ուսուցչի մեջ նոր հմտություններ ձևավորելու և 
ամրապնդելու համար: 

Կազմակերպչական տեսակետից, ուսուցիչները նշում են հետևյալ սահմանափակումները: 

(i)ՏՀՏ-ների վերապատրաստմանը տրամադրվել է մեկ կամ երկու օր, որի ընթացքում 
ներկայացվել է ծավալուն և դժվարամարս նյութ, ինչի մեծ մասն իրենք չեն 
կարողացել այդչափ սեղմ ժամկետներում յուրացնել: Վերապատրաստողների հետ 
հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ որոշ կազմակերպություններ այս բաժնին են 
հատկացրել մի քանի օր (4-6)՝ բաշխելով 12 դասաժամն այդ օրերի միջև: 
Այնուամենայնիվ, հարցված ուսուցիչներից ոչ մեկը նման ծրագրով չի 
վերապատրաստվել: 

(ii)Ուսուցիչների մեծ մասը խմբով է աշխատել միևնույն համակարգչով: 
Ուսուցիչները շեշտում էին համակարգիչների քիչ քանակությունը (ամեն մեկին 
կամ գոնե երկու հոգուն 1 համակարգիչ չտրամադրելը), ինչը հնարավորություն չի 
տվել յուրաքանչյուրին տեղում և ինքնուրույն փորձարկելու, կիրառելու տրվող 
գիտելիքները: Այս պայմաններն ուսուցիչների մի մասին դրել է «դիտարկողի» 
կարգավիճակում, ինչի հետևանքով նրանք չեն կարողացել «սովորութականացնել» 
ստացված գիտելիքները և հետագայում ինքնուրույն կիրառել: Եզակի դեպքերում 
ուսուցիչները բերել են իրենց համակարգիչները կամ պահանջ ներկայացրել ՎԿ-
ին՝ ավելացնել համակարգիչների քանակը:  

Չնայած նշված սահմանափակումներին՝ ՏՀՏ բաժինն ամենաբարձր գնահատականին է 
արժանացել ուսուցիչների կողմից ինչպես գիտելիքի կարևորության, այնպես էլ դրա 
մատուցման բարձր մակարդակի շնորհիվ: Հատկապես շեշտվել է էլ ավելի շատ 
գիտելիքներ ստանալու ցանկությունն ու անհրաժեշտությունը։ 

4.3 ՏՀՏ բաժնում ներկայացված տեղեկատվության նորույթի 
աստիճանը 

2011թ.-ին վերապատրաստված ուսուցիչների 93%-ի համար դասընթացի ՏՀՏ բաժինն այս 
կամ այն չափով նորույթ պարունակել է, մինչդեռ 2012թ.-ին վերապատրաստված 
ուսուցիչների դեպքում այս ցուցանիշը կազմել է 93.4%: 
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Գծապատկեր 6. ՏՀՏ բաժնում ներկայացված տեղեկատվության նորույթի աստիճանը  

 
2011թ. վերապատրաստված ուսուցիչների 7%-ի և 2012թ. վերապատրաստված 
ուսուցիչների 6.6%-ի համար դասընթացը նորություն չի պարունակել: Վերջինս մասամբ 
պայմանավորված է նրանով, որ վերապատրաստումների մասնակիցներին, անկախ 
համակարգչային գիտելիքների մակարդակից, միևնույն խմբի մեջ էին ներգրավում: 
Բնականաբար որոշ՝ առավել երիտասարդ և ՏՀՏ-ներին հասանելիություն ունեցող 
ուսուցիչների համար ներկայացվող նյութը կրկնություն էր: 

Այնուամենայնիվ, ուսուցիչների գերակշիռ մեծամասնությունը նյութը նորույթ և կարևոր է 
համարում նաև այն առումով, որ մի շարք տարեց ուսուցիչներ, որոնք ժամանակին 
հնարավորություն չեն ունեցել տիրապետելու ՏՀՏ-ներին, վերապատրաստման շնորհիվ 
ստացան նաև այդ հմտությունները և արդյունքում նաև ինքնավստահություն ձեռք 
բերեցին: 

4.4 ՏՀՏ բաժնում ներկայացված տեղեկատվության օգտակարության 
աստիճանը 

2011թ.-ին վերապատրաստված ուսուցիչների 92%-ը և 2012թ. վերապատրաստված 
ուսուցիչների 96.7%-ը ՏՀՏ բաժնի գիտելիքներն օգտակար է համարում: 
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Գծապատկեր 7. ՏՀՏ բաժնում ներկայացված տեղեկատվության օգտակարության աստիճանը  

 
Սակայն գտնում են նաև, որ ներկայացված գիտելիքները կարող էին և ավելի խորը լինել, 
մինչդեռ տրամադրված ժամանակը խոչընդոտ է դարձել այդ ճանապարհին:  

Հարկ է հատկապես շեշտել, որ ՏՀՏ բաժնի նյութն օգտակար է համարվում զուտ 
գիտելիքներ ձեռք բերելու տեսանկյունից, սակայն հազվադեպ կիրառության պատճառով 
մի մասի կողմից մոռացվում է: 

4.5 ՏՀՏ բաժնում ներկայացված տեղեկատվության կիրառելիության 
աստիճանը 

2011թ.-ին վերապատրաստված ուսուցիչների 70.4%-ը նշում է, որ հիմնականում 
կիրառում է ներկայացված գիտելիքները, մինչդեռ 2012թ.-ին վերապատրաստված 
ուսուցիչների մոտ այս ցուցանիշը բարձր է 3.9%-ով:  

Գծապատկեր 8. ՏՀՏ բաժնում ներկայացված տեղեկատվության կիրառելիության աստիճանը  

 
Ըստ դասալսումների արդյունքների՝ 2011թ.-ին վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ 
դասալսման 13.5%-ի և 2012թ.-ին՝ 10.3%-ի ժամանակ կիրառվել է համակարգիչ կամ 
պրոյեկտոր:  
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Աղյուսակ 5. ՏՀՏ-ների կիրառությունն ըստ մարզերի՝ դասալսումների արդյունքների համաձայն  

Մարզ 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

Երևան 11 5 
Շիրակ 2 8 

Լոռի 0 1 

Վայոց ձոր 1 0 
Ընդհանուր 14 14 

Տոկոս 13.5% 10.3% 

Ստորև՝ աղյուսակում, ներկայացված են ՏՀՏ-ների բաժնում ներկայացված նյութը 
կիրառող 2011 թվականին վերապատրաստված 216 ուսուցիչներից 180-ի և 2012 
թվականին վերապատրաստված 243 ուսուցիչներից 216-ի կողմից բերված կիրառության 
օրինակները:6  

Աղյուսակ 6. ՏՀՏ բաժնի նյութի կիրառության օրինակները 

N 
ՏՀՏ բաժնի նյութի կիրառության 

օրինակեր 
Քանակ Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 
Առարկայական-մասնագիտական, մանկավարժական գիտելիքներ 

1 
Ուսումնադիտողական պարագաների 
օգտագործում 

7 10 3,9% 4,60% 

2 Գործնական մեթոդների կիրառում 36 50 20,0% 23,1% 

3 

Ինտերակտիվ (փոխներգործուն) և 
համագործակցային մեթոդների 
կիրառում 

11 9 6,1% 4,3% 

4 
Մեթոդական տարբեր հնարների 
կիրառում 

5 6 2,8% 2,8% 

5 
Գնահատման այլընտրանքային ձևերի 
կիրառում 

2 5 1,1% 2,3% 

6 ԽԻԿ համակարգով ուսուցում 1 - 0,6% - 

ՏՀՏ-ներ 

7 Համակարգչային պրեզենտացիա 77 73 42,7% 33,8% 

8 Համացանցի օգտագործում 23 42 12,8% 19,4% 

9 Համակարգչային ծրագրերի կիրառում 18 21 10,0% 9,7% 

Ընդհանուր 180 216 100% 100% 

Ինչպես երևում է, ՏՀՏ-ների գիտելիքների կիրառությունը հիմնականում դրսևորվում է 
պրեզենտացիաներ պատրաստելով, համացանցից օգտվելով և տարբեր համակարգչային 
ծրագրեր՝ word, excell, օգտագործելով: 

2012 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները նշում են, որ ՏՀՏ-ները կիրառվում են 
նաև աշակերտների գնահատականները համակարգչի մեջ անցկացնելիս:  

                                                           

6 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչներից կիրառության հստակ օրինակներ են 
կարողացել նշել 216 ուսուցիչներից 180-ը, 2012 թվականին վերապատրաստվածներից՝ 243 
ուսուցիչներից 216-ը: 
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2011թ.-ին վերապատրաստված ուսուցիչների 20%-ը և 2012թ.՝ 23.1%-ը, նշում են, որ 
առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված գիտելիքների կիրառությունը, 
մասնավորապես՝ գործնական մեթոդները, զուգորդում է ՏՀՏ-ների կիրառությամբ: 

ՏՀՏ-ները որոշ դեպքերում նաև կիրառվում են սահմանված պարտավորության 
հետևանքով, համաձայն որի՝ հարկ է ամիսը մեկ անգամ յուրաքանչյուր առարկայի 
շրջանակներում դաս անցկացնել ՏՀՏ-ների կիրառությամբ: 

Տնօրենների հետ հարցազրույցներից երևում է, որ դասապրոցեսում համակարգիչների 
կիրառությունը մեծ մասամբ ոչ սովորական, եզակի և առանձնահատուկ իրողություն է: 
Այն հիմնականում օգտագործվում է բաց դասերի ժամանակ և դեռ չի դարձել դպրոցի 
ամենօրյա, սովորական պրակտիկա: 

4.5.1 ՏՀՏ բաղադրիչի կիրառելիության կարևորության ընկալումները 

2011թ.-ին վերապատրաստում անցած հարցված 313 ուսուցիչների 84.0%-ը ՏՀՏ-ների 
կիրառությունն անհրաժեշտ է համարում բոլոր առարկաների համար: Ըստ հարցվողների 
13.1%-ի՝ ՏՀՏ-ների կիրառությունն անհրաժեշտ է միայն որոշ առարկաների 
շրջանակներում, իսկ հարցվողների 2.9%-ը գտնում է, որ ՏՀՏ-ների կիրառությունը 
բոլորովին կարևոր չէ: 

2012թ.-ին վերապատրաստում անցած հարցվող 334 ուսուցիչների 86.5%-ը ՏՀՏ-ների 
կիրառությունն անհրաժեշտ է համարում բոլոր առարկաների համար: Ըստ հարցվողների 
11.4%-ի՝ ՏՀՏ-ների կիրառությունն անհրաժեշտ է միայն որոշ առարկաների 
շրջանակներում, իսկ հարցվողների 2.1%-ը գտնում է, որ ՏՀՏ-ների կիրառությունը 
բոլորովին կարևոր չէ (Տե՛ս Գծապատկեր 9):  

Գծապատկեր 9. ՏՀՏ-ների կիրառման անհրաժեշտության գնահատականը  

Վերջիններիս կողմից նշված առարկաները ներկայացված են ստորև: 

Աղյուսակ 7. Առարկաները, որոնց շրջանակներում անհրաժեշտ է ՏՀՏ-ների կիրառումը 

N Առարկաներ 
Քանակ Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

1 
Հանրահաշիվ-երկրաչափություն, 
գծագրություն 

9 3 15.8% 5,2% 

2 Հումանիտար առարկաներ 11 6 19.3% 10,3% 
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N Առարկաներ 
Քանակ Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 
3 Արվեստ 12 11 21.1% 19% 
4 Դասվար 12 20 21.1% 34% 
5 Բնագիտական, տեխնիկական առարկաներ 5 8 8.8% 13% 
6 Ինֆորմատիկա 5 5 8.8% 8,6% 
7 Տեխնոլոգիա 3 5 5.3% 8,6% 

Ընդհանուր 
57 58 100.0% 100.0% 

2012 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների հետ անցկացված որակական 
հարցումների ժամանակ չափազանց սակավ կարծիքներ են հնչել, որ համակարգիչները 
վնասում են երեխաներին՝ հեռացնելով նրանց գրքից, ընթերցանությունից, դարձնելով 
նրանց կախյալ համակարգչային խաղերից և այլն. ուստի եզրակացությունն այն է, որ 
համակարգիչները միմիայն վնասում են ուսուցման գործընթացը: Այս մոտեցման մեջ, որը 
բնորոշ է առավելապես տարեցներին, որոշակի դեր է կատարում նրանց այն 
համոզմունքը, որ մինչ այս նորամուծությունը նրանք բավականին հաջողությամբ են 
սերունդներ կրթել:7 

ՏՀՏ-ների հանդեպ հիմնական դիրքորոշումն ուսուցիչների շրջանում այն է, որ հարցը ոչ 
թե համակարգիչն է ինքնին, այլ այն ինչպե՛ս օգտագործելը. ամեն մեկը քաղում է այն, ինչ 
ցանկանում է, և համակագչով կարելի է հարստացնել սեփական գիտելիքները, կարդալ 
գրքեր և այլն: 

4.5.2 ՏՀՏ-ների կիրառման սահմանափակումները 

Երկու տարիներին վերապատրաստված ուսուցիչներն էլ նշում են ՏՀՏ-ների 
կիրառելիության մի շարք սահմանափակումներ, որոնք ընդհանրացված են ստորև 
բերված նկարում։ 

Նկար 3. ՏՀՏ կիրառման սահմանափակումները 

 

Անդրադառնանք այդ սահմանափակումներին ավելի մանրամասն. 

                                                           

7 Այս մասին կարծիք են հայտնել միայն 2012 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները: 

ՏՀՏ կիրառման սահմանափակումները

Դպրոցների համակարգչային հագեցվածությունը

Առարկայի տեսակը

Ուսուցիչների հմտությունների անբավարար մակարդակը

Ուսուցիչների կողմից լրացուցիչ աշխատանքը
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(i)Համակարգիչների սահմանափակ քանակությունը կամ բացակայությունը 
դպրոցներում: Հիմնականում նման սահմանափակում ներկայացնում են 
գյուղական համայնքների դպրոցների ուսուցիչներն ու տնօրենները: Սակայն 
նույնիսկ երևանյան՝ համակարգչային տեխնիկայով հագեցած դպրոցների 
ուսուցիչները բողոքում են դպրոցում ՏՀՏ-ների սակավությունից:  

Սա ավելի շուտ պետք է դիտարկել ոչ այնքան համակարգիչների սակավության, 
որքան դրանցից օգտվելու մի շարք սահմանափակումների և 
անհարմարությունների համատեքստում: Օրինակ, համակարգչային 
դասարանները սահմանափակ են, ուստի առաջանում են դասացուցակների 
կոորդինացիայի անհրաժեշտություն, աշակերտներին մոբիլիզացնելու և 45 րոպեի 
ընթացքում համակարգչային լսարան տանելու, թանկարժեք տեխնիկային 
հետևելու և այլ խնդիրներ: 

2011 թվականին վերապատրաստված որոշ ուսուցիչներ նշում են, որ 
անհրաժեշտության դեպքում դասարան են բերում սեփական համակարգիչները։ 
Սակայն խնդիրը միայն համակարգիչների սակավությունը չէ, այլ հավելյալ 
հարմարությունների, տեխնիկայի, կապի բացակայությունը, ինչպես օրինակ՝ 
ինտերնետը, որի բացակայությունից կամ վատ որակից էլ դժգոհում են 
ուսուցիչները:8 

Համակարգիչներով հագեցած դպրոցների տնօրենների հետ հարցազրույցները 
ցույց են տալիս, որ ՏՀՏ-ների սահմանափակ օգտագործումը դասապրոցեսում ոչ 
այնքան համակարգիչների բացակայությունից է կամ սակավությունից, որքան 
ուսուցիչների շրջանում համակարգիչներն օգտագործելու ավանդույթի 
բացակայությունից:  

(ii)Առարկայի տեսակը. որոշ ուսուցիչներ համարում են, որ ոչ բոլոր առարկաների 
դեպքում է ՏՀՏ-ների կիրառությունն արդյունավետ:  

(iii)Հմտությունների անբավարարություն. չնայած ուսուցմանը՝ ուսուցիչների մի մասի 
մեջ չեն ամրապնդվել գիտելիքներն ու ՏՀՏ-ներից օգտվելու հմտություններն այն 
աստիճանի, որ ի վիճակի լինեն ինքնուրույն՝ առանց օգնության, կիրառել ՏՀՏ-
ները: Նման դեպքերում ուսուցիչները երբեմն դիմում են իրենց երեխաների 
օգնությանը: 

(iv)Ուսուցիչների կողմից նախապես լրացուցիչ աշխատանքի և ջանքերի 
գործադրումը. ՏՀՏ-ների կիրառումն ուսուցչից պահանջում է լրացուցիչ նյութերի 
նախապես որոնում, պատրաստում, ինչը՝ 

a. ժամանակատար է. ամեն ուսուցիչ չէ, որ կարող է աշխատանքային 
գործունեությունից դուրս իրեն նման «շռայլություն» թույլ տալ (հատկապես 
գյուղական վայրերում, որտեղ ուսուցիչների կենցաղային 
ծանրաբեռնվածությունն ավելի բարձր է), 

b. պահանջում է որոշակի հմտությունների առկայություն, ինչին ոչ բոլոր 
ուսուցիչներն են տիրապետում: 

Ե՛վ ուսուցիչների, և՛ տնօրենների հետ հարցազրույցները թույլ են տալիս 
եզրակացնել, որ կարևոր խոչընդոտներից է ուսուցչի կողմից լրացուցիչ 

                                                           

8 Այս մասին կարծիք են հայտնել միայն 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները: 
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աշխատանքի, մշակումների անհրաժեշտությունը: Այսպես, ներկայացվում են 
կիրառության օրինակներ այն առարկաների գծով, որտեղ կան պատրաստի 
դիսկեր՝ մշակված դասերով, վարժություններով և այլնով: Շատ հաճախ և՛ 
տնօրենները, և՛ ուսուցիչները պատմում են, որ վերապատրաստումների 
ժամանակ պատրաստված պրեզենտացիաներն ուսուցիչները 
կիրառում/ներկայացնում են լսարանում:  
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5 ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ-ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԲԱԺԻՆ 

5.1 Առարկայական-մասնագիտական բաժնի նպատակները 

Այս բաժնի նպատակն է բարձրացնել ուսուցիչների ընդհանուր և 
հոգեբանամանկավարժական պատրաստվածության մակարդակը, հարստացնել 
ուսուցիչների ակադեմիական և մանկավարժական կոմպետենտությունը, ապահովել 
շարունակական մասնագիտական զարգացում, ինչպես նաև ծանոթացնել ուսուցիչներին 
դասավանդման ժամանակակից մեթոդների հիմնական դրույթներին և նորագույն 
կրթական տեխնոլոգիաներին, զարգացնել ուսուցչի մասնագիտական հմտությունները, 
ինքնուսուցման և ինքնադրսևորման կարողությունները: 

5.2 Առարկայական-մասնագիտական բաժնի 
վերապատրաստումների իրականացումը 

Այս բաղադրիչին տրամադրվել է 60 դասաժամ 80-ից: 

Ընդհանուր առմամբ, երկու տարիների վերապատրաստողների պրոֆեսիոնալությունը 
բարձր է գնահատվում: Հատկապես նշվում են՝  

i. նյութի մատուցման հետաքրքրությունը,  

ii. որոշ վերապատրաստողների կողմից յուրաքանչյուր մեթոդը հենց այդ մեթոդի 
կիրառմամբ բացատրելը (որպես տեսանելի օրինակ), 

iii.  խաղային մոտեցումների կիրառումը,  

iv. խմբային աշխատանքների արդյունավետությունը,  

v. նյութի մատուցման մատչելիությունն ու տպավորիչ լինելը և այլն: 

Որոշ դեպքերում նյութը կամ դրա մատուցման ձևն առաջացրել է որոշ դժգոհություններ, 
որոնք հետևյալն են։ 

i. Ուսուցիչների զգալի հատվածը, ընդհանուր առմամբ, դեմ չլինելով 
վերապատրաստումների միջոցով գիտելիքների պարբերական ամրապնդմանը, 
այնուամենայնիվ, հոգնեցուցիչ և ավելորդ է համարում միևնույն, հին, իրենց 
կողմից տասնյակ տարիներ օգտագործվող մեթոդները նոր անվանումներով իրենց 
մատուցելը: Ուսուցիչների մի մասը պնդում է, որ ուսուցանված մեթոդների մեծ 
մասը կիրառում է իր մանկավարժական պրակտիկայի սկզբից, սակայն դրանց 
ծանոթ է այլ անվանումներով, մինչդեռ ամեն վերապատրաստումների ժամանակ 
մեթոդները մնում են նույնը՝ փոփոխվում են միայն անունները, որոնք ստիպված են 
լինում կրկին վերասովորել (միայն անունները): 

ii. Ուսուցիչների մի մասը նշում է, որ նյութի մատուցումն ավելի արդյունավետ 
կլիներ, եթե վերապատրաստողների կողմից ցուցադրվեին մեթոդների 
կիրառության կոնկրետ օրինակներ՝ ընտրելով որևէ բարդ թեմա, որի հետ 
ուսուցիչներն առնչվում են, և մատուցելով այդ նյութը համապատասխան 
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մեթոդների միջոցով: Ըստ որոշ ուսուցիչների՝ այս հարցը բարձրացվել է 
վերապատրաստողների առջև, սակայն ուշադրության չի արժանացել: 

iii. Հազվադեպ դժգոհություն է առաջացրել այն, որ նյութը մատուցվել է 
դասախոսային՝ պատմողական եղանակով: Ուսուցիչները նշում են, որ ժամերով 
պատմելը, թեպետ եղել է հետաքրքիր, սակայն հոգնեցրել է և նստվածք չի տվել: 
Ուսուցիչները կարծիք են հայտնել, որ ցանկալի կլիներ այդ ամենը մատուցել 
ժամանակակից մեթոդներով, խաղերով, խմբային աշխատանքով և այլնով: 

iv. Հազվադեպ որոշակի անբավարարվածություն է առաջացրել այն, որ 
վերապատրաստողները եղել են դասախոսներ, որոնց փորձը ուսանողների հետ 
աշխատանքից է ձևավորվում, ինչը, ըստ ուսուցիչների, էականորեն տարբերվում է 
աշակերտների հետ աշխատելու փորձից: Սրա հետևանքով որոշ մեթոդներ, 
օրինակներ, խորհուրդներ, որոնք հնչել են վերապատրաստողների կողմից՝ որպես 
ինչ-ինչ հանգամանքներում աշակերտների հետ խնդիրների լուծման եղանակներ, 
ըստ ուսուցիչների, հաշվի չեն առել աշակերտների առանձնահատկությունները և 
աշակերտների նկատմամբ դրանց կիրառելիության անհնարինությունը: 

5.3 Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված 
տեղեկատվության նորույթի աստիճանը 

Վերապատրաստված ուսուցիչների հետ քանակական անկետավորումը ցույց է տալիս, որ 
2011 թվականին վերապատրաստված, հարցված ուսուցիչների 85%-ի համար, իսկ 2012 
թվականին վերապատրաստված, հարցված ուսուցիչների  90.1%-ի համար ներկայացված 
նյութը նորույթ է պարունակել: Համապատասխանաբար 2011 և 2012 թվականներին 
վերապատրաստված, հարցված ուսուցիչների 15%  և 9.9%-ի համար նորույթ չի եղել:  

Գծապատկեր 10. Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված նյութի նորույթի 
աստիճանը  

 

Սակայն որակական հարցումները ցույց են տալիս, որ այս ցուցիչը միանշանակ չի կարելի 
մեկնաբանել: Այս բաժնի նյութի նորությունը քննարկելիս ուսուցիչների կարծիքները 
բաժանվում են 2 խմբի: 

(i)Ուսուցիչների մի մասի տեսակետից նորույթը հիմնականում կապված է եղել 
ուսուցիչների միջև փորձի փոխանակման արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքների, 
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հմտությունների, դասի վարման կամ աշակերտների հետ խնդիրների լուծման ինչ-
ինչ նրբությունների հետ: Այսինքն՝ բուն վերապատրաստման նյութի հետ 
առանձնապես կապված չի եղել: 

(ii)Ըստ ուսուցիչների մեկ այլ մասի՝ բուն առարկայական-մասնագիտական բաժինը 
նորույթ պարունակել է՝ տալով ժամանակակից որոշ մեթոդների, հմտությունների 
մասին գիտելիքներ հատկապես երիտասարդ և անփորձ ուսուցիչներին: 

5.4 Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված 
տեղեկատվության օգտակարության աստիճանը 

Օգտակարությունն ավելի բարձր ցուցանիշով է արտահայտված: Ներկայացված նյութը 
2011 և 2012 թվականներին վերապատրաստված, հարցված ուսուցիչների գերակշիռ 
մեծամասնությունը լիովին կամ հիմնականում օգտակար են համարել 
(համապատասխանաբար՝ 98.2% և 95.2%):  

Գծապատկեր 11. Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված նյութի 
օգտակարության աստիճանը  

 

Որակական քննարկումները ցույց են տալիս, որ ուսուցիչներն այս նյութի նոր կամ իրենց 
գիտելիքներն ամրապնդող հատվածն օգտակար են համարում մի քանի տեսանկյունից: 

i. Այն ամրապնդում կամ հարստացնում է իրենց գիտելիքները՝ դարձնելով նրանց 
ավելի լավ, հմուտ մասնագետ: 

ii. Թույլ է տալիս հետ չմնալ ժամանակակից պրոցեսներից և ավելի լավ հասկանալ 
նոր սերունդներին, որոնք, ըստ ուսուցիչների, ավելի ու ավելի ԱՅԼ մոտեցումներ 
են պահանջում: 

iii. Օգնում է աշակերտներին՝ դարձնելով նրանց ուսումն ավելի հետաքրքիր, աշխույժ 
և արդյունավետ: 
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5.5 Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված 
տեղեկատվության կիրառելիության աստիճանը 

2011 թվականին վերապատրաստված, հարցված ուսուցիչների 1%-ը և 2012 թավականին 
վերապատրաստված, հարցված ուսուցիչների 2.1%-ն է, որ բոլորովին չի կիրառում 
ներկայացված գիտելիքները: Հիմնական մասն այն կիրառում է:  

Գծապատկեր 12. Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված նյութի 
կիրառելիության հաճախականությունը  

 

Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս առարկայական-մասնագիտական բաժնում 
ներկայացված նյութը կիրառող 277 ուսուցիչներից 99-ի (2011թ. /35.7%/) և 288 
ուսուցիչներից 106-ի (2012թ. /36.8%/) կողմից բերված կիրառության օրինակները:9  

Ինչպես տեսնում ենք, հիմնականում կիրառվում են փոխներգործուն ու 
համագործակցային մեթոդները և գործնական մեթոդները: 

Աղյուսակ 8.  Առարկայական-մասնագիտական բաժնի նյութի կիրառության օրինակները 

N 
Առարկայական-մասնագիտական բաժնի նյութի  

կիրառության օրինակեր 
Քանակ Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

Առարկայական-մասնագիտական, մանկավարժական գիտելիքներ 

1 Ուսումնադիտողական պարագաների օգտագործում 10 7 10,1 6,6 

2 Գործնական մեթոդների կիրառում 20 15 20,2 14,1 

3 Աշակերտակենտրոն ուսուցման կիրառում 7 4 7,1 3,8 

4 Փոխներգործուն և համագործակցային մեթոդների կիրառում 38 47 38,5 44,2 

5 Ավանդական մեթոդների կիրառում 5 2 5,0 1,9 

6 Մեթոդական տարբեր հնարների կիրառում 7 7 7,1 6,7 

7 ԽԻԿ համակարգով ուսուցում 3 4 3.0 3,8 

8 Միջառարկայական կապերի ապահովում - 2 - 1,9 

9 Ժամանակի կառավարում, դասի պլանավորում - 6 - 5,7 

                                                           

9 2011 թվականին կիրառության հստակ օրինակներ են կարողացել նշել 277 ուսուցիչներից 99-ը, 
2012 թվականին՝ 288 ուսուցիչներից 106-ը: 
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N Առարկայական-մասնագիտական բաժնի նյութի  
կիրառության օրինակեր 

Քանակ Տոկոս 
2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

10 Գնահատման այլընտրանքային ձևերի կիրառում 2 - 2.0 - 

ՏՀՏ 

11 Համակարգչային պրեզենտացիա 2 3 2.0 2,80 

12 Համացանցի օգտագործում - 3 - 2,80 

13 Համակարգչային ծրագրերի կիրառում 5 6 5.0 5,70 

Ընդհանուր 99 106 100% 100% 

Որակական քննարկումներում ուսուցիչները, սակայն, նշում են, որ իրենց կողմից տվյալ 
մեթոդների և գիտելիքների մեծ մասի կիրառումը կապված չէ տվյալ վերապատրաստման 
հետ, քանի որ նրանք այդ մեթոդները կիրառել են միշտ:  

Այնուամենայնիվ, կարելի է ասել, որ ուսուցիչների մեծ մասը մատուցված մեթոդները 
(անկախ նրանից՝ նոր են եղել իր համար, թե ծանոթ) համարում է օգտակար, անհրաժեշտ 
և ուսուցումը հեշտացնող:  
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6 ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Մանկավարժական հմտություններին առնչվող բաժինը, ընդհանուր առմամբ, նորույթ է 
պարունակել 2011 թվականին վերապատրաստված հարցվողների 91.7 %-ի և 2012 
թվականի՝ 92.5%-ի համար։ Երկու տարիներին վերապատրաստված հարցվողների մոտ 
կեսի դեպքում նորույթը կազմել է մոտ 30%-ից ոչ ավել։  

Գծապատկեր 13. Մանկավարժական հմտությունների վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը  

 
Որակական հարցումները բացահայտում են որոշ թերություններ, որ ունեցել է տվյալ 
բաժինը, ինչը համընկնում է առարկայական-մասնագիտական բաժնի հետ կապված 
հիմնական դժգոհությանը։ Խնդիրն այն է, որ, ըստ ուսուցիչների մի մասի, իրենց է 
մատուցվել հին (ծանոթ) նյութ նոր անուններով։ 

Ստորև բերված գրաֆիկից պարզ է դառնում, որ 2011 թվականին 
վերապատրաստվածներց նյութն օգտակար են համարում 92.4%-ը, իսկ 2012 թվականին 
վերապատրաստվածներից՝ 94.3%-ը, ընդ որում՝ լիովին օգտակար են համարում 2011թ.՝ 
40.6%-ը, իսկ 2012 թվականի վերապատրաստվածներից՝ 50%-ը: 

Գծապատկեր 14. Մանկավարժական հմտությունների վերաբերյալ նյութի օգտակարության 
աստիճանը  
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Ուսուցիչները նշում են, որ այս բաժնում մատուցված նյութն իրենց տվել է 
ինքնաճանաչողության, սեփական գիտելիքների մակարդակը ստուգելու և 
ինքնակատարելագործվելու հնարավորություն։ 

Ուսուցիչների հիմնական մասը շեշտում է, որ համաձայն ներկայացված նյութի՝ որոշ 
փոփոխություններ է մտցրել դասավանդման իր պրակտիկաներում: Oրինակ, ոմանք 
նշում են, որ, ի տարբերություն նախկինի, հակված են առավել մեծ տեղ տալ 
աշակերտների ցանկություններին, հարգանք ցուցաբերել աշակերտի 
անհատականության նկատմամբ կամ առավել մեծ ուշադրություն դարձնել աշակերտի 
հոգեբանությանը՝ կապված նրա տարիքային առանձնահատկությունների հետ, ինչպես 
նաև սկսել են առավել կարևորել աշակերտների միջև հանդուժողականության 
սերմանումը: 

Այնուամենայնիվ, որոշ նրբություններ ժամանակակից մեթոդներում ուսուցիչների 
շրջանում անհամաձայնություն են առաջացնում։ Օրինակ՝ ուսուցիչների որոշ մասը 
համամիտ չէ, թե ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերությունները պետք է ձգտեն 
հավասարության, քանի որ գտնում է, որ համապատասխան մշակույթի բացակայության 
պատճառով հայ աշակերտները դեռևս պատրաստ չեն դրան։ 

6.1 Դասի նպատակի սահմանումը 

Ըստ 2011 թվականին վերապատրաստված, հարցված ուսուցիչների անկետավորման 
տվյալների՝ այս բաժինը նորույթ է պարունակել հարցվողների 90.4%-ի, 2012 թվականին 
վերապատրաստված ուսուցիչների՝ 90.1%-ի տեսանկյունից: 

Գծապատկեր 15.  Դասի նպատակի սահմանման վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը  

 
Քանակական տվյալները ցույց են տալիս, որ երկու տարիներին վերապատրաստված 
ուսուցիչներն էլ բարձր են գնահատում նյութի օգտակարությունը: 
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Գծապատկեր 16.  Դասի նպատակի սահմանման վերաբերյալ նյութի օգտակարության աստիճանը  

 

6.2 Ժամանակի կառավարումը 

Այս թեմայի վերաբերյալ նյութը 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 
81.8%-ի համար և 2012 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 82.6%-ի համար 
նորույթ է պարունակել: Ցածր չէ նրանց քանակը, ովքեր նյութում նորույթ չեն գտել՝ 18.2% 
(2011թ.), 17.4% (2012թ.): 

Գծապատկեր 17. Ժամանակի կառավարման վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը 

 
Խմբային քննարկումներում ուսուցիչները նշում են, որ այս հմտությունն ուսուցչի համար 
բազային է և տրվում է մանկավարժական կրթության հետ միասին: Ուստի, չկա ուսուցիչ, 
որը չիմանա՝ ինչպես կառավարել ժամանակը: Այլ բան է, որ ոչ բոլորին է դա հաջողվում 
իրագործել: 

Սակայն չի կարելի ասել, թե նյութն առհասարակ նորույթ չի պարունակել. այն սովորեցրել 
է որոշ հմտություններ, թույլ է տվել ուսուցիչներին ծանոթանալ իրենց տեսական 
գիտելիքների պրակտիկ կիրառման հմտություններին և այլն: 

Երկու տարիներին վերապատրաստված ուսուցիչներն էլ նյութի օգտակարությունը բարձր 
են գնահատել, քանի որ, ըստ նրանց, ավելորդ չէ գիտելիքներն ամրապնդելը, ինչպես նաև, 
քանի որ ժամանակի կառավարումը դասի ամենահիմնային խնդիրն է: 
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Գծապատկեր 18.  Ժամանակի կառավարման վերաբերյալ նյութի օգտակարության աստիճանը 

 

6.3 Աշակերտների գնահատման համար կիրառվող մոտեցումները 

Աշակերտների գնահատման վերլուծությունն իրականացվել է մի քանի չափանիշների 
շրջանակներում, որոնք հիմնվում են այն մոտեցման վրա, թե միավորային գնահատումից 
բացի գնահատման ի՞նչ այլընտրանքային ձևեր ու միջոցներ են կիրառում ուսուցիչները, 
իրականացնու՞մ են, արդյոք, սովորողների գործունեության տարբեր ոլորտների 
գնահատում և այլն: 

Քանակական հարցումների արդյունքների համաձայն՝ այս բաժնում ներկայացված նյութը 
հիմնականում երկու տարիներին վերապատրաստված  ուսուցիչների համար էլ նորույթ է 
պարունակել: 

Գծապատեր 19. Աշակերտների գնահատման վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը 

 
Այս բաժնի գիտելիքի օգտակարությունը երկու տարիներին վերապատրաստված 
ուսուցիչներն էլ բարձր են գնահատում՝ 90.7% (2011թ.), 93.7% (2012թ.): 
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Գծապատկեր 20. Աշակերտների գնահատման վերաբերյալ նյութի օգտակարության աստիճանը 

 
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ հարցված 2011 թվականին վերապատրաստված 
բոլոր ուսուցիչները կիրառում են գնահատման այլընտրանքային մեթոդներ՝ 
թվանշանային գնահատմանը զուգահեռ, իսկ 2012 թվականի վերապատրաստվածներից՝ 
99.7%-ը:  

Գծապատկեր 21. Աշակերտների գնահատման հիմնական մոտեցումները 

 
Նայելով ստորև բերված գծապատկերին՝ տեսնում ենք, որ երկու տարիներին էլ 
վերապատրաստված ուսուցիչները թվանշանային գնահատականները հիմնականում 
զուգակցում են «աշակերտների ինքնագնահատմամբ» և «աշակերտների փոխադարձ 
գնահատմամբ»: Պորտֆոլիոյի կիրառումն ունի ամենաքիչ տարածումը: 
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Գծապատկեր 22. Գնահատման այլընտրանքային ձևերի կիրառման հաճախականությունը՝ ըստ 
ուսուցիչների անկետավորման 

 
Այս չափանիշը վերլուծության է ենթարկվել նաև դիտարկումների և դասալսումների 
ժամանակ, ինչի արդյունքում փաստացի ֆիքսվել է գնահատման այլընտրանքային 
մեթոդների կիրառության հաճախականությունը: Ինչպես տեսնում ենք Աղյուսակ 9-ից, 
փաստացի դիտարկման ժամանակ 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 
72.1%-ը և 2012 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 66.2%-ը բացի միավորային 
գնահատումից օգտագործել է նաև գնահատման այլընտրանքային մեթոդներ: 
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Աղյուսակ 9. Աշակերտների գնահատումը 

N Չափանիշներ 
Երևան Շիրակ Լոռի Վայոց Ձոր Ընդամենը % 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

1 Գնահատում է միայն միավորային համակարգով 9 14 5 11 13 9 2 12 29 46 27,9 33,8 

2 

Բացի միավորային գնահատումից, 
օգտագործում է նաև նկարագրական 
գնահատականներ 

5 7 18 24 10 14 7 3 40 48 38,5 35,3 

3 
Իրականացնում է սովորողների գործունեության 
տարբեր ոլորտների գնահատում 

12 15 11 16 10 12 6 1 39 44 37,5 32,4 

4 

Կիրառում է գնահատման տարբեր ձևեր 
(ձևավորող-ամփոփիչ, փոխադարձ գնահատում, 
ինքնագնահատում, պորտֆոլիո՝ թղթապանակ և 
այլն) 

17 18 15 16 8 10 4 1 44 45 42,3 33,1 

5 

Կիրառում է դրական սպասելիքների, կոնկրետ 
վարքի, գործողության գնահատում 
(խրախուսանք, գովաբանում, վստահություն) 

21 11 12 23 12 13 5 6 50 53 48,1 39 

6 
Գնահատում է ոչ միայն խոսքով, այլև 
դիմախաղով, ձայնի տոնով, շարժումներով 

28 31 18 24 22 29 5 6 73 90 72,0 66,2 

7 
Գնահատման նպատակով առկա են 
ուսումնառության նյութեր 

5 10 6 9 5 11 2 2 18 32 17,3 23,5 
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2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 48.1%-ը կիրառում է դրական 
սպասելիքների, կոնկրետ վարքի, գործողության գնահատում (խրախուսանք, 
գովաբանում, վստահություն), իսկ 2012 թվականին՝ 39%-ը: 

2011 թվականին վերապատրաստված  ուսուցիչների 72%-ը գնահատում է ոչ միայն 
խոսքով, այլև ձայնի տոնայնությամբ, հավանության շարժումներով, 2012 թ.-ին՝ 66.2%: 

Որակական քննարկումները նույնպես փաստում են, որ ուսուցիչները կիրառում են 
գնահատման այլընտրանքային մեթոդներ, և նշում են, որ դրանք ավելի ընդգրկուն են և 
աշակերտի ունակությունների ու կատարած աշխատանքի առավել լայն ծավալներ են 
ներառում, քան զուտ թվանշանային գնահատումը։ Ըստ ուսուցիչների՝ գնահատման 
այլընտրանքային մեթոդներն արդյունավետ են և նպաստում են աշակերտների մեջ 
ամենաբազմազան ունակությունների և բնավորության գծերի զարգացմանը, ինչպես 
օրինակ՝ ինքնաքննադատություն, մարդասիրություն, օբյեկտիվություն, 
պատասխանատվություն, հետաքրքրասիրություն և այլն: 

 

6.3.1 Գնահատման այլընտրանքային մեթոդների կիրառության 
դժվարությունները 

2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 21,9%-ը, իսկ 2012 թվականին 
վերապատրաստվածների 22,8%-ը չի տեսնում գնահատման այլընտրանքային մեթոդների 
կիրառման ոչ մի դժվարություն: 

Այնուամենայնիվ, ուսուցիչների մնացած մասը նշում է գնահատման այլընտրանքային 
ձևերի հետևյալ սահմանափակումներն ու դժվարությունները, որոնցից 
ամենատարածվածներն են՝ գնահատման սուբյեկտիվությունը (2011թ.՝ 29,9%, 2012թ.՝ 
30.4%), ժամանակի կորուստը (2011թ.՝ 22,3%, 2012թ.՝ 19.9%) և միջանձնային 
հարաբերություններում հակասությունների, կոնֆլիկտների առաջացումը (2011թ.՝ 8,5%, 
2012թ.՝ 10.8): 

Աղյուսակ 10. Գնահատման այլընտրանքային մեթոդների կիրառության դժվարությունները 

N 
Գնահատման այլընտրանքային մեթոդների 

կիրառության դժվարությունները 
Քանակ Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

1 Ոչ մի դժվարություն 49 55 21,9 22,8 

2 Ժամանակի կորուստ, ոչ օպտիմալություն 50 48 22,3 19,9 

3 Սուբյեկտիվություն 67 73 29,9 30,4 

4 
Հակասությունների ստեղծում միջանձնային 
հարաբերություններում 

19 26 8,5 10,8 

5 
Գնահատման մշակված ձևի 
բացակայություն 

10 9 4,5 3,7 

6 
Փորձառության պակաս ուսուցչի կամ 
աշակերտի կողմից 

9 12 4,0 5,0 

7 Անարդյունավետություն 8 10 3,6 4,1 

8 

Աշակերտների տարիքային, հոգեբանական 
առանձնահատկություններին լավ 
տիրապետում 

5 7 2,2 2,9 

9 Այլ 5 1 2,2 0,4 

10 Դժվարանում եմ պատասխանել 2 - 0,9 - 
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N Գնահատման այլընտրանքային մեթոդների 
կիրառության դժվարությունները 

Քանակ Տոկոս 
2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

Ընդհանուր 224 241 100% 100% 

Գնահատման սուբյեկտիվությունը մասնավորապես վերաբերում է ինքնագնահատմանը, 
քանի որ, ըստ ուսուցիչների, աշակերտներին հատուկ է սեփական աշխատանքի որակը 
գերագնահատելու միտումը։ 

Բացի այդ, գնահատման այլընտրանքային որոշ մեթոդներ հակասություններ են 
ստեղծում ուսուցիչ-աշակերտ կամ ուսուցիչ-ծնող հարաբերություններում, քանի որ 
ավելանում են սուբյեկտիվության դրսևորման հնարավորությունները։ 

Խմբային քննարկումների ժամանակ ուսուցիչները նշում են նաև որոշ խնդիրներ՝ 
կապված գնահատման տարբեր համակարգերի հետ: 

i. 10 բալանոց՝ միավորային գնահատման առումով նշվում է, որ տնօրենների և 
փոխտնօրենների կողմից հրահանգված է աշակերտին 10 միավոր չնշանակել: 
Նշանակելու դեպքում ուսուցիչները նկատողություն են ստանում: Պատճառը 
քննարկումներում չի նշվում, սակայն ուսուցիչներն արտահայտում են իրենց 
դժգոհությունը նման մոտեցումից և համարում են դա աշակերտների հանդեպ 
անարդար վերաբերմունք: 

ii. Թեմատիկ աշխատանքների պարտադիր գնահատման պահանջը նույնիսկ այն 
պարագայում, երբ աշակերտը բացակայել է տվյալ դասից, ուսուցիչների կողմից 
հավանության չի արժանանում, քանի որ տվյալ թեմատիկ աշխատանքն 
աշակերտին է հանձնարարվում դասերից հետո (մեկ այլ օր), երբ աշակերտն 
արդեն հոգնած է լինում։ 

Ուսուցիչները հիմնականում շեշտում են, որ գնահատման այլընտրանքային մեթոդների 
կիրառումը տալիս է իր արդյունքները, ինչը նկատելի է աշակերտների մեջ տեղի ունեցող 
ցանկալի փոփոխություններով։ 

 

6.4 Աշակերտակենտրոն ուսուցում 10 

Աշակերտակենտրոն ուսուցման շրջանակներում ուսուցիչների կողմից խոսվում է դրա 
դրական և բացասական կողմերի մասին։ 

Դրական է համարվում այն, որ աշակերտակենտրոն ուսուցումն աշակերտին տալիս է 
ազատություն, ինքնուրույնություն, պատասխանատություն և հիմնականում աշակերտի 
վրա է գցում ուսման ողջ «ծանրությունը», ինչպես նաև դրդում է 
նախաձեռնողականության։ 

Սակայն որոշ ուսուցիչներ բացասական են համարում աշակերտակենտրոն մոտեցումը, 
քանի որ համարում են, որ դա այն է, երբ աշակերտը և ուսուցիչը հավասար դիրքերում են 
կամ երբ աշակերտն է ուսուցչին ղեկավարում: Սա տվյալ ուսուցիչներին դուր չի գալիս։ 

                                                           

10 Քանի որ այս մասին կարծիք չեն հայտնել 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները, 
ուստի ներկայացված են միայն 2012 թվականի տվյալները: 
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Բացի այդ՝ տվյալ մոտեցումը ելնում է նաև համոզմունքից, որ հայ աշակերտները 
պատրաստ չեն աշակերտակենտրոն ուսուցման կիրառմանը, քանի որ հակված են 
չարաշահել սեփական ազատությունները։ 

6.5 Աշակերտի նախաձեռնողականությունը խթանելու և 
ինքնուսուցման մղելու մեթոդները11 

Այս բաժնի շրջանակներում ուսուցիչներին են ներկայացվել մի շարք հնարներ, որոնք 
թույլ են տալիս շահագրգռել աշակերտներին՝ դրդելով ինքնուսուցման։ 

Ըստ ուսուցիչների՝ այդպիսի հնարներ են համագործակցային մեթոդի կիրառումը, 
խմբային աշխատանքները, շահագրգռող և քաջալերող արտահայտությունների 
օգտագործումը, արտադասագրքային նյութեր ներկայացնել հանձնարարելը, ազատ 
խոսելու հնարավորություն տալը, ՏՀՏ-ների օգտագործումը, ինքնուրույն վերլուծության 
մղելը և այլն։ Տվյալ հնարները, ուսուցիչների պնդմամբ, լայն կիրառություն ունեն իրենց 
շրջանում։ 

Որոշ հնարներ, որոնք, ըստ վերապատրաստման, պետք է դրդեն աշակերտին 
ինքնուսուցման, ուսուցիչների դիտարկումների համաձայն միշտ չեն, որ ծառայում են 
իրենց նպատակին, օրինակ՝ արտադասագրքային նյութեր ներկայացնելու՝ ինտերնետից 
որևէ նյութ բերելու հանձնարարությունը, ըստ որոշ ուսուցիչների, միշտ չէ, որ հանգեցնում 
է աշակերտի կողմից տվյալ նյութին տիրապետելուն, նրա գիտելիքների ավելացմանը, 
քանի որ աշակերտների մի  մասն ինտերնետային նյութերը «պրինտ անելն» ու այն 
մեխանիկորեն ուսուցչին ներկայացնելը (առանց կարդալու) համարում է լիովին 
բավարար։ 

Սա թույլ է տալիս նկատել, որ ուսուցիչները հիմնականում դիմում են այն նոր 
մեթոդներին, որոնք իրենց մատուցվում են վերապատրաստումների ընթացքում, սակայն 
միշտ չէ, որ բավարարված և գոհ են մնում արդյունքներից, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, 
որ բոլոր մեթոդներն ու հնարները չէ, որ «աշխատում են» այնպես, ինչպես ներկայացվել են 
վերապատրաստման ժամանակ։ 

6.6 Ծնողների ներգրավումն ուսման գործընթացում12 

Այս բաժնի վերաբերյալ տեղեկությունները սուղ են։ 

Բանն այն է, որ ուսուցիչներին մատուցվել են որոշակի գիտելիքներ՝ ինչպես ներգրավել 
ծնողներին ուսումնական գործընթացքում, սակայն, նրանց մեծ մասն առանձնապես 
հակված չէ խոսել ստացված գիտելիքից կամ դրա կիրառությունից ու օգտակարությունից, 
քանի որ ծնողներին ուսման գործընթացից հիմնականում հեռու պահելու կողմնակից է 
հետևյալ պատճառներով։ 

iii. Ուսուցիչների հիմնական վերաբերմունքը ծնողների ներգրավմանը բացասական է, 
նրանք նշում են, որ եթե ծնողները գոնե չխանգարեն, արդեն իսկ մեծ օգնություն 
ցուցաբերած կլինեն։ 

                                                           

11, 12  Քանի որ այս մասին  կարծիք են հայտնել միայն 2012 թվականին վերապատրաստված 
ուսուցիչները, ապա այս մասով համեմատական վերլուծություն չի կատարվել: 
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iv. Բացի այդ՝ ուսուցիչները հիմնականում հակված չեն մեծ հույսեր կապել ծնողների 
օգնության և ներգրավման հետ, քանի որ հաշվի են առնում ծնողների 
զբաղվածությունն ու սուղ ժամանակը, ինչպես նաև գիտելիքների մակարդակը։ 
Հատկապես նշվում է քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ապրող 
ծնողների տարբերությունը, որոնցից վերջինները, ըստ ուսուցիչների, և՛ ավելի 
զբաղված են կենցաղում, և՛ պակաս ի վիճակի՝ միջոցներ տրամադրելու երեխայի 
զարգացմանը։ 

v. Ուսուցիչների մի մասը ծնողներին չներգրավելը կարևոր է համարում երեխայի մեջ 
ինքնուրույնություն զարգացնելու տեսանկյունից։ 

vi. Ուսուցիչների և ծնողների մոտեցումները և՛ առհասարակ ուսուցման, և՛ կոնկրետ 
թեմայի կամ որևէ գիտելիքի նկատմամբ կարող են տարբեր լինել, ուստի ծնողի 
միջամտությունը կարող է խանգարել ուսուցչի աշխատանքին և հետևաբար՝ (ըստ 
ուսուցիչների) նաև երեխայի զարգացմանը։ 

Այս ամենը ցույց է տալիս, որ ուսուցիչները չեն վստահում ծնողներին և գերադասում են 
զերծ պահել ուսումնական գործընթացը նրանց միջամտությունից: 

Սակայն հանդիպում են նաև այլ մոտեցումներ, երբ ուսուցիչը դրական և ցանկալի է 
համարում ծնող(ներ)ի մասնակցությունը հետևյալ պատճառներով։ 

vii. Ոմանք համարում են, որ ծնողների ներգրավումը նվազեցնում է աշակերտի 
կողմից ուսման հանդեպ անտարբեր վերաբերմունքը կամ դասերից բացակայելու, 
դասերին անպատրաստ լինելու դեպքերը, քանի որ ծնողները հետևում են և 
տեղյակ են լինում այդ ամենին, երբեմն նաև օգնում են լուծելու նման 
իրավիճակները։ 

viii. Կան ուսուցիչներ, որոնք ծնողների հետ համագործակցությունը կարևորում են 
նաև աշակերտի ապագա ուսման հարցը լուծելու համատեքստում, քանի որ 
պատասխանատվություն են զգում ծնողներին երեխայի ունակությունների, 
հակումների, ձիրքերի մասին տեղեկացնելու ու ապագա մասնագիտության 
վերաբերյալ խորհուրդ տալու հարցում։ 

ix. Նշվում է նաև, որ ուսուցիչները ծնողների հետ կապ պահպանելու 
պատասխանատվություն ունեն, երբ աշակերտը սեփական մասնագիտությունն 
ընտրելու հարցում կոնֆլիկտի մեջ է հայտնվում ծնողների հետ։ 

x. Եզակի դեպք է եղել, երբ ուսուցիչը՝ դասվար, ծնողներից «կառավարություն» է 
ստեղծել՝ նրանց միջև բաշխելով ամենատարբեր պարտականություններ։ 

Հարկ է անպայման նշել, որ ուսուցիչների շրջանում ծնողներին ուսման գործընթացից 
դուրս մղելու մոտեցումն առավել տարածված է, քան ներգրավելու և դրանից դրական 
արդյունք ակնկալելու մոտեցումը։ 
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7 ԴԱՍԱՊՐՈՑԵՍՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ13 

Հետազոտության ընթացքում փորձ է արվել պարզել, թե որքան հաճախ են ուսուցիչները 
դասերի ժամանակ կիրառում ժամանակակից տարբեր ուսումնական գործունեության 
տեսակներ և հնարներ:  

Ուսուցիչներին հարց է ուղղվել, թե որքան հաճախ են իրենք կիրառում Աղյուսակ 11-ում 
ներկայացված ուսումնական գործունեության տեսակներ և հնարներ:  

 Պարզվում է՝ ուսուցիչների մոտ 70%-ը դասաժամերի մինչև 50%-ում իրականացնում է 
Power Point ներկայացումներ, բանավեճ-քննարկումներ, աշխուժացնող խաղեր ու 
վարժություններ և տրամադրում է արտադասագրքային նյութեր: 

Միևնույն ժամանակ համեմատաբար բարձր տոկոս են կազմում նրանք, ովքեր երբեք չեն 
կիրառում Power point ներկայացումներ (19,8%) և աշխուժացնող խաղեր ու 
վարժություններ (10,8%): 

Ամենապակաս կիրառվող հնարներն են բանավեճ-քննարկումները (5,4%) և 
աշակերտների միջև խմբային քննարկումները (4,8%): Վերջինս նաև առավել հաճախ 
կիրառվողն է դասաժամերի 50%-ից ավել դեպքերում (33,8%): 

Աղյուսակ 11. Որոշ ուսումնական գործունեության տեսակների կիրառության 
հաճախականությունը 
N Կիրառության 

հաճախականությունը14 
Երբեք Դասաժամերի 

մինչև 50% 
դեպքերում 

Դասաժամերի 
50%-ից ավել 
դեպքերում 

Ընդհանուր 

1 Power Point 
ներկայացում 

66 228 40 334 
19,8% 68,2% 12,0% 100% 

2 Բանավեճ-քննարկում 18 232 84 334 
5,4% 69,4% 25,2% 100% 

3 Աշխուժացնող խաղեր, 
վարժություններ 

36 230 67 333 
10,8% 69,1% 20,1% 100% 

4 Աշակերտների միջև խմբային 
քննարկումներ 

16 205 113 334 
4,8% 61,4% 33,8% 100% 

5 Արտադասագրքային նյութերի 
տրամադրում 

22 237 75 334 
6,6% 70,9 22,5% 100% 

Ներկայացնենք ամեն ուսումնական գործունեության տեսակի կիրառության 
հաճախականության հիմնավորումները: 

                                                           

13 Քանի որ այս մասին կարծիք չեն հայտնել 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները, 
ուստի ներկայացված են միայն 2012թվականի տվյալները: 
14 Միևնույն դասարանում: 
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7.1 Power point-ի կիրառության հիմնավորումները 

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 12-ից, Power point ներկայացումները երբեք չկիրառելու 
ամենատարածված պատճառը դպրոցում ՏՀՏ-ների անբավարար քանակն է կամ 
պարզապես բացակայությունը՝ 61,1%։ Սակայն պակաս կարևոր չէ, որ Power point 
ներկայացումները երբեք չկիրառող ուսուցիչների 27,7%-ը գտնում է, որ դրանց 
կիրառությունը պարզապես աննպատակահարմար է։ 

Դասաժամերի մինչև 50%-ում կիրառելու հիմնական պատճառներն են՝ 

xi. դասաժամն ավելի հետաքրքիր դարձնելու և աշակերտներին աշխուժացնելու 
ցանկությունը՝ 25,6%, 

xii. այն, որ դպրոցի տեխնիկական ապահովվածությունն ավելի հաճախակի 
կիրառության հնարավորություն չի տալիս՝ 18,8%, սակայն մյուս կողմից 13,9%-ն էլ 
գտնում է, որ ավելի հաճախ կիրառությունը պետքական չէ։ 

Դասաժամերի 50%-ից ավել դեպքերում կիրառելու հիմնական պատճառներն են՝ 

xiii. դասաժամն ավելի հետաքրքիր դարձնելու և աշակերտներին աշխուժացնելու 
ցանկությունը՝ 50%, 

xiv. ուսման արդյունավետությունը բարձրացնելու ցանկությունը՝ 25%։ 

Այստեղ հարկավոր է, սակայն, շեշտել, որ դասաժամի  50%-ից ավել դեպքերում է 
կիրառում 127 պատասխանողներից ընդամենը 8-ը։ 

Աղյուսակ 12. Power Point -ի կիրառության հաճախականության հիմնավորումը 
N Power Point-ի կիրառության հաճախականության 

հիմնավորումը 
Երբեք Դասաժամերի 

մինչև 50% 
դեպքերում 

Դասաժամերի 
50%-ից ավել 
դեպքերում 

1 Աշակերտների մտածողության զարգացման համար - 3 - 
- 3,0% - 

2 Ինքնակրթության մղելու, հետաքրքրասիրություն 
առաջացնելու համար 

- 2 - 
- 2,0% - 

3 Ընկերասիրության, փոխօգնության, բանավեճի 
մշակույթի ձևավորման համար 

- 2 - 
- 2,0% - 

4 Երևույթների միջև կապերի ընկալումը հեշտացնելու 
համար 

- 3 - 
- 3,0% - 

5 Տեխնիկական, դասասենյակային և այլ գործոններն 
անբավարար են 

11 19 - 
61,1% 18,8% - 

6 Դասաժամն ավելի հետաքրքիր դարձնելու, 
աշակերտներին աշխուժացնելու համար 

1 26 4 
5,6% 25,6% 50,0% 

7 Ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու 
համար 

- 9 2 
- 8,9% 25,0% 

8 Աշակերտների զանազան հմտություններն ու 
կարողությունները զարգացնելու համար 

- 7 1 
- 6,9% 12,5% 

9 Ավելին աննպատակահարմար է 
(աշխատատարություն, աղմուկ և այլն) 

5 14 - 
27,7% 13,9% - 

10 Կախված է թեմայից, առարկայից, տարիքային 
առանձնահատկություններից 

1 14 1 
5,6% 13,9% 12,5% 

11 Այլ (լեզվական կարողությունների զարգացում, 
ժամանակի սղություն և այլն) 

 2  
 2,0%  
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N Power Point-ի կիրառության հաճախականության 
հիմնավորումը 

Երբեք Դասաժամերի 
մինչև 50% 
դեպքերում 

Դասաժամերի 
50%-ից ավել 
դեպքերում 

Ընդհանուր 18 

100,0% 

101 

100,0% 

8 

100,0% 
127 

7.2 Բանավեճ-քննարկումների կիրառության հաճախականության 
հիմնավորումները 

Բանավեճ-քննարկումները երբեք չկիրառելու հիմնական պատճառն այն է, որ տվյալ 
ուսուցիչներն այն աննպատակահարմար են համարում՝ 50%։ Սակայն տվյալ մեթոդը 
երբեք չի կիրառում 175 պատասխանողից ընդամենը 6-ը։ 

Դասաժամերի մինչև 50%-ում կիրառելու հիմնական պատճառներն են՝ 

xv. աշակերտների մեջ ինքնուրույնություն, ազատ արտահայտվելու հմտություններ 
սերմանելու ցանկությունը՝ 19,9%, 

xvi. աշակերտների մտածողությունը զարգացնելու ցանկությունը՝ 11,6%։ 

Հարցվողների 7,7%-ը գտնում է, որ ավելի հաճախ կիրառությունն անիմաստ է, իսկ 16,3%-
ը կարծում է, որ այս մեթոդի կիրառությունը մեծապես կախված է թեմայի 
առանձնահատկություններից, ուստի հնարավոր չէ ավելի հաճախ կիրառել, քանի որ ոչ 
բոլոր թեմաներն են այդ հնարավորությունն ընձեռում։ 

Դասաժամերի 50%-ից ավել դեպքերում կիրառելու հիմնական պատճառներն են՝ 

xvii. աշակերտների մեջ ինքնուրույնություն, ազատ արտահայտվելու հմտություններ 
սերմանելու ցանկությունը՝ 23,1%, 

xviii. աշակերտների մտածողությունը զարգացնելու ցանկությունը՝ 20,1%, 

xix. աշակերտների լեզվական կարողությունները զարգացնելու մտադրությունը՝ 16,9%, 

xx. աշակերտների գիտելիքներն ամրապնդելու, խորացնելու, մտահորիզոնը 
լայնացնելու ցանկությունը՝ 10,8%։ 

Աղյուսակ 13. Բանավեճ-քննարկումների կիրառության հաճախականության հիմնավորումը 
N Բանավեճ-քննարկումների կիրառության 

հաճախականության հիմնավորումը 
Երբեք Դասա 

ժամերի 
մինչև 50% 
դեպքերում 

Դասա 
ժամերի 50%-

ից ավել 
դեպքերում 

1 Մեծ թվով աշակերտների մասնակցությունը խթանելու 
համար 

1 6 2 
16,7% 5,8% 3,1% 

2 Աշակերտների մտածողության զարգացման համար - 12 13 
- 11,6% 20,1% 

3 Աշակերտների գիտելիքների ամրապնդման, խորացման, 
մտահորիզոնի լայնացման համար 

- 7 7 
- 6,7% 10,8% 

4 Ինքնուրույնությունը, ինքնուրույն մտածողությունը, ազատ 
արտահայտվելու հմտությունները զարգացնելու համար 

- 20 15 
- 19,3% 23,1% 

5 Ընկերասիրության, փոխօգնության, բանավեճի մշակույթ 
ձևավորելու համար 

- 10 5 
- 9,6% 7,7% 

6 Լեզվական կարողությունները զարգացնելու համար - 6 11 
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N Բանավեճ-քննարկումների կիրառության 
հաճախականության հիմնավորումը 

Երբեք Դասա 
ժամերի 

մինչև 50% 
դեպքերում 

Դասա 
ժամերի 50%-

ից ավել 
դեպքերում 

- 5,8% 16,9% 
7 Դասաժամն ավելի հետաքրքիր դարձնելու, աշակերտների 

աշխուժացման համար 
- 4 1 
- 3,8% 1,5% 

8 Ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար - 7 4 
- 6,7% 6,2% 

9 Աշակերտների զանազան հմտություններն ու 
կարողությունները զարգացնելու համար 

- 2 1 
- 1,9% 1,5% 

10 
 

Ավելի հաճախ կիրառելն աննպատակահարմար է 
(աշխատատարություն, աղմուկ և այլն) 

3 8 - 
50,0% 7,7% - 

11 Կախված է թեմայից, առարկայից, աշակերտների 
տարիքային առանձնահատկություններից 

2 17 1 
33,3% 16,3% 1,5% 

12 Ժամանակի սղության պատճառով - 3 1 
- 2,9% 1,5% 

13 Աշակերտների գիտելիքների, զանազան հմտությունների 
անբավարարության պատճառով 

- - 3 
- - 4,6% 

14 Այլ (աշակերտների գիտելիքները բացահայտելու, 
ինքնակրթության մղելու համար) 

- 2 1 
- 1,9% 1,5% 

Ընդհանուր 6 
100,0% 

104 
100,0% 

65 
100,0% 

175 

7.3 Աշխուժացնող խաղերի, վարժությունների կիրառության 
հաճախականության հիմնավորումները 

Աշխուժացնող խաղեր ու վարժություններ երբեք չկիրառելու հիմնական պատճառն այն է, 
որ տվյալ ուսուցիչներն այս մեթոդն իրենց աշակերտների տարիքային 
առանձնահատկությունների, թեմայի կամ առարկայի տեսանկյունից 
աննպատակահարմար են կարծում։ 

Դասաժամերի մինչև 50%-ում կիրառելու ամենատարածված պատճառը դասաժամն 
ավելի հետաքրքիր դարձնելու և աշակերտներին աշխուժացնելու ցանկությունն է՝ 48%։ 

Այլ նշանակալի պատճառներից են աշակերտների մտածողությունը զարգացնելու՝ 7,3%, 
ուսուցման արդյունավետություն բարձրացնելու՝ 6,5% մտադրությունները։ 

Դասաժամերի 50%-ից ավել դեպքերում կիրառելու հիմնական պատճառներն են՝ 

xxi. կրկին դասաժամն ավելի հետաքրքիր դարձնելու և աշակերտներին 
աշխուժացնելու ցանկությունը՝ 36,1%, 

xxii. աշակերտների գիտելիքներն ամրապնդելու, խորացնելու, մտահորիզոնը 
լայնացնելու ցանկությունը՝ 21,2%։ 

Աղյուսակ 14. Աշխուժացնող խաղերի և վարժությունների կիրառության հաճախականության 
հիմնավորումը 
N Աշխուժացնող խաղերի, վարժությունների կիրառության 

հաճախականության հիմնավորումը 
Երբեք Դասա 

ժամերի 
մինչև 

50%- ում 

Դասա 
ժամերի 
50-75%-

ում 
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N Աշխուժացնող խաղերի, վարժությունների կիրառության 
հաճախականության հիմնավորումը 

Երբեք Դասա 
ժամերի 
մինչև 

50%- ում 

Դասա 
ժամերի 
50-75%-

ում 
1 Մեծ թվով աշակերտների մասնակցությունը խթանելու համար - 3 2 

- 2,4% 4,3% 
2 Աշակերտների մտածողության զարգացման համար - 9 1 

- 7,3% 2,1% 
3 Աշակերտների գիտելիքների ամրապնդման, խորացման, 

մտահորիզոնի լայնացման համար 
- 2 10 
- 1,6% 21,2% 

4 Ինքնուրույնությունը, ինքնուրույն մտածողությունը, ազատ 
արտահայտվելու հմտությունները զարգացնելու համար 

- 4 - 
- 3,3% - 

5 Ինքնակրթության մղելու, հետաքրքրասիրություն առաջացնելու 
համար 

- 4 2 
- 3,3% 4,3% 

6 Ընկերասիրության, փոխօգնության, բանավեճի մշակույթ 
ձևավորելու համար 

- 4 2 
- 3,3% 4,3% 

7 Լեզվական կարողությունները զարգացնելու համար - 1 - 
- 0,8% - 

8 Դասաժամն ավելի հետաքրքիր դարձնելու, աշակերտների 
աշխուժացման համար 

1 59 17 
9,1% 48,0% 36,1% 

9 Ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար - 8 6 
- 6,5% 12,7% 

10 
 

Աշակերտների կարողությունների, գիտելիքների ծավալը 
բացահայտելու համար 

- 1 - 
- 0,8% - 

11 Աշակերտների զանազան հմտություններն ու կարողությունները 
զարգացնելու համար 

- 6 3 
- 4,9% 6,4% 

12 Տեխնիկական, դասասենյակային և այլ գործոններն անբավարար 
են 

- 1 - 
- 0,8% - 

13 Ավելի հաճախ կիրառելն աննպատակահարմար է (աշխա-
տատարություն, աղմուկ և այլն) 

2 11 - 
18,2% 8,9% - 

14 Կախված է թեմայից, առարկայից, աշակերտների տարիքային 
առանձնահատկություններից 

6 9 2 
54,5% 7,3% 4,3% 

15 Ժամանակի սղության պատճառով 2 1 2 
18,2% 0,8% 4,3% 

Ընդհանուր 11 
100,0% 

123 
100,0% 

47 
100,0% 

181 

7.4 Խմբային քննարկումների կիրառության հաճախականության 
հիմնավորումները 

Խմբային քննարկումների հարցում չեն եղել ուսուցիչներ, որոնք երբեք չկիրառեն այս 
մեթոդը։  

Դասաժամերի մինչև 50%-ում կիրառելու ամենատարածված պատճառն է աշակերտների 
մեջ ընկերասիրության, բանավեճի մշակույթ սերմանելու մտադրությունը՝ 36,5%։ 

Նշանակալի պատճառներից են նաև՝ 

xxiii. դասապրոցեսում մեծ թվով աշակերտների ներգրավվելու ցանկությունը՝ 7%, 
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xxiv. ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու ցանկությունը՝ 7% և այլն։ 

Հատկանշական է, որ 7,8% դեպքերում խմբային քննարկումների առավել հաճախ 
չկիրառելը պայմանավորված է ժամանակի սղությամբ։ 

Դասաժամերի 50%-ից ավել դեպքերում կիրառելու ամենատարածված պատճառը, կրկին, 
աշակերտների մեջ ընկերասիրության, բանավեճի մշակույթ սերմանելու ցանկությունն է՝ 
29,6%։ Կարևոր պատճառներից է նաև մեծ թվով աշակերտների ակտիվացնելու 
մտադրությունը՝ 19,4%։ 

Աղյուսակ 15. Խմբային քննարկումների կիրառության հաճախականության հիմնավորումը 
N Խմբային քննարկումների կիրառության հաճախականության 

հիմնավորումը 
Դասաժամերի 

մինչև 50% 
դեպքերում 

Դասաժա-
մերի 50-
75%-ում 

1 Մեծ թվով աշակերտների մասնակցությունը խթանելու 
համար 

8 13 
7,0% 19,4% 

2 Աշակերտների մտածողության զարգացման համար 4 3 
3,5% 4,5% 

3 Աշակերտների գիտելիքների ամրապնդման, խորացման, 
մտահորիզոնի լայնացման համար 

7 6 
6,1% 9,0% 

4 Ինքնուրույնությունը, ինքնուրույն մտածողությունը, ազատ 
արտահայտվելու հմտությունները զարգացնելու համար 

6 6 
5,2% 9,0% 

5 Ինքնակրթության մղելու, հետաքրքրասիրություն 
առաջացնելու համար 

- 3 
- 4,5% 

6 Ընկերասիրության, փոխօգնության, բանավեճի մշակույթ 
ձևավորելու համար 

42 20 
36,5% 29,6% 

7 Լեզվական կարողությունները զարգացնելու համար 7 - 
6,1% - 

8 Դասաժամն ավելի հետաքրքիր դարձնելու, աշակերտների 
աշխուժացման համար 

1 3 
0,9% 4,5% 

9 Ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 8 6 
7,0% 9,0% 

10 
 

Աշակերտների կարողությունները, գիտելիքների ծավալը 
բացահայտելու համար 

3 1 
2,6% 1,5% 

11 Աշակերտների զանազան հմտություններն ու 
կարողությունները զարգացնելու համար 

2 2 
1,7% 3,0% 

12 Տեխնիկական, դասասենյակային և այլ գործոններն 
անբավարար են 

5 1 
4,3% 1,5% 

13 Ավելի հաճախ կիրառելն աննպատակահարմար է 
(աշխատատարություն, աղմուկ և այլն) 

7 - 
6,1% - 

14 Կախված է թեմայից, առարկայից, աշակերտների 
տարիքային առանձնահատկություններից 

4 1 
3,5% 1,5% 

15 Ժամանակի սղության պատճառով 9 1 
7,8% 1,5% 

16 Աշակերտների գիտելիքների, զանազան հմտությունների 
անբավարարության պատճառով 

2 1 
1,7% 1,5% 

Ընդհանուր 115 
100,0% 

67 
100,0% 

182 
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7.5 Արտադասագրքային նյութերի տրամադրման 
հաճախականության հիմնավորումները 

Արտադասագրքային նյութեր երբեք չտրամադրելու ամենատարածված պատճառը 
ժամանակի սղությունն է՝ 80%, սակայն հարկ է ուշադրություն դարձնել, որ այս մեթոդը 
երբեք չի կիրառում 140 պատասխանողներից ընդամենը 5-ը։ 

Դասաժամերի մինչև 50%-ում կիրառելու ամենատարածված պատճառն աշակերտների 
գիտելիքներն ամրապնդելու, խորացնելու, մտահորիզոնը լայնացնելու ցանկությունն է՝ 
53,2%։ 

Կարևոր պատճառներից են նաև՝ 

xxv. աշակերտների մեջ ինքնուրույնություն, ինքնուրույն մտածողություն, ազատ 
արտահայտվելու հմտություններ սերմանելու ցանկությունը՝ 8,7%, 

xxvi. աշակերտների լեզվական կարողությունները զարգացնելու մտադրությունը՝ 8,7% 
և այլն։ 

Դասաժամերի 50%-ից ավել դեպքերում կիրառելու ամենատարածված պատճառը, կրկին, 
աշակերտների գիտելիքներն ամրապնդելու, խորացնելու, մտահորիզոնը լայնացնելու 
ցանկությունն է՝ 48,8%։ Կարևոր պատճառներից են նաև՝ 

xxvii. աշակերտների մեջ ինքնուրույնություն, ինքնուրույն մտածողություն, ազատ 
արտահայտվելու հմտություններ սերմանելու ցանկությունը՝ 21%, 

xxviii. աշակերտներին ինքնակրթության մղելու մտադրությունը՝ 14%: 

Աղյուսակ 16. Արտադասագրքային նյութերի տրամադրման հաճախականության հիմնավորումը 
N Արտադասագրքային նյութերի տրամադրման կիրառության 

հաճախականության հիմնավորումը 
Երբեք Դասաժա-

մերի մինչև 
25%-ում 

Դասաժա-
մերի 25-
50%-ում 

1 Աշակերտների մտածողության զարգացման համար - 2 4 
- 2,2% 9,3% 

2 Աշակերտների գիտելիքների ամրապնդման, խորացման, 
մտահորիզոնի լայնացման համար 

1 49 21 
20,0% 53,2% 48,8% 

3 Ինքնուրույնությունը, ինքնուրույն մտածողությունը, ազատ 
արտահայտվելու հմտությունները զարգացնելու համար 

- 8 9 
- 8,7% 21,0% 

4 Ինքնակրթության մղելու, հետաքրքրասիրություն 
առաջացնելու համար 

- 3 6 
- 3,3% 14,0% 

5 Լեզվական կարողությունները զարգացնելու համար - 8 1 
- 8,7% 2,3% 

6 Դասաժամն ավելի հետաքրքիր դարձնելու, աշակերտների 
աշխուժացման համար 

- 1 - 
- 1,1% - 

7 Ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար - 2 1 
- 2,2% 2,3% 

8 Տեխնիկական, դասասենյակային և այլ գործոններն 
անբավարար են 

- 2 1 
- 2,2% 2,3% 

9 Ավելի հաճախ կիրառելն աննպատակահարմար է 
(աշխատատարություն, աղմուկ ևն) 

- 6 - 
- 6,5% - 

10 Կախված է թեմայից, առարկայից, աշակերտների տարիքային 
առանձնահատկություններից 

- 7 - 
- 7,6% - 

11 Ժամանակի սղության պատճառով 4 4 - 
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N Արտադասագրքային նյութերի տրամադրման կիրառության 
հաճախականության հիմնավորումը 

Երբեք Դասաժա-
մերի մինչև 

25%-ում 

Դասաժա-
մերի 25-
50%-ում 

80,0% 4,3% - 
Ընդհանուր 5 

100,0% 
92 

100,0% 
43 

100,0% 
140 
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8 2011 և 2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ 
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Այս բաժինը ներկայացնում է վերապատրաստումների արդյունքներն ու ազդեցությունը 4 
մարզերում իրականացված դիտարկումների, դասալսումների, ինչպես նաև 
վերապատրաստումներ անցած ուսուցիչների հետ ֆոկուսխմբային հարցազրույցների 
հիման վրա: Բաժինը բաղկացած է երեք մասից։ 

Առաջինում մանրամասն ներկայացված են դիտարկումների/դասալսումների 
քանակական արդյունքները, որոնք համալրված են որակական տեղեկատվությամբ: 

Երկրորդ մասում ներկայացված են հետազոտության ընթացքում արձանագրված 
լրացուցիչ ազդեցություններն ու արդյունքները: 

Երրորդ մասում ամփոփված են ծրագրի ազդեցությունը՝ ըստ ծրագրի գնահատման 
հիմնական ցուցանիշների:  

8.1 Դասապրոցեսի վրա ազդեցությունը 

Ընդհանուր առմամբ, ակնկալվում էր, որ վերապարաստումները կանդրադառնան 
դասապրոցեսի հետևյալ բովանդակային տարրերի վրա, 

i. ուսուցիչների մասնագիտական հմտություններ, 

a. դասի նպատակների սահմանում և իրականացում, 
b. ժամանակի կառավարում, 
c. ուսուցչի կողմից հարցերի ձևակերպում, 

ii. ուսումնական գործողություններ և մեթոդներ, 
iii. ֆիզիկական միջավայրի ապահովում։ 

8.1.1 Ուսուցիչների մասնագիտական հմտությունները 

Ուսուցչի մասնագիտական հմտությունները բացահայտող չափանիշն ընդգրկուն է, այն 
ներառում է տարբեր բնութագրիչներ, որոնցով կարևորվում են դասի ընթացքում ուսուցչի 
մասնագիտական հմտությունների կիրառումը սովորողների ուսումնառության 
կազմակերպման առանձնահատկությունների դիտարկման, համագործակցության 
ապահովման և կազմակերպման առումով: Այս չափանիշը հաշվի է առնում նաև երեխայի 
անձի նկատմամբ ուսուցչի վերաբերմունքը, ուսուցչի խոսքի կուլտուրան և այլն: 

2011 և 2012 թվականներին վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ ակնհայտ 
տարբերություն է նկատվում՝ սովորողների ներգրավվածությունը ուսումնական 
գործընթացում (2011թ,՝ 58,8%, 2012թ,՝ 76,9%), ուսումնական աշխատանքների 
կազմակերպման տարբեր ձևերի (աշակերտները կատարում են համադասարանական, 
անհատական և զույգերով աշխատանք) կիրառում (2011թ,՝ 21.2%, 2012թ,՝ 37.5%), առկա է 
անհատական մոտեցում երեխաների նկատմամբ (2011թ,՝ 67.3%, 2012թ,՝ 51.5%), 
բարոյահոգեբանական մթնոլորտի, տեսակետների արտահայտման բարենպաստ 
միջավայրի ստեղծում (2011թ,՝ 51.9%, 2012թ,՝ 66.2%) և այլ չափորոշիչների գծով:  
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Աղյուսակ 17. Ուսուցիչների մասնագիտական հմտությունները 

N 

Ուսուցչի մասնագիտական հմտությունների չափորոշիները 
Երևան Շիրակ Լոռի 

Վայոց 
Ձոր Ընդամենը Տոկոս 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

Դիդակտիկ նյութերի օգտագործումը 

1 Դասի ընթացքում օգտագործում է միայն դասագիրք 14 7 7 13 19 16 3 9 43 45 41,3 33,1 

2 Դասագրքից բացի օգտագործում է նաև տպագիր և էլեկտրոնային այլ աղբյուրներ 17 28 21 31 17 26 6 6 61 91 58,7 66,9 

Ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման ձևեր 

3 Բոլոր աշակերտները ներառվում են ուսումնական գործընթացում 26 26 20 20 27 27 7 7 80 80 76,9 58,8 

4 
Ուսումնական աշխատանքների կազմակերպման տարբեր ձևերի (անհատական, զույգերով, 
խմբային) կիրառում 23 23 17 17 15 15 3 3 58 58 55,8 42,7 

Ուսումնառության ընթացքը 

5 Աշակերտները կատարում են միայն համադասարանական աշխատանք 3 6 4 5 11 11 6 1 24 23 23,1 16,9 

6 Աշակերտները կատարում են անհատական աշխատանք 1 5 0 3 5 4 0 1 6 13 5,7 9,6 

7 Աշակերտները կատարում են համադասարանական, անհատական և զույգերով աշխատանք 8 12 8 18 6 10 0 11 22 51 21,2 37,5 

8 
Աշակերտները կատարում են համադասարանական, անհատական, զույգերով և փոքր 
խմբերով աշխատանք 19 17 16 24 9 18 8 12 52 71 50 55 

Ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունների կառուցման մոտեցումներ 

9 Առկա է անհատական մոտեցում երեխաներ ինկատմամբ 22 22 14 14 26 26 8 8 70 70 67,3 51,5 

10 Միմյանց օգնելու դեպքերի խրախուսում, գովաբանում 22 35 16 44 15 42 6 15 59 136 56,7 67 

11 Երեխաների հետ համագործակցություն 18 14 17 30 9 2 8 7 52 53 50 38,9 

12 
Ձայնի բարձրությունը, տոնը՝ խոսքի հստակություն, հնչերանգի, խոսքի տեմպի փոփոխություն 
և այլն 27 19 21 32 19 25 8 14 75 90 72,1 66,2 

13 
Բարոյահոգեբանական մթնոլորտի, տեսակետների արտահայտման բարենպաստ միջավայրի 
ստեղծում 18 28 13 17 16 17 7 12 54 90 51,9 66,2 

14 
Երեխաների՝այլ գործունեությամբ զբաղվելու ցանկության հարգում, անհրաժեշտ պայմանների 
ապահովում 4 4 10 10 3 3 7 7 24 24 23,1 17,7 

15 Որոշ սովորողների հաջողությունները և որոշների՝անհաջողությունները չշեշտելը 18 23 5 13 15 12 9 7 47 55 45,2 40,4 

16 Լավ սովորողներին թույլ սովորողներին չհակադրելը 16 30 10 17 11 15 8 13 45 85 43,3 62,5 
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Ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունների կառուցման մոտեցումների միջին 
ցուցանիշով ամենաբարձրը Վայոց Ձորն է՝ 2011թ.`85%, և 2012թ.՝ 69%, այնուհետև՝ 
Երևանը՝ 2011թ.՝62%, 2012թ.՝ 63%: Ըստ ստորև ներկայացված գծապատկերի՝ ընդհանուր 
միջինից ցածր են Լոռու և Շիրակի ցուցանիշները:  

Գծապատկեր 23. ՈՒսուցիչ- աշակերտ փոխհարաբերությունների կառուցման մոտեցումների 
միջին ցուցանիշը` ըստ մարզերի 

 

8.1.2 Դասի նպատակների սահմանում և իրականացում 

Այս չափանիշի դիտարկման համար հիմք են ծառայել 7 ենթաչափանիշ, որոնք առնչվում 
են դասի նպատակների և դրանց իրականացման համար դասապրոցեսի 
համապատասխան կազմակերպման առանձնահատկությունները՝ նպատակի 
հստակությունը, դրա չափելիությունը, համապատասխանությունը առարկայական 
չափորոշիչներին և այլն: 

Ինչպես նկատում ենք, 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 94%-ը մեծ 
ուշադրություն է դարձնում դասի նպատակների և առարկայական չափորոշիչների 
համապատասխանության ապահովմանը, իսկ 2012 թվականին վերապատրաստվածները 
մի փոքր զիջում են՝ 88.2%, սակայն որոշ դեպքերում ուսումնական գործողությունները չեն 
համապատասխանում դասի նպատակադրմանը՝ 2011թ.՝ 27%, 2012թ.՝ 36%: 2011 
թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 38%-ը, 2012թ.՝ 45.6% չեն պահպանում 
նպատակների ձևակերպման պահանջները, երբեմն դրանք հստակ կամ իրատեսական 
չեն:  

Ստորև բերված աղյուսակում ներակայացված են 2011 և 2012 թվականներին 
վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ դասի նպատակների սահմանման և 
իրականացման ցուցանիշները: 
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Աղյուսակ 18. Դասի նպատակների սահմանում և իրականացում 

N Չափանիշներ 
Երևան  Շիրակ Լոռի Վայոց Ձոր Ընդամենը Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

1 Առկա է դասի պլան 31 35 28 44 36 42 9 15 104 136 100 100 

2 
Դասապլանում սահմանված է ոչ ավել, քան 4 
նպատակ 

29 28 23 29 24 31 7 15 83 103 80 75,7 

3 Դասի նպատակները չափելի են և հասանելի 30 34 23 35 35 38 7 15 96 122 92 89,7 

4 
Դասի նպատակը համապատասխանում է 
չափորոշչին 

30 33 26 39 34 33 8 15 98 120 94 88,2 

5 

Դասի նպատակները համապատասխանում են 
երեխաների տարիքային 
հնարավորություններին 

30 34 22 39 34 35 9 14 95 122 91 89,7 

6 

Պահպանվում են նպատակների ձևակերպման 
պահանջները (հստակ, կոնկրետ, 
իրատեսական, գործողություն ցույց տվող) 

27 33 16 25 17 13 4 3 64 74 62 54,4 

7 
Նպատակը համապատասխանում է 
ուսումնական գործողություններին 

29 33 20 31 21 15 6 8 76 87 73 64 

Աղբյուրը` դասալսումներ 

Գծապատկեր 24-ից երևում է, որ այս չափանիշի առավելագույն ցուցանիշը գրանցվել է Երևանում՝ 2011թ.՝ 95%, 2012թ.՝ 94%, Շիրակի 
մարզում՝ 2011թ.՝ 81%, 2012թ.՝ 79%, Լոռու մարզում՝ 2011թ.՝ 80%, 2012թ.՝ 70%, և Վայոց Ձորի մարզում՝ 2011թ.՝ 79%, 2012թ.՝ 81%: 

Գծապատկեր 24. Դասի նպատակների ձևակերպման միջին ցուցանիշը՝ ըստ մարզերի 
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Ցուցանիշը բավականին բարձր է: Այնուամենայնիվ, ուսուցիչները դա հիմնականում 
կապում են իրենց փորձի/պրակտիկայի հետ:   

8.1.3 Ուսուցչի կողմից հարցերի ձևակերպում 

Ստորև բերված Աղյուսակ 19-ը ցույց է տալիս, որ 2011 և 2012 թվականներին 
վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ առավել խիստ տարբերություն է նկատվել 
ուսուցիչն առաջին իսկ սխալ պատասխանից հետո չի հնչեցնում ճիշտ պատասխանը 
(2011թ.՝ 76%, 2012թ.՝ 36%), ուսուցիչը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին 
ինքնուրույն գտնել հարցերի ճիշտ պատասխանները (2011թ.՝ 82%, 2012թ.՝ 74%) hարցերը 
սկսվում են համապատասխան հարցական բառից՝ ինչու ինչպես, ինչ չափանիշի դեպքում 
(2011թ.՝ 61%, 2012թ.՝ 69%) չափանիշների դեպքում:  

Աղյուսակ 19. Հարցերի ձևակերպում 

N Չափանիշներ 

Երևան Շիրակ Լոռի 
Վայոց 

Ձոր Ընդամենը Տոկոս 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

1 

Ուսուցիչն աշակերտներին 
առնվազն 30 վայրկյան մտածելու 
ժամանակ է տալիս 25 21 12 26 5 8 9 14 51 69 49 51 

2 

Ուսուցիչը հնարավորություն է 
տալիս աշակերտներին ինքնուրույն 
գտնել հարցերի ճիշտ 
պատասխանները 28 29 22 36 27 23 8 12 85 100 82 74 

3 

Ուսուցիչն առաջին իսկ սխալ 
պատասխանից հետո չի հնչեցնում 
ճիշտ պատասխանը 21 19 23 12 26 16 9 2 79 49 76 36 

4 
Հարցերը համապատասխանում են 
երեխաների մակարդակին 31 34 23 26 31 38 8 13 93 111 89 82 

5 
Հարցերը ձևակերպված են հակիրճ, 
պարզ և հասկանալի 28 30 20 27 30 35 9 15 87 107 84 79 

6 
Ամեն անգամ տրվում է միայն մեկ 
հարց 22 32 14 22 25 24 8 12 69 90 66 66 

7 

Հարցերի տրամաբանական 
հաջորդականությունն  ապահովված 
է 29 28 13 32 16 21 6 6 64 87 61 64 

8 
Հարցերը խթանում են 
մտածողությունը 30 32 23 35 19 19 6 6 78 92 71 68 

9 

Հարցերը սկսվում են 
համապատասխան հարցական 
բառից՝ ինչու ինչպես, ինչ 12 19 15 32 29 28 8 15 64 94 61 69 

10 

Հարցն ուղղվում է բոլորին. 
ուսուցիչըստանում էանհատական 
(կամ խմբային) պատասխան 26 31 19 34 21 25 8 14 74 104 71 76 

11 
Տրվում է մտածելու և պատասխանի 
ժամանակ 29 31 18 31 7 12 7 13 61 87 59 64 

Ուսուցչի կողմից հարցերի ձևակերպման ցուցանիշի հաշվով նկատելի տարբերություն է 
նկատվել միայն Վայոց Ձորում՝ 2011թ.՝ 87%, 2012թ.՝ 74% (Տե՛ս Գծապատկեր 25):  
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Գծապատկեր 25. ՈՒսուցիչների կողմից հարցերի ձևակերպման միջին ցուցանիշը` ըստ մարզերի 

 

8.1.4 Ժամանակի կառավարում 

Հաջորդ չափանիշը դասապրոցեսի ընթացքում ժամանակի կառավարման հարցերն են, 
որի հիմքում ընկած են մի շարք բաղադրիչներ, որոնցից են դասի պլանում ժամանակի 
գործոնի հաշվառում, ուսումնական գործողություններին տրամադրվող ժամանակ, դրա 
պահպանման նպատակով կիրառվող մեթոդներ և այլն: 

Աղյուսակ 20. Ժամանակի կառավարումը դասապրոցեսում 

N Չափանիշներ 

Երևան Շիրակ Լոռի 
Վայոց 

Ձոր 
Ընդա-
մենը 

Տոկոս 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

1 
Դասի պլանում հաշվառված է 
ժամանակի գործոնը 

26 29 21 25 29 30 9 15 85 99 81,7 72,8 

2 

Այս կամ այն ուսումնական 
գործողության համար 
տրամադրում է անհրաժեշտ և 
իրատեսական ժամանակ 

26 23 16 30 23 29 8 13 73 95 70,2 69,9 

3 

Այս կամ այն ուսումնական 
գործողության համար 
նախատեսած ժամանակը 
նախապես հրահանգավորվում է 

11 16 16 15 8 13 8 14 43 58 41,3 42,6 

4 

Նախատեսված և 
հրահանգավորված ժամանակը 
պահպանվում է 

14 22 18 19 8 9 8 13 48 63 46,2 46,3 

5 

Ժամանակի պահպանման և 
կարգավորման ուղղությամբ 
կիրառում է մեթոդական հնարներ 

21 23 7 13 4 4 5 1 37 41 35,6 30,1 

Ժամանակի կառավարման տեսանկյունից, 2011 և 2012 թվականին վերապատրաստված 
ուսուցիչների մոտ տարբերություններ կան «դասի պլանում հաշվառված է ժամանակի 
գործոնը» չափանիշի գծով (2011թ.՝ 81.7%, 2012թ.՝ 72.8%): Ժամանակի հրահանգավորման 
և հատկապես դրա պահպանման համար կիրառվող մեթոդները բավարար չեն՝ (2011թ.՝ 
46.2%, 2012թ.՝ 46.3%): Գործնականում ժամանակի պահպանման և կարգավորման 
ուղղությամբ 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները 5.5 կետով ավելի են 
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կիրառում մեթոդական հնարներ, քան 2012 թվականին վերապատրաստված 
ուսուցիչները:  

Այս չափանիշի բաշխումը՝ ըստ մարզերի, ցույց է տալիս, որ մարզերի դպրոցներում այն, 
ընդհանուր առմամբ, ցածր է, բացառությամբ Վայոց Ձորի դպրոցների, որը կազմում է 2011 
թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ 84%, 2012թ.-ին՝ 75% (Տե՛ս 
Գծապատկեր 26):  

Գծապատկեր 26. Ժամանակի կառավարման միջին ցուցանիշը` ըստ մարզերի 

 
Դիտարկումների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ դասապրոցեսի տարբեր փուլերի և 
քննարկումների համար նախատեսված ժամանակից հիմնականում շեղումներ չեն լինում: 
Այդ շեղումները դասալսումների ընթացքում կազմել են 2011 թվականին 
վերապատրաստվածների մոտ կազմել է 9,6%, 2012թ,՝ 25%, ինչն ունի իր 
հիմնավորումները (նյութի ծավալ, հարցադրումների քանակ, լրացուցիչ 
տեղեկատվության հաղորդում և այլն): 

8.1.5 Ուսումնական գործողություններր և մեթոդները 
Ուսումնական գործողությունների և դրանց ընթացքում կիրառվող մեթոդների 
դասալսման քանակական վերլուծությունը ներկայացված է ստորև բերված Աղյուսակ 21-
ում:  

Դասալսումների արդյունքների համաձայն՝ դասի նպատակներով պայմանավորված՝ 
ուսուցիչների 57.7%-ը (2011թ,) և 63.2%-ն (2012թ,) օգտագործում են փոխներգործուն և 
համագործակցային ուսուցման մեթոդներ ու հնարներ՝ ավելի հաճախ՝ մտագրոհը, T-աձև 
աղյուսակը, մտքերի քարտեզագրումը, պրիզման և այլն:  

Երկու տարիներին վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ համեմատաբար զգալի 
տարբերություն է նկատվում՝ կիրառված մեթոդների հաջող զուգակցում (2011 թվականին 
վերապատրաստված ուսուցիչները 4.7%-ով գերազանցել են 2012թվականին 
վերապատրաստվածներին), ուսումնական գործողությունների ընթացքը՝ 
առաջադրանքների, վարժությունների, հանձնարարությունների առկայություն, որոնք 
վերաբերում են գիտելիքներին, հմտություններին, արժեքային համակարգին 
չափանիշների գծով (2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները 9.6%-ով 
գերազանցել են 2012 թվականին վերապատրաստվածներին), նպատակներ, որոնք 
ակնկալում են տեսանելի արդյունք՝ ոչ ծավալուն առաջադրանքների, վարժությունների, 
հանձնարարությունների միջոցով չափանիշի գծով (2011 թվականին վերապատրաստված 
ուսուցիչները 75.4%-ով գերազանցել են 2012 թվականին վերապատրաստվածներին): 
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Աղյուսակ 21. Ուսումնական գործողություններ և մեթոդներ 

N Չափանիշներ 
Երևան Շիրակ Լոռի Վայոց Ձոր Ընդամենը Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

1 
Կիրառում է ինտերակտիվ/համագործակցային 
մեթոդ/հնար 

20 23 15 25 19 24 6 14 60 86 57,7 63,2 

2 
Ցուցադրում է նկարներ, քարտեր, առարկաներ, 
պատկերներ 

20 16 15 23 16 19 6 13 57 71 54,8 52,2 

3 

Ընտրված, կիրառված մեթոդները 
համապատասխանում են դասի նպատակին, 
բովանդակությանը, գնահատման ձևին 

26 23 18 31 21 27 5 11 70 92 67,3 67,6 

4 Կիրառված մեթոդների հաջող զուգակցում 24 19 14 18 11 18 8 13 57 68 54,8 50,1 

5 

Բացատրությունները, պատմումները 
զուգակցվում են ցուցադրություններով, 
օրինակներով (նկարներ, քարտեր, առարկաներ, 
իրավիճակներ, գործողություններ) 

21 23 14 26 16 17 5 12 56 78 53,8 57,4 

6 
Աշխուժացնող խաղերի, վարժությունների 
առկայություն 

11 16 8 11 14 13 3 3 36 43 34,6 31,6 

7 

Ուսումնական գործողությունների ընթացքը՝ 
առաջադրանքների, վարժությունների, 
հանձնարարությունների առկայություն, որոնք 
վերաբերում են գիտելիքներին, 
հմտություններին, արժեքային համակարգին 

24 25 19 26 23 24 6 6 72 81 69,2 59,6 

8 
Նյութի յուրացման գործընթացում միաժամանակ 
մասնակցում են մի քանի զգայարաններ 

27 30 22 31 23 25 7 15 79 101 76 74,3 

9 

Նպատակներ, որոնք ակնկալում են տեսանելի 
արդյունք՝ ոչ ծավալուն առաջադրանքների, 
վարժությունների, հանձնարարությունների 
միջոցով 

23 8 26 4 36 3 8 4 93 19 89,4 14 
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Ուսումնական մեթոդների կիրառման ցուցանիշը չի տարբերվում միայն Վայոց Ձորի 
մարզում՝ 67%: Մնացած վայրերում 2012 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները 
զիջում են 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչներին:  

Գծապատկեր 27. Ուսումնական մեթոդների կիրառման միջին ցուցանիշը` ըստ մարզերի 

 

8.1.6 Ֆիզիկական միջավայրի դիտարկում 
Ֆիզիկական միջավայրի դիտարկման համար ընտրված են 6 ցուցանիշներ, որոնցով 
կարևորվում են համապատասխան ուսումնական միջավայրի ապահովման, դասերի 
ընթացքում ուսումնադիտողական պարագաների և ՏՀՏ-ների օգտագործման հարցերը: 
Ակտիվ ուսուցման մեթոդները պահանջում են ուսումնական միջավայրի փոփոխություն, 
որն իր մեջ ներառում է դասարանի կահավորման ձևի փոփոխություն, ինչը 
հնարավորություն կընձեռի սովորողների համագործակցության խթանման, սոցիալական 
և այլ հմտությունների զարգացման, ուսումնական ռեսուրսները համատեղ օգտագործելու, 
համատեղ որոշումներ ընդունելու մշակույթ ձևավորել: Անչափ կարևորվում է հատկապես 
համագործակցային խմբերի աշխատանքի կազմակերպման համապատասխան 
պայմանների ապահովումը, որը հնարավորություն կտա ապահովելու խմբերի 
արդյունավետ աշխատանքը, դրանց գործողությունների կառավարումը և այլն: 

Ստորև ներկայացված են դասալսումների՝ այդ չափանիշներով գնահատման երկու 
տարիների արդյունքները՝ ըստ մարզերի: 

Աղյուսակ 22. Ֆիզիկական միջավայրը դպրոցում 

N 
Ֆիզիկական միջավայրի 

չափորոշիչներ 

Երևան Շիրակ Լոռի 
Վայոց 

Ձոր 
Ընդա-
մենը 

Տոկոս 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

1 

Դասարանում բացի սեղաններից, 
նստարաններից, գրատախտակից 
առկա են ուսումնական 
պաստառներ 

17 16 18 27 13 20 8 12 56 75 53,8 55,1 

2 

Դասարանում բացի սեղաններից, 
նստարաններից, գրատախտակից, 
ուսումնական պաստառներից 
օգտագործվում են 
համակարգիչներ/պրոյեկտոր 

9 13 3 9 2 3 0 0 14 25 13,5 18,4 
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N Ֆիզիկական միջավայրի 
չափորոշիչներ 

Երևան Շիրակ Լոռի 
Վայոց 

Ձոր 
Ընդա-
մենը 

Տոկոս 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

20
11

թ.
 

20
12

թ.
 

3 

Կահույքը,տեխնիկական 
միջոցները համապատասխանում 
են ուսումնական 
գործողություններին, կիրառվող 
մեթոդներին 

23 24 11 15 7 7 1 1 42 47 40,4 34,6 

4 

Աշակերտների նստելու  դիրքերը 
համապատասխանում են 
ուսումնական գործողություններին, 
կիրառվող մեթոդներին 

27 31 18 26 15 21 9 15 69 93 66,3 68,4 

5 

Ցուցադրական նյութերը, 
գրատախտակին  
գրառվողնշանները, էկրանին 
ցուցադրվող  նյութերը տեսանելի 
են դասարանի բոլոր կետերից 

24 29 14 24 14 13 9 15 61 81 58,7 59,6 

6 

Երեխաների տեղաշարժը 
դասասենյակում. զույգերով կամ 
խմբերով աշխատելու համար 
հնարավորության առկայություն 

16 16 13 13 7 7 8 8 44 44 42,3 32,4 

7 

Երեխաների՝ միմյանց հետ 
հաղորդակցվելու պայմանների 
ապահովում՝ համատեղ 
առաջադրանքներ, միասին մեկ 
ուսումնական նյութով աշխատել 

21 21 15 15 15 15 8 8 59 59 56,7 43,4 

Աղյուսակից երևում է, որ ուսումնական ժամանակակից միջավայր ապահովելու 
տեսանկյունից 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ չափանիշ 3-ը 
(կահույքը, տեխնիկական միջոցները համապատասխանում են ուսումնական 
գործողություններին, կիրառվող մեթոդներին) 5.8%-ով,  չափանիշ 6-ը (երեխաների 
տեղաշարժը դասասենյակում. զույգերով կամ խմբերով աշխատելու համար 
հնարավորության առկայություն) 9.9%-ով, չափանիշ 7-ը (երեխաների՝ միմյանց հետ 
հաղորդակցվելու պայմանների ապահովում՝ համատեղ առաջադրանքներ, միասին մեկ 
ուսումնական նյութով աշխատել) 13.3%-ով գերազանցում են 2012 թվականի նույն 
չափանիշներին: 

Այս չափորոշիչի կիրառության ցուցանիշը չի տարբերվում Լոռու մարզում՝ 29%: Մնացած 
մարզերում 2012 թվականի տվյալները զիջում են 2011 թվականի նույն տվյալներին: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Գծապատկեր 28. Ֆիզիկական միջավայրի նկարագրության միջին ցուցանիշը` ըստ մարզերի 

 

8.2 2011 և 2012 թվականներին անցկացված վերապատրաստումների 
լրացուցիչ արդյունքները 

Վերապատրաստումների արդյունքների և ազդեցության մասին խոսելիս ուսուցիչները և 
դպրոցի տնօրենները, ինչպես նաև ՎԿ-ների ներկայացուցիչները մատնանշում են մի 
քանի կարևոր արդյունք,  

i. ուսուցիչների միջև փորձի փոխանակում,  

ii. ուսուցիչների համար դիդակտիկ նյութերի ստեղծում,  

iii. ուսուցիչների ցանցի ստեղծում և հետագա համագործակցություն:  

(i) Ինչպես նշել ենք վերևում, ուսուցիչներից շատերն են կարևորում կոլեգաների միջև 
փորձի փոխանակումը՝ համարելով դա վերապատրաստումների ամենաէական 
արդյունքներից մեկը: Ուսուցիչները վերապատրաստումների ընթացքում կիսվում են 
իրենց խնդիրներով և դրանց տրված լուծումներով, կիրառված նորարարություններով և 
չհաղթահարվող պրոբլեմներով:  

 (ii) Վերապատրաստումների ժամանակ ուսուցիչները պատրաստել են որոշ դիդակտիկ 
նյութեր, օրինակ՝ որպես առաջադրանք ստեղծել են տարբեր թեմատիկ (Power Point) 
պրեզենտացիաներ, նոր դասագրքերի շրջանակներում կազմել են նոր դասերի պլաններ՝ 
համապատասխանեցնելով իրենց ծրագրերը դասագրքերին և այլն: Այս դիդակտիկ 
նյութերն ուսուցիչները հաճախ հետագայում օգտագործում են դասերի ժամանակ:     

(iii) Որպես փորձի փոխանակման և համատեղ երկարատև աշխատանքի արդյունք՝ 
ձևավորվում է նաև ուսուցիչների ցանց, որոնք վերապատրաստումներից հետո էլ 
շարունակում են փոխանակել իրենց փորձառությունը և նույնիսկ համատեղ 
աշխատանքներ իրականացնել:  Այսպիսի սոցիալական ցանցի գործառնության դրական 
արդյունքներ են, օրինակ, համատեղ հոդվածը, բաց դասերին միմյանց հրավիրելը և այլն: 

8.3 Փոխներգործուն (ինտերակտիվ) ուսուցումը որպես ավանդական 
ուսուցման հակակշիռ   

«Կրթության որակի հետագա բարելավումը ուսուցիչների վերապատրաստման և 
մասնագիտական զարգացման միջոցով» բաղադրիչի կատարողականությունը 
վերլուծվում է հետևյալ ցուցանիշների միջոցով, 

(i)մասնագիտական զարգացման ծրագրերին մասնակցած ուսուցիչների տոկոսը, 
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(ii)դասավանդման ավանդական (դասախոսության) մեթոդով դասավանդող 
ուսուցիչների տոկոսը:   

8.3.1 Ցուցանիշների դուրսբերման մեթոդաբանությունը և դրա 
սահմանափակումները 

Ավանդական մեթոդով դասավանդող ուսուցիչների քանակը և դրա հիմքերն 
ուսումնասիրվել են տարբեր մեթոդաբանությունների և մեթոդների կիրառմամբ: 
Կիրառված մեթոդները, ինչպես նաև դրանց սահմանափակումները, ներկայացված են 
ստորև բերված նկարում: 

Նկար 4. Ցուցանիշների դուրսբերման մեթոդաբանությունը 

 

Անկետավորումը, թեպետ ներկայացուցչական է և թույլ է տալիս ընդհանրացնել հարցված 
բոլոր ուսուցիչների կարծիքներն իրենց պրակտիկայի և դրա հանդեպ վերաբերմունքի 
վերաբերյալ, այնուամենայնիվ, պարունակում է ռիսկ՝ ուսուցչի կողմից «ցանկալին» 
իրականության տեղ ներկայացնելու տեսանկյունից: Մյուս կողմից, դասալսումներն 
իրականացվել են պատահականորեն ընտրված դասաժամին, երբ որոշ դեպքերում 
ուսուցիչներն արդեն պլանավորած են եղել այնպիսի առաջադրանք կամ թեմա, որը 
նպատակահարմար է եղել իրագործել ավանդական մեթոդներով: Ավելացնենք, որ 
դասալսումներն իրականացվել են մայիսին, ուսումնական տարվա վերջում, ինչը 
նույնպես ազդել է ստացված տեղեկատվության վրա:  

Նկարից երևում է, որ ոչ մի մեթոդ առանձին վերցրած չի կարող լիարժեք տալ բաղադրիչի 
արդյունքի վերաբերյալ օբյեկտիվ գնահատականը: Միայն ինտեգրատիվ և համակողմանի 
մոտեցումը կարող է թույլ տալ չափել ծրագրի իրական արդյունքը և ազդեցությունը: 
Ստորև համակողմանի կներկայացվի ծրագրի արդյունքների ցուցանիշների 
վերլուծությունը:  

8.3.2 Վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը 

Հայաստանում, համաձայն 2011 թ-ի վիճակագրության, կա 41,406 ուսուցիչ, որից մեկ 
տարուց ավել փորձ ունեցող ուսուցիչները 40,045-ն են, համաձայն 2012 թ-ի 

Որակական մեթոդաբանություն

Ֆոկուս խմբեր
վերապատրաստումներ

անցած ուսուցիչների հետ

Ֆոկուսխմբեր աշակերտների
հետ

Քանակական
մեթդաբանություն

Վերապատրաստումներ
անցած ուսուցիչների հետ

անկետավորում

Մեթոդաբանական
սահմանափակում. 

ներկայացվում է ուսուցչի
ընկալումը

Դասալսումներ

Հետազոտական
սահմանափակում. 

դաշտային աշխատանքներն
իրկանացվել են

ուսումնական տարվա
վերջին, երբ ուսուցիչները
հիմնականում ամփոփիչ

դասեր են
իրականացնում, թեսթային

աշխատանքներ և այլն:
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վիճակագրության՝ կա 41,757 ուսուցիչ, որից մեկ տարուց ավել փորձ ունեցող 
ուսուցիչները 40,427-ն են:15 Մանրամասն՝ Աղյուսակ 23-ում: 

Աղյուսակ 23. 2010-2011 ուսումնական տարում ուսուցիչների թվաքանակը՝ ըստ մանկավարժական 
ստաժի 

Մանկավարժական 
ստաժ 2011-2012 

Քանակ 
2011թ. 2012թ. 

մինչև 1 տարի 1361 1330 
1-4 տարի 3801 4138 
5-9 տարի 4509 4515 
10-14 տարի 5833 5639 
15 և ավել տարի 25902 26135 
Ընդամենը 41406 41757 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ յուրաքանչյուր տարի ուսումնական 
հաստատության ուսուցիչների մեկ հինգերորդը ենթակա է ատեստավորման՝ ըստ 
ուսումնական հաստատության հաստատած ժամանակացույցի։ 2011թ.-ին միայն 
վարկային ծրագրով վերապատրաստվել է մոտ 5925 ուսուցիչ, ինչն ընդհանուրի 14,6%-ն է, 
2012թ.-ին՝ մոտ 6240 ուսուցիչ, ինչն ընդհանուրի 15%-ն է: 

 

8.3.3 Ուսուցման փոխներգործուն մեթոդների կիրառությունը 

Բարձր է ուսուցիչների՝ դասապրոցեսի ընթացքում փոխներգործուն և համագործակցային 
մեթոդների կիրառության կարևորման գնահատականը, ըստ որի՝ 2011 թվականին 
վերապատրաստված ուսուցիչների 93,9%-ը և 2012 թվականին վերապատրաստվածների 
93.7%-ը փոխներգործուն ուսուցումը համարում է «շատ կարևոր» կամ «ավելի շուտ 
կարևոր»: Ինչպես տեսնում ենք, այս չափանիշով 2011 և 2012 թվականիններին 
վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ տարբերությունները այդքան էլ հստակ չեն: 

Գծապատկեր 29. Ուսուցման փոխներգործուն և համագործակցային մեթոդների կիրառության 
կարևորությունը 

 

                                                           

15 2011-2012http://edu.am/DownloadFile/5668arm-2011-2012_hanrakrtutiun.pdf 
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Ուսուցիչների հետ անկետավորումը ցույց է տալիս, որ երկու տարիներին 
վերապատրաստված ուսուցիչների միայն 0,6%-ն է շարունակում ամբողջ դասաժամը 
դասախոսության մեթոդով ներկայացնել: 

Գծապատկեր 30. Դասաժամի ընթացքում նյութը պատմելուն (բանավոր լեկցիային) հատկացվող 
ժամանակը 

 
Իհարկե, այս ձևակերպումն ունի հետազոտական սահմանափակում, որի մասին խոսել 
ենք մեթոդաբանական սահմանափակումներում, ուսուցիչները կարող են ներկայացնել 
այն, ինչը ճիշտ են համարում: Ուստի, փոխներգործուն մեթոդների կիրառության իրական 
տոկոսը կարող է ավելի պակաս լինել:  Այնուամենայնիվ, սա արդեն իսկ խոսում է 
դասապրոցեսի վարման ձևավորվող նոր մշակույթի մասին:  

Այսպիսով, ուսուցիչների անկետավորումը ցույց է տալիս, որ վերապատրաստումների 
արդյունքում 

i. ձևավորվել է փոխներգործուն մեթոդների կիրառման կարևորության ընկալումը, 

ii. ուսուցիչների 94,3%-ը` 2011թ., և 93.4%-ը` 2012թ., դասաժամի կեսից ավելին անց է 
կացնում փոխներգործուն մեթոդների կիրառմամբ, 

iii. միայն ավանդական/դասախոսության մեթոդով դասավանդող ուսուցիչների 
տոկոսը ընդամենը 0,6% է: 

Փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը նաև 
դիտարկվել է փաստացի դասալսումների 
ժամանակ, որոնց ընթացքում ուսուցիչների 
57.7%-ը (2011թ.) և 63.2%-ը (2012թ.) կիրառել են 
փոխներգործուն հնարներ: Դիտարկողները 
փաստում են, որ նշված դեպքերում հիմնականում 
ակնհայտ էր, որ երեխաների համար այն 
սովորական երևույթ է, սովորողները 
կարողանում են արագ ընկալել 
առաջադրանքները, հեշտությամբ և արագ 
ձևավորում են խմբերը, խմբերում աշխատելու համար ունեն անհրաժեշտ 
սոցիալական հմտություններ, խմբում դերերի բաշխման ու ռեսուրսների 
օգտագործման համար տրամադրվող ժամանակը ևս կարողանում են կառավարել: 
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Նկար 5. Դասալսում ուսումնասիրված 
դպրոցում 
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Գծապատկեր 31. Փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը դասալսումների ժամանակ 

 

8.3.4 Փոխներգործուն մեթոդների կիրառման ուժեղ և թույլ կողմերը՝ ըստ 
ուսուցիչների 

Ուսուցիչները ֆոկուսխմբային քննարկումների ժամանակ նշել են փոխներգործուն 
մեթոդների կիրառման այն ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք նկատել են իրենց 
մանկավարժական պրակտիկայի շրջանակներում: Դրանք հակիրճ ներկայացված են 
ստորև ներկայացված նկարում:  

Նկար 6 . Փոխներգործուն մեթոդների կիրառման ուժեղ և թույլ կողմերը ուսուցիչների ընկալմամբ 

 

Փոխներգործուն մեթոդների դրական արդյունքներից նշվել են հետևյալները: 

i. Աշակերտների մեջ համագործակցության հմտությունների ձևավորում, 
աշակերտները սովորում են համատեղ աշխատանքի, ինչը նրանց մեջ 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Երևան Շիրակ Լոռի Վայոց
Ձոր

33%

25%

32%

10%

27% 29% 28%

16%
2011թ.

2012թ.

Փոխներգործուն մեթոդների կիրառման ուժեղ և թույլ 
կողմերը ուսուցիչների ընկալմամբ

Ուժեղ կողմեր

Աշակերտների մոտ համագործակցության 
հմտությունների ձևավորում 

Դասաժամի ժամանակի օգագործման 
արդյունավետություն 

Դասապրոցեսում բոլոր երեխաների 
ներգրավում 

Թույլ աշակերտին ինքնադրսևորվելու 
հնարավորության ընձեռում 

Դասապրոցեսը երեխաների համար ավելի 
հետաքրքիր է դարձնում 

Թույլ կողմեր

Արդարացի գնահատման 
սահմանափակումները 

Ուսուցչի կողմից երկար պատրաստվելու 
պահանջը 
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զարգացնում է ընկերասիրություն, միմյանց օգնելու ցանկություն, 
պատասխանատվություն, մրցակցություն և այլն։ 

ii. Դասաժամի ժամանակի օգտագործման արդյունավետություն, բարձրացնում է 
ժամանակի օգտագործման արդյունավետությունը, քանի որ թույլ է տալիս 
միևնույն ժամանակահատվածում կատարել տարբեր աշխատանքներ կամ լուծել 
բազմաթիվ խնդիրներ և այլն։ 

iii. Դասապրոցեսում բոլոր երեխաների ներգրավում, ապահովում է մեծ 
քանակությամբ աշակերտների ներգրավում դասապրոցեսում, ինչը նվազեցնում է 
ձանձրույթը և աշակերտների կողմից դասից շեղվելը։ 

iv. Թույլ աշակերտին ինքնադրսևորվելու հնարավորություն, թույլ աշակերտներին 
հնարավորություն է տալիս ինքնադրսևորվելու և աչքի ընկնելու իրենց այն 
ունակություններով, որոնք առավել բարձր մակարդակի վրա են։  

v. Դասապրոցեսը երեխաների համար ավելի հետաքրքիր է դարձնում, խթանում է 
դիմելու ՏՀՏ-ների կամ դիդակտիկ նյութերի օգնությանը և բազմազանեցնելու 
դասապրոցեսը, ինչը բարձրացնում է դասի հետաքրքրությունը և աշակերտների 
մեջ գիտելիքի ամրապնդումը։ 

Փոխներգործուն մեթոդների բացասական կողմերը՝ ըստ ուսուցիչների, հետևյալն են։ 

i. Արդարացի գնահատման սահմանափակումները, գնահատվում են խմբի բոլոր 
անդամները, մինչդեռ իրականում նրանց մեծ մասը կարող է և աշխատանք 
կատարած չլինել և «ձրիակերությամբ» զբաղվել, 

ii. Ուսուցչի կողմից երկար պատրաստվելու պահանջը, այս մեթոդը մեծ 
քանակությամբ էներգիա և ջանք է պահանջում ուսուցիչներից, ինչը նրանց 
հոգնեցնում է։ Շատ դեպքերում ուսուցիչներն ունենում են նման դժվարություններ 
համապատասխան ուսումնամեթոդական նյութերի, ձեռնարկների, ուղեցույցների  
բացակայության պատճառով: 

8.3.5 Փոխներգործուն մեթոդների կիրառման սահմանափակումները 

Ինչպես տեսանք վերևում, ուսուցիչները նշում են փոխներգործուն մեթոդների կիրառման 
բազմաթիվ դրական կողմեր: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ուսուցիչներն են դրանք 
կիրառում: Անդրադառնանք ուսուցիչների մատնանշած այն սահմանափակումներին, 
որոնք խոչընդոտում կամ բարդացնում են այդ մեթոդների կիրառությունը: 

Ընդհանուր առմամբ, այդ սահմանափակումները կարելի է բաժանել երկու խմբի, 

i. արտաքին (օբյեկտիվ) սահմանափակումներ, 

ii. ուսուցման մեթոդներին, տեխնոլոգիաներին բավարար չափով  չտիրապետելու 
հետ կապված սահմանափակումներ: 

Որպես փոխներգործուն մեթոդների կիրառման սահմանափակումներ են նշվում ստորև 
բերված հետևյալ գործոնները: 
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Նկար 7. Փոխներգործուն մեթոդների կիրառման սահմանափակումները 

 
Անդրադառնանք նշված սահմանափակումներին ավելի մանրամասն: 

• Արտաքին/ օբյեկտիվ սահմանափակումներ։ 

(i)Աշակերտների մեծ քանակը, եթե դասարանում մինչև 25-30 աշակերտ է սովորում, 
ապա ուսուցիչները հնարավոր են համարում այդ մեթոդներով ուսուցումը: Իսկ 30 
և ավելի աշակերտ ունեցող դասարաններում փոխներգործուն մեթոդների 
կիրառությունը բարդանում է, 
մասնավորապես՝ աղմուկի և ժամանակի 
անբավարարության պատճառով: 

(ii)Դասարանների կահավորանքը,  

դասասենյակների, կաբինետների 
կահավորումը համապատասխան չէ նոր 
մեթոդների կիրառությանը: Սրա արդյունքում 
աշակերտները ստիպված են լինում 
դասամիջոցն օգտագործել սեղանները 
վերադասավորելու համար:  

(iii)Գրենական պիտույքների առկայությունը, չկան անհրաժեշտ համապատասխան 
պաստառներ, թղթեր, մատիտներ, ֆլոմաստերներ և այլն: Շատ հաճախ 
ուսուցիչներն իրենք են իրենց միջոցներով ձեռք բերում անհրաժեշտ պիտույքները, 
որպեսզի կարողանան դասերն այդ մեթոդներով կազմակերպել: 

(iv)Դասաժամերի քանակը և տևողությունը, մեթոդի կիրառության համար 
նախապատրաստական (կազմակերպչական) աշխատանքների 
ժամանակատարությունը (ինչի արդյունքում հաճախ կիսատ են մնում դասաժամի 
ինչ-ինչ մասեր) և դասաժամերի քիչ քանակությունը (համեմատած ծրագրի 
ծավալի և ներկայացվելիք թեմաների հետ): Առկա դասաժամերը հազիվ են 
բավականացնում նյութը ներկայացնելուն, մինչդեռ ոչ ավանդական մեթոդների 
արդյունավետ կիրառությունն այնպես, որ միևնույն ժամանակ չտուժի ուսուցման 
տարեկան պլանը, առավել շատ դասաժամեր է պահանջում: 

Օբյեկտիվ սահմանափակումներ

Աշակերտների մեծ քանակը

Դասարանների կահավորանքը

Գրենական պիտույքների 
բացակայությունը

Դասաժամերի քանակը և 
տևողությունը

Սուբյեկտիվ սահմանափակումներ

Դասարանը կառավարելու 
անհնարինությունը

Առարկայի կամ թեմայի 
առանձնահատկությունը

Աշակերտների տարիքը

Նկար 8. Դասալսում ուսումնասիրված 
դպրոցում 
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• Սուբյեկտիվ սահմանափակումներ։ 

i. Դասարանը կառավարելու անհնարինությունը՝ աղմուկը, իրարանցումը, խիստ 
բարձր ոգևորությունը, որը բերում է դասից շեղումների և այլն: 

ii. Առարկայի կամ թեմայի առանձնահատկությունը, ուսուցիչների մի մասը նշում է, 
որ այս կամ այն մեթոդի կիրառումը կախված է առարկայի կամ թեմայի բնույթից և 
մի շարք դասեր, օրինակ՝ լեզու, կամ թեմաներ, օրինակ՝ հայրենասիրություն կամ 
Ցեղասպանություն և այլն, գերադասում է մատուցել ավանդական մեթոդներով, 
քանի որ չի պատկերացնում այլ մեթոդների կիրառում այդ թեմաների կամ 
առարկայի շրջանակներում:  

iii. (iii) Աշակերտների տարիքը, ուսուցիչները հակված են կարծել, որ փոխներգործուն 
մեթոդներն ավելի կիրառելի են ցածր դասարաններում, իսկ բարձր 
դասարաններում նման ուսուցումը պակաս արդյունավետ է16: 

Ինչպես տեսնում ենք, կան և՛ արտաքին/օբյեկտիվ սահմանափակումներ, և՛ սուբյեկտիվ` 
մեթոդներին լիարժեք չտիրապետելու սահմանափակումներ:  

Ուսուցման նոր ռազմավարություններ կիրառելը պահանջում է նաև համապատասխան 
ուսումնական միջավայրի ստեղծում՝ դասասենյակի կահավորում, դասապրոցեսի 
փոփոխություն, ուսումնադիտողական պարագաների տրամադրում: Դրանց 
բացակայությունն օբյեկտիվորեն սահմանափակում է փոխներգործուն մեթոդների 
կիրառումը դպրոցում:  

Ուսուցման նոր մոտեցումներին և ռազմավարություններին համապատասխան 
դասավանդման ոճ ունեցող հմուտ ուսուցիչները հիմնականում կարող են կիրառել 
փոխներգործուն` սովորողակենտրոն մեթոդներ ու հնարներ ցանկացած տիպի 
ուսումնական նպատակ իրագործելիս կամ թեմա ներկայացնելիս: Սակայն,  որոշ 
դեպքերում ուսուցիչների մի մասը դեռևս դժվարությամբ է կարողանում կիրառել այդ 
մեթոդները բավարար փորձ չունենալու կամ դասարանը կառավարելու մեջ 
դժվարանալու պատճառով: Երբեմն նաև դասի նպատակներով կամ ընտրված թեմայով 
պայմանավորված՝ ավելի նպատակահարմար է կիրառել ուսուցման ավանդական 
մեթոդները: Մեթոդների երկարատև օգտագործման, մի շարք լրացուցիչ բաց դասերի 
կազմակերպման, ուսուցիչների միջև փորձի փոխանակման արդյունքում այս 
սահմանափակումները կարող են վերանալ: 

8.3.6 Եզրակացություն 

Ընդհանուր առմամբ, փոխներգործուն մեթոդները բարձր են գնահատվում երկու 
տարիներին վերապատրաստված ուսուցիչների կողմից, ինչի մասին է խոսում նաև 
                                                           

16Ինչպես վերը՝ «Վերապատրաստումների բովանդակային մասի ընկալումները. առարկայական-
մասնագիտական բաժնում», արդեն նշվել է, երբ վերապատրաստումների ընթացքում որոշ 
թեմաներ կամ բաժիններ մատուցվել են դասախոսային-պատմողական եղանակով։ Ուսուցիչների 
կողմից դրանք հավանության չեն արժանացել և, իրենց գնահատմամբ, եղել են հոգնեցնող և 
նստվածք չտվող: Այսինքն՝ նույնիսկ ուսուցիչները, որոնց տարիքը զգալիորեն ավելին է, քան բարձր 
դասարանների աշակերտներինը, չեն կարողնում գիտելիք յուրացնել ավանդական-դասախոսային 
եղանակով և իրենց իսկ առաջարկներում պահանջում են փոխներգործուն և խաղային մեթոդներ, 
սակայն, միևնույն ժամանակ ավագ դասարանների աշակերտների տարիքը բավարա՛ր բարձր ու 
լուրջ են համարում փոխներգործուն ու խաղային մեթոդները ավանդական դասախոսությամբ 
փոխարինելու համար։ 
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կիրառելիության բարձր ցուցանիշը։ Գնահատման արդյունքում կարելի է փաստել, որ 
Ծրագիրը հաջող իրականացրել է իր առջև դրված նպատակները, որոնք ընդհանրացված 
են ստորև բերված գծապատկերում: 

Գծապատկեր 32. Բաղադրիչի կատարողականության ցուցանիշները 
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9 ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՏԱՐԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

9.1 Ատեստավորում 

Անկետավորման ենթարկված բոլոր ուսուցիչները վերապատրաստումներն ավարտելուց 
հետո անցել են ատեստավորումը: Ուսուցիչները, ընդհանուր առմամբ, դրական են 
գնահատում ատեստավորման գաղափարը. 2011 թվականին վերապատրաստվածների 
94.9%-ը և 2012 թվականին վեապատրաստվածների 97.3%-ն այն դրական կամ ավելի շուտ 
դրական է գնահատել:  

Գծապատկեր 33. Ատեստավորման գաղափարի գնահատականը 

 
Սակայն որակական հարցումները ցույց են տալիս, որ այդ գնահատականներն այդքան էլ 
միանշանակ չեն: Ուսուցիչներն ատեստավորման գործընթացն առավելապես ձևական են 
համարում։ 

2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների քիչ մասի մոտ տհաճ զգացողություն է 
առաջացնում այն փաստը, որ ատեստավորման ընթացքում նրանք դառնում են ստուգման 
թիրախ և զգում են իրենց քննություն հանձնող աշակերտի կարգավիճակում: Մինչդեռ 
ցանկալի են համարում ավելի «հավասարը հավասարի» հարաբերություններն ու 
գործընթացի այնպե՛ս կազմակերպումը, որ նման անհարմարություն կամ որոշակի 
«նվաստացման» զգացում իրենց մեջ չառաջանա:17 

9.2 Ուսուցիչների որակավորման տարակարգերի համակարգ 

2011 թվականին վերապատրաստված, հարցված, տարակարգ ստանալուն դիմած 
ուսուցիչների թիվը 4.1%-ով ավելի է, քան  2012 թվականին վերապատրաստված, 
հարցված ուսուցիչների թիվը:  

                                                           

17 Այս մասին կարծիք են հայտնել միայն 2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները: 
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Գծապատկեր 34. Տարակարգ ստանալու դիմածների տոկոսը 

  

9.3 Տարակարգի ստացմանը (չ)դիմելու պատճառները 

Ստորև բերված աղյուսակից երևում է, որ 2012 թվականին վերապատրաստված, հարցված 
ուսուցիչները տարակարգ ստանալը չեն դիտում որպես ատեստացիայի հաջորդ փուլ, 
շարունակություն:  

Աղյուսակ 24. Տարակարգ ստանալու համար դիմելու պատճառները 

N Տարակարգ ստանալու համար դիմելու պատճառները 
Քանակ Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

1 Որպես ատեստացիայի հաջորդ փուլ, շարունակություն 6 - 21,4 - 

2 Ինքնահաստատման, ինքնարժեվորման համար 3 1 10,7 5,4 

3 
Ինքնակատարելագործման, աշխատանքի որակը 
բարձրացնելու համար 

9 7 32,2 36,8 

4 Աշխատավարձը բարձրացնելու համար 4 7 14,3 36,8 

5 Ուժերը փորձելու, հետաքրքրության համար 3 2 10,7 10,5 

6 
Անհրաժեշտ չափանիշներին համապատասխանելու 
պատճառով 

3 2 10,7 10,5 

Ընդհանուր 28 19 100% 100% 

Սակայն որակական հարցումները ցույց են տալիս, որ ուսուցիչների մեծ մասին 
հիմնականում չի հետաքրքրում տարակարգին դիմելը, և այն համարվում է անբավարար, 
լավ չմշակված, առավելապես թերություններով, քան առավելություններով լի համակարգ: 

2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 91,7%-ը և 2012 թվականին 
վերապատրաստված ուսուցիչների 95.8%-ը չեն դիմել տարակարգ ստանալու համար 
(Տե՛ս Գծապատկեր 34): 

Տարակարգ ստանալու համար չդիմելու պատճառներից պետք է նշել, որ 
ապատեղեկատվություն պաճառը 2012 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչների 
մոտ 3.1%-ով ավելի պակաս է հանդիպել, քան 2011 թվականին վերապատրաստվածների 
մոտ: 
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Աղյուսակ 25. Տարակարգի համար չդիմելու պատճառները 

N Տարակարգ ստանալու համար չդիմելու պատճառները 
Քանակ Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

1 
Անհրաժեշտության, նպատակահարմարության 
բացակայություն 

91 98 41,7 45,5 

2 
Անհրաժեշտ չափորոշիչներին 
անհամապատասխանություն (ստաժ, հոդված և այլն) 

29 26 13,3 12,1 

3 Ժամանակի սղություն, զբաղվածություն 28 23 12,8 10,7 

4 
Անձնական խոչընդոտներ (տարիքային, առողջական, 
ընտանեկան) 

16 10 7,3 4,7 

5 
Գործընթացի աշխատատարություն կամ բարդություն 
(ձգձվող, քաշքշուկ և այլն) 

6 12 2,8 5,6 

6 
Աշխատավարձի անփոփոխություն կամ չնչին 
փոփոխություն 

13 11 6,0 5,1 

7 
Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության պակաս 
կամ ապատեղեկատվություն 

16 9 7,3 4,2 

8 Նոր է ատեստավորվել - 9 - 4,2 

9 

Մոտիվացիայի բացակայություն, տարակարգ ստացած 
և չստացած ուսուցիչների միջև տարբերության 
բացակայություն 

8 7 3,7 3,3 

10 Պատրաստվում է դիմել 8 7 3,7 3,3 

11 Այլ 3 3 1,4 1,4 

Ընդհանուր 218 215 100% 100% 

Ֆոկուսխմբային հարցումները ցույց են տալիս, որ ուսուցիչները բավականին անտարբեր 
են տարակարգերի հանդեպ, քանի որ որևէ էական և դիմելու արժանի գործոն չեն 
կարողանում մտաբերել: Որոշակի նշանակություն ունի միայն աշխատավարձի 
ավելացումը, սակայն այն նույնպես շոշափելի չի համարվում: 

9.4 Որակավորման տարակարգերի համակարգի մասին 
ապատեղեկատվությունը 

Բանն այն է, որ ուսուցիչների մի մասը տարակարգի ստացմանը չի դիմում այն 
պատճառով, որ թյուր պատկերացումներ ունի ինչպես առաջադրված պահանջների, 
այնպես էլ տարակարգի ընձեռած առավելությունների մեխանիզմների մասին: 

i. Ուսուցիչների մի մասը կարծում է, թե տարակարգի դիմելու համար անհրաժեշտ է 
ունենալ գիտական աստիճան, այսինքն՝ պաշտպանել թեկնածուական կամ 
դոկտորական ատենախոսություն։ 

ii. Ուսուցիչների մի մասը կարծում է, թե տարակարգի ստացման արդյունքում 
աշխատավարձի բարձրացումը կատարվում է դպրոցի միևնույն չափի (անփոփոխ) 
բյուջեից, այսինքն՝ այլ ուսուցիչների աշխատավարձերի կրճատման հաշվին: 

iii. Չնչին մասն էլ կարծում է, թե տարակարգից կտրվելու դեպքում ուսուցիչը զրկվում 
է իր աշխատանքից: 

iv. Եզակի դեպքերում ուսուցիչները կարծում են, թե տարակարգի ստացումով 
նախատեսված աշխատավարձի բարձրացումը տնօրենը կարող է մերժել վճարել, 
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եթե դպրոցի բյուջեն այն վճարելու հնարավորություն չի տալիս կամ եթե գիտի, որ 
չի կարողանա հետագայում վճարել աշխատավարձի բարձրացումը, կարող է թույլ 
չտալ ուսուցչին տարակարգի ստացման դիմել: 

9.5 Տարակարգերի համակարգի դրական և բացասական կողմերը 

Ստորև բերված աղյուսակից տեսնում ենք, որ տարակարգերի հիմնական 
թերություններից 2012 թվականին շտկվել են «Իրականում հաշվի չեն առնվում մի շարք 
գործոններ» և «Արձակուրդի ընթացքում վերապատրաստման կազմակերպում» 
թերությունները:  

Աղյուսակ 26. Տարակարգերի հիմնական թերությունները 

N 
Տարակարգերի հիմնական թերությունները Քանակ Տոկոս 

2011թ. 2012թ. 2011թ. 2012թ. 

1 Պահանջների խստություն, 
սահմանափակումներ 

24 25 22,0 26,5 

2 Աշխատավարձի անփոփոխություն կամ չնչին 
փոփոխություն 

15 22 13,8 23,4 

3 Մոտիվացիա չի առաջացնում 14 11 12,8 11,7 
4 Գործընթացի բարդություն, 

բարոյահոգեբանական ծանրաբեռնվածություն 
11 11 10,1 11,7 

5 Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության 
պակաս կամ ապատեղեկատվություն 

4 4 3,7 4,3 

6 Պահանջների անհստակություն, անհիմնություն 4 3 3,7 3,2 
7 Անվստահություն գործընթացի օբյեկտիվության 

նկատմամբ 
4 2 3,7 2,1 

8 Իրականում հաշվի չեն առնվում մի շարք 
գործոններ 

8 - 7,3 - 

9 Արձակուրդի ընթացքում վերապատրաստման 
կազմակերպում 

3 - 2,8 - 

10 Այլ 10 1 9,2 1,1 
11 Թերություններ չկան 12 15 11,0 16,0 

Ընդհանուր 109 96 100% 100% 

Ըստ ֆոկուսխմբային հարցումների՝ տարակարգի ստացման պահանջների խստությունը 
հիմնականում առնչվում է 

i. հոդված(ներ)ի առկայությանը, 

ii. մրցանակ(ներ)ի առկայությանը և այլն: 

Ինչպես երևում է, ուսուցիչների կողմից, մասնավորապես ստաժի հետ կապված, առավել 
գերադասելի է համարվում ստաժի գնահատումն ու տարակարգի շնորհումը՝ ըստ 
աշխատանքային ստաժի: 

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է ասել, որ տարակարգերի համակարգն աշխատավարձերի 
անբավարար բարձրացման և գործընթացի բարդության պատճառով ուսուցիչների մեջ չի 
առաջացնում այն ստանալու մոտիվացիա: Նախատեսված գործառույթը կատարելու 
համար որակավորման տարակարգի համակարգը վերանայման և այնուհետև՝ 
լուսաբանման կարիք ունի: 
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ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

Քանակական արդյունքներն ամփոփ տեսքով ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում: 

Աղյուսակ 27. Քանակական վերլուծության արդյունքների ամփոփում 

Չափանիշ 2011 2012 
Վերապատրաստումների ընկալումները Տոկոս 

Վերապատրաստումից բավարարվածության աստիճանը (լիովին 
բավարարված եւ ավելի շուտ բավարարված) 

97.1% 99.7% 

Վերապատրաստումների կազմակերպչական կողմի գնահատականը (լավ, 
ավելի շուտ լավ) 

96.8% 98.2% 

Վերապատրաստումների բովանդակային մասի ընկալումները. օրենսդրական բաժին 

Օրենսդրական բաժնի նորույթի աստիճանը (30-100% նորույթ) 96.8% 97.0% 

Օրենսդրական բաժնի օգտակարության աստիճանը (լիովին օգտակար է, 
հիմնականում օգտակար է) 

84.6% 87.7% 

Օրենսդրական բաժնի կիրառելիության հաճախականությունը (հիմնականում 
կիրառում եմ) 

34.5% 41.5% 

Վերապատրաստումների բովանդակային մասի ընկալումները. ՏՀՏ բաժին 

ՏՀՏ բաժնի նորույթի աստճանը ( 30-100% նորույթ) 93.0% 93.4% 

ՏՀՏ բաժնի օգտակարության աստիճանը (լիովին օգտակար է, հիմնականում 
օգտակար է) 

92.0% 96.7% 

ՏՀՏ բաժնի կիրառելիության հաճախականությունը (հիմնականում կիրառում 
եմ) 

70.4% 74.3% 

ՏՀՏ-ների կիրառությունը դասալսումների արդյունքների համաձայն  13.5% 10.3% 

ՏՀՏ-ների կիրառությունն անհրաժեշտ է բոլոր առարկաների համար 84.0% 86.5% 

Վերապատրաստումների բովանդակային մասի ընկալումները. առարկայական-մասնագիտական 
բաժին 

Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված նյութի նորույթի 
աստիճանը  ( 30-100% նորույթ) 

85.0% 90.1% 

Առարկայական-մասնագիտական բաժնի օգտակարության աստիճանը (լիովին 
օգտակար է, հիմնականում օգտակար է) 

95.2% 98.2% 

Առարկայական-մասնագիտական բաժնի կիրառելիության 
հաճախականությունը (հիմնականում կիրառում եմ) 

88.5% 86.2% 

Վերապատրաստումների բովանդակային մասի ընկալումները. մանկավարժական հմտություններ 

Մանկավարժական հմտությունների վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը  
( 30-100% նորույթ) 

91.7% 92.5% 

Մանկավարժական հմտությունների վերաբերյալ նյութի օգտակարության 
աստիճանը (լիովին օգտակար է, հիմնականում օգտակար է) 

92.4% 94.3% 

Դասի նպատակի սահմանման վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը ( 30-
100% նորույթ) 

90.4% 90.1% 
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Չափանիշ 2011 2012 
Վերապատրաստումների ընկալումները Տոկոս 

Դասի նպատակի սահմանման վերաբերյալ նյութի օգտակարության 
աստիճանը (լիովին օգտակար է, հիմնականում օգտակար է) 

93.3% 94.3% 

Ժամանակի կառավարման վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը  (30-100% 
նորույթ) 

81.8% 82.6% 

Ժամանակի կառավարման վերաբերյալ նյութի օգտակարության աստիճանը 
(լիովին օգտակար է, հիմնականում օգտակար է) 

90.4% 94.3% 

Աշակերտների գնահատման վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը (30-100% 
նորույթ) 

82.7% 84.4% 

Աշակերտների գնահատման վերաբերյալ նյութի օգտակարության աստիճանը 
(լիովին օգտակար է, հիմնականում օգտակար է) 

90.7% 93.7% 

Աշակերտների գնահատման հիմնական մոտեցումները 

Գնահատում եմ միայն թվանշաններով 0.0% 0.3% 

Բացի թվանշաններից օգտագործում եմ նաև նկարագրական 
գնահատականներ 

100.0% 99.7% 

Ձևավորող-ամփոփիչ 22.2% 22.9% 

Փոխադարձ գնահատում 36.5% 38.3% 

Ինքնագնահատում 36.7% 34.3% 

Պորտֆոլիո 4.6% 4.5% 

Ուսուցիչների մասնագիտական հմտությունները 

Դասի ընթացքում օգտագործում է միայն դասագիրք 41.3% 33.1% 

Դասագրքից բացի օգտագործում է նաև տպագիր և էլեկտրոնային այլ 
աղբյուրներ 

58.7% 66.9% 

Բոլոր աշակերտները ներառվում են ուսումնական գործընթացում 76.9% 58.8% 

Ուսումնական աշխատանքների կազմակերպման տարբեր ձևերի 
(անհատական, զույգերով, խմբային) կիրառում 

55.8% 42.7% 

Աշակերտները կատարում են միայն համադասարանական աշխատանք 23.1% 16.9% 

Աշակերտները կատարում են անհատական աշխատանք 5.7% 9.6% 

Աշակերտները կատարումեն համադասարանական, անհատական և 
զույգերով աշխատանք 

21.2% 37.5% 

Աշակերտները կատարում են համադասարանական, անհատական, զույգերով 
և փոքր խմբերով աշխատանք 

50.0% 55% 

Առկա է անհատական մոտեցում երեխաներ ինկատմամբ 67.3% 51.5% 

Միմյանց օգնելու դեպքերի խրախուսում, գովաբանում 56.7% 67% 

Երեխաների հետ համագործակցություն 50.0% 38.9% 

Ձայնի բարձրությունը, տոնը՝ խոսքի հստակություն, հնչերանգի, խոսքի տեմպի 
փոփոխություն և այլն 

72.1% 66.2% 

Բարոյահոգեբանական մթնոլորտի, տեսակետների արտահայտման 
բարենպաստ միջավայրի ստեղծում 

51.9% 66.2% 

Երեխաների՝այլ գործունեությամբ զբաղվելու ցանկության հարգում, 
անհրաժեշտ պայմանների ապահովում 

23.1% 17.7% 

Որոշ սովորողների հաջողությունները և որոշների՝ անհաջողությունները 
չշեշտելը 

45.2% 40.4% 

Լավ սովորողներին թույլ սովորողներին չհակադրելը 43.3% 62.5% 
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Չափանիշ 2011 2012 
Վերապատրաստումների ընկալումները Տոկոս 
Դասի նպատակների սահմանում և իրականացում 

Առկա է դասի պլան 100.0% 100.0% 

Դասապլանում սահմանված է ոչ ավել, քան 4 նպատակ 80.0% 75.7% 

Դասի նպատակները չափելի են և հասանելի 92.0% 89.7% 

Դասի նպատակը համապատասխանում է չափորոշչին 94.0% 88.2% 

Դասի նպատակները համապատասխանում են երեխաների տարիքային 
հնարավորություններին 

91.0% 89.7% 

Պահպանվում են նպատակների ձևակերպման պահանջները (հստակ, 
կոնկրետ, իրատեսական, գործողություն ցույց տվող) 

62.0% 54.4% 

Նպատակը համապատասխանում է ուսումնական գործողություններին 73.0% 64.0% 

Հարցերի ձևակերպում 
Ուսուցիչն աշակերտներին առնվազն 30 վայրկյան մտածելու ժամանակ է 
տալիս 

49.0% 51.0% 

Ուսուցիչը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին ինքնուրույն գտնել 
հարցերի ճիշտ պատասխանները 

81.7% 74.0% 

Ուսուցիչն առաջին իսկ սխալ պատասխանից հետո չի հնչեցնում ճիշտ 
պատասխանը 

75.9% 36.0% 

Հարցերը համապատասխանում են երեխաների մակարդակին 89.4% 82.0% 

Հարցերը ձևակերպված են հակիրճ, պարզ և հասկանալի 83.7% 79.0% 

Ամեն անգամ տրվում է միայն մեկ հարց 66.3% 66.0% 

Հարցերի տրամաբանական հաջորդականությունն  ապահովված է 61.5% 64.0% 

Հարցերը խթանում են մտածողությունը 71.2% 68.0% 

Հարցերը սկսվում են համապատասխան հարցական բառից՝ ինչու ինչպես, ինչ 61.5% 69.0% 

Հարցն ուղղվում է բոլորին. ուսուցիչըստանում էանհատական (կամ խմբային) 
պատասխան 

71.2% 76.0% 

Տրվում է մտածելու և պատասխանի ժամանակ 58.7% 64.0% 

Ժամանակի կառավարումը դասապրոցեսում 

Դասի պլանում հաշվառված է ժամանակի գործոնը 81.7% 72.8% 

Այս կամ այն ուսումնական գործողության համար տրամադրում է անհրաժեշտ 
և իրատեսական ժամանակ 

70.2% 69.9% 

Այս կամ այն ուսումնական գործողության համար նախատեսած ժամանակը 
նախապես հրահանգավորվում է 

41.3% 42.6% 

Նախատեսված և հրահանգավորված ժամանակը պահպանվում է 46.2% 46.3% 

Ժամանակի պահպանման և կարգավորման ուղղությամբ կիրառում է 
մեթոդական հնարներ 

35.6% 30.1% 

Ուսումնական գործողություններ և մեթոդներ 

Կիրառում է ինտերակտիվ/համագործակցային մեթոդ/հնար 57.7% 63.2% 

Ցուցադրում է նկարներ, քարտեր, առարկաներ, պատկերներ 54.8% 52.2% 

Ընտրված, կիրառված մեթոդները համապատասխանում են դասի նպատակին, 
բովանդակությանը, գնահատման ձևին 

67.3% 67.6% 

Կիրառված մեթոդների հաջող զուգակցում 54.8% 50.1% 
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Չափանիշ 2011 2012 
Վերապատրաստումների ընկալումները Տոկոս 

Բացատրությունները, պատմումները զուգակցվում են ցուցադրություններով, 
օրինակներով (նկարներ, քարտեր, առարկաներ, իրավիճակներ, 
գործողություններ) 

53.8% 57.4% 

Աշխուժացնող խաղերի, վարժությունների առկայություն 34.6% 31.6% 

Ուսումնական գործողությունների ընթացքը՝ առաջադրանքների, 
վարժությունների, հանձնարարությունների առկայություն, որոնք վերաբերում 
են գիտելիքներին, հմտություններին, արժեքային համակարգին 

69.2% 59.6% 

Նյութի յուրացման գործընթացում միաժամանակ մասնակցում են մի քանի 
զգայարաններ 

76.0% 74.3% 

Նպատակներ, որոնք ակնկալում են տեսանելի արդյունք՝ ոչ ծավալուն 
առաջադրանքների, վարժությունների, հանձնարարությունների միջոցով 

89.4% 14.0% 

Ֆիզիկական միջավայրը դպրոցում 

Դասարանում բացի սեղաններից, նստարաններից, գրատախտակից առկա են 
ուսումնական պաստառներ 

53.8% 55.1% 

Դասարանում բացի սեղաններից, նստարաններից, գրատախտակից, 
ուսումնական պաստառներից օգտագործվում են համակարգիչներ/պրոյեկտոր 

13.5% 18.4% 

Կահույքը,տեխնիկական միջոցները համապատասխանում են ուսումնական 
գործողություններին, կիրառվող մեթոդներին 

40.4% 34.6% 

Աշակերտների նստելու  դիրքերը համապատասխանում են ուսումնական 
գործողություններին, կիրառվող մեթոդներին 

66.3% 68.4% 

Ցուցադրական նյութերը, գրատախտակին  գրառվողնշանները,էկրանին 
ցուցադրվող  նյութերըտեսանելի են դասարանի բոլոր կետերից 

58.7% 59.6% 

Երեխաների տեղաշարժը դասասենյակում. զույգերով կամ խմբերով 
աշխատելու համար հնարավորության առկայություն 

42.3% 32.4% 

Երեխաների՝ միմյանց հետ հաղորդակցվելու պայմանների ապահովում՝ 
համատեղ առաջադրանքներ, միասին մեկ ուսումնական նյութով աշխատել 

56.7% 43.4% 

Ուսուցման փոխներգործուն մեթոդների կիրառությունը 

Ուսուցման փոխներգործուն և համագործակցային մեթոդների կիրառության 
կարևորությունը (շատ կարեւոր է, ավելի շուտ կարևոր է) 

93.9% 93.7% 

Նյութը պատմելուն հատկացվող ժամանակը (ժամանակի մինչեւ 50%-ը) 94.3% 93.4% 

Փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը դասալսումների ժամանակ 57.7% 63.2% 

Բաղադրիչի կատարողականության ցուցանիշները 

Մասնագիտական զարգացման ծրագրերին մասնակցած ուսուցիչների տոկոսը 14.6% 15.0% 

Դասավանդման ավանդական (դասախոսության) մեթոդով դասավանդող 
ուսուցիչների տոկոսը 

43.3% 36.8% 

Ատեստավորում 

Ատեստավորման գաղափարի գնահատականը (դրական, ավելի շուտ 
դրական) 

94.9% 97.3% 

Տարակարգ ստանալու համար դիմել են 8.3% 4.2% 

Հաշվետվությունում առկա գծապատկերների հիմքերը բերված են Հավելվածում: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 
Հաշվի առնելով ստացված ողջ տեղեկատվությունը՝ ստորև ներկայացնում ենք 2011 և 2012 
թվականներին անցկացված վերապատրաստումների որակական և քանակական 
հետազոտությունների համեմատական վերլուծության եզրակացություններն ու 
առաջարկությունները:  

Կազմակերպչական մաս 

 Վերապատրաստումների իրականացման ժամանակահատվածը այդքան էլ 
օպտիմալ չէր ընտրված:  2011 թվականին վերապատրաստված ուսուցիչները, ովքեր 
վերապատրաստվել են դպրոցական դասերի ընթացքում՝ դասերից հետո, դժգոհում էին 
դասերից հետո արդեն ուժասպառ և մտավոր գործունեության համար անարդյունավետ 
վիճակից: Իսկ 2012 թվականին վերպատրաստված ուսուցիչների դեպքում ընտրված 
ժամանակահատվածը թույլ չի տվել կազմակերպել իրենց ամառային հանգիստը, 
իրագործել այն ծրագրերը, որոնք պահանջում են աշխատանքից ազատ ժամանակ 
(բուժում և այլն) կամ զբաղվել ամառային տնտեսվարությամբ, ինչը հատկապես կարևոր 
է գյուղական բնակավայրերում։    

Վերապատրաստումների իրականացման ժամանակահատվածը օպտիմալ դարձնելու 
համար առաջարկում ենք այն իրականացնել  

 կա՛մ ամառային արձակուրդների վերջին օրերին, երբ ուսուցիչները 
ներկայանում են աշխատանքի, սակայն մինչև դասերի սկսվելը դեռ մեծ 
ծանրաբեռնվածությամբ չեն աշխատում 

 կա՛մ աշնանային արձակուրդների ընթացքում, 

 քննաշրջանի ընթացքում, այս դեպքում վերապատրաստվողների ցանկը 
դպրոցի ղեկավարության հետ նախօրոք համաձայնեցման կարիք ունի, 
որպեսզի այն բաղկացած լինի այն ուսուցիչներից, որոնք քննաշրջանում 
զբաղված չեն լինելու, 

 կարևոր է չկազմակերպել վերապատրաստումները դասերից հետո, քանի որ 
ուսուցիչները չափազանց հոգնած են լինում նոր գիտելիքներ յուրացնելու 
համար։ 

 Դժգոհությունների առարկա է դարձել նաև վերապատրաստումների 
տևողությունը, սակայն սրա հիմքում ընկած պատճառները ոչ այնքան կապված են եղել 
բուն տևողության, որքան կենցաղային պայմանների չապահովման հետ, ինչպիսիք են՝ 
սննդի, օդորակիչի բացակայությունը, կոշտ աթոռները (որոնց վրա հնարավոր չէ երկար 
նստել) և այլն:  

Առաջարկում ենք պակասեցնել վերապատրաստումների պարապմունքների օրական 
տևողությունը, ապահովել վերապատրաստումների համար հարմարավետ միջավայր: 

 Ծրագրի իրականացման տարբեր փուլերում տարբեր մոտեցումներ են որդեգրվել 
սննդի, տրանսպորտի և գիշերավարձի ծախսերը հոգալու հարցերի վերաբերյալ:  2011 
թվականին ՎԿ-ները փոխհատուցել են տրանսպորտային, սննդի և գիշերավարձի բոլոր 
ծախսերը Ծրագրի միջոցներից: Նման մոտեցումը բարձր է գնահատվել ուսուցիչների 
կողմից: Սակայն նշվում են նաև մի շարք դժգոհություններ, քանի որ ոչ միշտ է հաշվի 
առնվել այս կամ այն բնակավայրից տրանսպորտային հնարավորությունների 
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բացակայությունը։ Ուսուցիչները ստիպված են եղել տեղ հասնել տաքսիով, մինչդեռ 
փոխհատուցվել են հանրային տրանսպորտի սակագնով։ 2012 թվականին 
փոխհատուցվել են միայն տրանսպորտի և գիշերավարձի ծախսերը։ Եթե 2011 
թվականին սննդի փոխհատուցում են ստացել բոլոր մասնակիցները, ապա 2012 
թվականին՝ միայն նրանք, ովքեր ստացել են գիշերավարձ: Իսկ գիշերավարձ չեն ստացել 
նրանք, ովքեր ժամանել են 30 կմ-ից ավելի մոտ վայրերից կամ գիշերել են ոչ վճարովի 
կացարանում (հարազատի, ընկերոջ տուն և այլն), ուստի չեն կարողացել վճարման 
կտրոն ներկայացնել։ Վերջին փոփոխությունները մեծ դժգոհությունների ալիք են 
բարձրացրել ուսուցիչների շրջանում: Կազմակերպչական մասի բացասական 
գնահատականի հիմնական պատճառը հենց տրանպորտային և սննդի ծախսերը 
փակելու համար տրամադրված անբավարար փոխհատուցումն է:  

Առաջարկում ենք, դժգոհությունները վերացնելու համար նախապես իրազեկել 
փոխհատուցվող ծախսերի ու դրանց փոխհատուցման կարգի մասին և մշտապես 
ցուցաբերել  միևնույն մոտեցումը: 

 Վերապատրաստման մասին ուսուցիչներին տեղյակ պահել նախապես, որպեսզի 
նրանք հնարավորություն ունենան ծրագրելու իրենց գործերը, ինչպես նաև չկրելու 
կորուստներ՝ ծրագրերը չեղարկելու արդյունքում (ինչպես, օրինակ, ինքնաթիռի տոմս 
հետ վերադարձնելը և այլն)։  

Այս խնդիրը մեղմացնելու համար առաջարկում ենք տվյալ դպրոցի ուսուցիչների ցանկը 
հաստատելու փոխարեն հաստատել ուսուցիչների քանակը՝ ըստ առարկաների: 

 Վերապատրաստումների ժամանակ որոշ դեպքերում չի նախատեսվել հանգստյան 
օր և ուսուցիչները վերապատրաստվել են 10 օր շարունակ, ինչը հոգնեցրել է 
մասնակիցներին և, ըստ ուսուցիչների, ազդել է վերապատրաստումների 
արդյունավետության վրա:  

Որպեսզի վերապատրաստումներն էլ ավելի արդյունավետ անցնեն, առաջարկում ենք 
վերապատրաստումների ժամանակացույցում նախատեսել հանգստյան օրեր:  

 Վերապատրաստումները հաճախ շուտ են ավարտվել ընդմիջման կրճատման 
հաշվին: Դա արվել է մասնակիցների հետ համատեղ քննարկման արդյունքում: 
Այնուամենայնիվ, դա չի նպաստում ներկայացվող նյութի ընկալման 
արդյունավետությանը:  

Առաջարկում ենք ընդմիջումները դարձնել պարտադիր վերապատրաստումների 
աշխատակարգի միասնացման  նպատակով:  

Առաջարկում ենք նաև վերապատրաստումը սկսելուց առաջ ուսուցիչներին պարտադիր 
տրամադրել ուսումնական մոդուլները, ծրագիրը, որպեսզի նրանք տեղեկացված լինեն, 
թե ինչ գիտելիքներ և հմտություններ են ստանալու վերապատրաստման ընթացքում։ 

Բովանդակային մաս 

 Վերապատրաստվող խմբերում ընդգրկված ուսուցիչները շատ տարբեր են եղել 
գիտելիքների ու հմտությունների առումով, ինչը վերապատրաստումները դարձրել է ոչ 
թիրախային։ Դրանք ուղղված չեն եղել կոնկրետ ուսուցչի կամ ուսուցիչների խմբի 
խնդիրների լուծմանը։  
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Այս խնդիրը կարելի է լուծել՝ 

 ուսուցիչներին տարբեր մոդուլներ առաջարկելով, 

 ուսուցիչներին նախապես թեստավորելով, սա թույլ կտա, ուսուցիչներին 
խմբավորելով, տալ նրանց այն գիտելիքները, որոնց կարիքը տվյալ մակարդակի 
խումբն ունի։ 

Նոր մեթոդներով ուսուցումը ավանդույթ դարձնելու նպատակով առաջարկում ենք 
ներգրավել նաև ծնողներին: Հաշվի առնելով, որ ուսուցիչների կողմից ժամանակակից 
մեթոդների կիրառումը երբեմն խոչընդոտվում է ծնողների կողմից, որոնք ուսուցման հին 
մշակույթի կրողներն են, ցանկալի է ծնողներին իրազեկել ուսուցման նոր 
ռազմավարությունների վերաբերյալ կամ տրամադրել նյութեր ձեռնարկներ, որոնք 
հնարավորություն կտան նրանց ծանոթանալու և հասկանալու դրա էությունն ու 
առավելությունները։ 

     Օրենսդրական բաժին 

 Oրենսդրական բաժնի մատուցմանը տրամադրված ժամանակահատվածը 
հնարավորություն չի տվել «մարսելու» նյութը, քանի որ նյութը դժվարամարս և 
ուսուցիչներին բավականին անծանոթ է եղել։  

Առաջարկում ենք տրամադրել ավելի երկար ժամանակահատված (2 օրից ավել): 

 Քանակական հարցումները ցույց են տալիս, որ նյութի օգտակարությունը 2012 
թվականին 3.1%-ով գերազանցել է 2011 թվականին վերապատրաստում անցած և 
հարցված ուսուցիչների նույն ցուցանիշին: Որակական հետազոտությունից էլ երևում է, 
որ օրենսդրական նյութն ուսուցիչներն առավել օգտակար են համարում ներդպրոցական 
փոխհարաբերությունների կարգավորման մեջ կողմնորոշվելու հարցում, հատկապես 
այն հարթությունում, որտեղ իրենք հավասար կամ ավելի բարձր դիրքերում են (ծնող 
կամ աշակերտ), իսկ նյութի գործնական օգտակարությունը բավականին ցածր է 
ընդհանուր համակարգում կիրառության տեսանկյունից: 

 2012թ. վերապատրաստված ուսուցիչների ստացած գիտելիքների կիրառումը 
2011թ. վերապատրաստված ուսուցիչների համեմատ բարձր է 7%-ով՝ ինչը 
պայմանավորված է հասարակության իրավագիտակցության մակարդակի տարեցտարի 
բարձրացմամբ:  

Հաշվի առնելով, որ ուսուցիչները բավականին դժվարությամբ են ընկալել այս բաժնի 
նյութը օրենքներում բարդ ձևակերպումների և անծանոթ եզրույթների առատության 
պատճառով՝ առաջարկում ենք մշակել օրենքների ներկայացման հանրամատչելի 
տարբերակներ, բացատրություններ, սեղմագրեր ձեռնարկների տեսքով և տրամադրել 
դրանք ուսուցիչներին անհրաժեշտության դեպում դրանցից օգտվելու և նաև 
գիտելիքները մշտապես թարմացնելու համար: 

Քանի որ օրենսդրական բաժնի նյութերից առավել մեծ կիրառություն են գտնում բուն 
դասապրոցեսում կիրառման ենթակա դրույթները (քանի որ դրանք առավել հաճախ 
հանդիպող իրավիճակներն են դպրոցում), ապա (հիմնվելով նաև ուսուցիչների 
ցանկությունների վրա) առաջարկում ենք օրենսդրական բաժնում առավել մեծ տեղ 
հատկացնել հենց ուսուցիչ-աշակերտ և ուսուցիչ-ծնող փոխհարաբերությունների 
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կարգավորմանն առնչվող իրավունքներին ու պարտականություններին և առավել 
հիմնավոր գիտելիքներ հաղորդել ուսուցիչներին ամենօրյա կիրառության ենթակա 
դրույթների մասին։ Սա թույլ կտա ուսուցիչներին ոչ միայն փոխհարաբերությունները 
կառուցել օրենքի հիման վրա, այլև այդ տեղեկատվությունը հաղորդել ծնողներին և 
աշակերտներին, որոնք, ըստ որոշ ուսուցիչների, նման հարցերով նրանց հաճախ են 
դիմում։ 

Հենվելով այն տեղեկատվության վրա, համաձայն որի ուսուցիչների շրջանում 
արմատավորված չէ սեփական իրավունքները պաշտպանելու մշակույթը և 
գերադասությունը սովորաբար տրվում է ենթակա-վերադաս հարաբերություննում  
վերադասի «հրամաններին» (այդ թվում՝ ապօրինի) լուռ հետևելու առավել ավանդական 
պրակտիկային՝ առաջարկում ենք օրենսդրական բաժնում ոչ միայն զուտ իրավունքներ 
և պարտականություններ դասավանդել, այլև սեփական իրավունքների կիրառության 
հմտություններ, ինչ-ինչ իրավիճակներում կողմնորոշվելու մոդելներ և նույնիսկ՝ 
հաջողության պատմություններ, որոնք թույլ կտան կոտրելու անկարողության և 
անպաշտպանության մթնոլորտը և կնպաստեն իրավագիտակցության մակարդակի 
բարձրացմանը։ 

    ՏՀՏ-ների բաժին 

 Նախատեսված 12 ժամը (մեկ կամ երկու օր) բավական չէր ՏՀՏ-ների վերաբերյալ 
խորը գիտելիքներ հաղորդելու, համակարգչային գիտելիքներ չունեցող ուսուցչի մեջ նոր 
հմտություններ ձևավորելու և ամրապնդելու համար: 

 Առաջարկում ենք այս բաժնին տրամադրել ավելի երկար ժամանակահատված և 
վերաբաշխել նախատեսված համակարգչային դասաժամերը՝ բաժնին հատկացնելով 
օրական առավելագույնը 2 ժամ: 

 Բոլոր վերապատրաստումներն ապահովված են եղել համակարգիչներով, սակայն 
ուսուցիչների մեծ մասը խմբով է աշխատել միևնույն համակարգչով, դրանց քիչ լինելու 
պատճառով: 

Այս խնդիրը լուծելու համար առաջարկում ենք յուրաքանչյուր ուսուցչին տրամադրել 
մեկ համակարգիչ: 

 ՏՀՏ-ների բաժնի նորությունը և օգտակարությունը բարձր են գնահատվել։ Սակայն, 
ՏՀՏ բաժնի նյութն օգտակար է համարվում զուտ գիտելիքներ ձեռք բերելու 
տեսանկյունից, հազվադեպ կիրառության պատճառով ուսուցիչների մի մասի կողմից 
մոռացվում է: 

 Հիմնականում ՏՀՏ-ներ օգտագործվում են բաց դասերի ժամանակ և դեռ չեն դարձել 
դպրոցի ամենօրյա, սովորական պրակտիկա, քանի որ առկա են հետևյալ 
սահմանափակումները՝ համակարգիչների սահմանափակ քանակությունը կամ 
բացակայությունը դպրոցներում, առարկայի տեսակը, հմտությունների 
անբավարարությունը, ուսուցիչների կողմից նախապես լրացուցիչ աշխատանքի և 
ջանքերի գործադրումը: 

 Գործնական աշխատանքների արդյունքում ստեղծվել են նյութեր, որոնք 
ուսուցիչները հետագայում օգտագործել են որպես դիդակտիկ նյութեր։ 



 90 

Առաջարկում ենք, որ այս բաժնի նյութում որոշակի տարբերակում մտցնել՝ ըստ 
դպրոցական առարկայի, և համապատասխան առարկայի մասնագետներին ուսուցանել 
այն ծրագրերը և հմտությունները, որոնք տվյալ առարկայի շրջանակներում առավել 
պետքական են։ Ուսուցանումն իր հերթին իրագործել տվյալ առարկայի թեմաների 
օրինակներով։ 

Առարկայական-մասնագիտական բաժին և մանկավարժական հմտություններ 

 Քանի որ ուսուցիչների մի մասը (2011թ.՝ 15%, 2012թ.՝ 9.9%) ուսումնասիրվող 
մեթոդների մեծ մասը օգտագործել է շատ վաղուց և ծանոթ է եղել այլ 
անվանումներով, այդ պատճառով էլ այն անտեղի կրկնություն է համարել:   

 Ուսուցիչների խմբերը ձևավորվել են ըստ դասավանդվող առարկայի, ինչը թույլ է 
տվել փոխներգործուն մեթոդները ներկայացնել կոնկրետ, կիրառելի օրինակներով։ 

Առաջարկում ենք ուսուցիչներին տրամադրել դիդակտիկ նյութեր՝ պատրաստի 
շնորհանդեսներ, տարբեր մեթոդների կամ հնարների կիրառությամբ մատուցված 
թեմաներ (հատկապես այնպիսի թեմաներ, որոնք ուսուցիչները ակտիվ ուսուցման  
մեթոդներով մատուցելու տեսանկյունից կա՛մ բարդ, կա՛մ անհնարին, կա՛մ ոչ ցանկալի են 
համարում), ինչ-ինչ բարդ կամ հատուկ թեմաների վերաբերյալ լրացուցիչ նյութերի 
ռեսուրսներ կամ դրանք համացանցում գտնելու «քարտեզներ» (ուղեցույցներ, որոնք 
կբացատրեն՝ ինչպես գտնել նյութեր կամ տարբերակել գիտական/ոչ գիտական, 
հավաստի/ոչ հավաստի և այլ աղբյուրները) և այլն, որոնք ուսուցիչներին կօգնեն 
մատուցված գիտելիքների կիրառության որոշակի բազա ունենալ։ Սա կարող է նաև մոդել 
ծառայել ուսուցիչների կողմից սեփական նյութերի ստեղծման համար և կրճատել 
նախապատրաստական աշխատանքների համար նրանց անհրաժեշտ ժամանակն ու 
ջանքերը (ինչը լուրջ խոչընդոտ է աշակերտակենտրոն մեթոդների կիրառության 
ճանապարհին)։ Վերապատրաստման դասընթացի շրջանակներում ևս ստեղծել և 
ուսուցիչներին տրամադրել այդպիսի նյութեր: 

 Ներկայացված նյութի նորույթը, օգտակարությունը և կիրառելիությունը բարձր է 
գնահատվել։ Առարկայական-մասնագիտական բաժնի նորույթը դրսևորվել է երկու 
տեսանկյունից. առաջինը ուսուցիչների միջև փորձի փոխանակման արդյունքում ձեռք 
բերված գիտելիքներն են, մյուսը՝ երիտասարդ ու անփորձ ուսուցիչների համար 
ժամանակակից որոշ մեթոդների, հմտությունների մասին գիտելիքները: 

 Նյութը հիմնականում ներկայացվել է փոխներգործուն մեթոդների կիրառությամբ։  

Առաջարկում ենք վերապատրաստման ընթացքում գործնական աշխատանքների 
շարքում ուսուցիչների համար կազմակերպել առնվազն մեկ «դասադիտում», երբ 
վերապատրաստողները որևէ դասարանում դաս կանցկացնեն ակտիվ ուսուցման 
մեթոդների և հնարների կիրառությամբ, իսկ ուսուցիչները հնարավորություն կունենան 
տեսնելու այդ տեսական գիտելիքները կիրառության մեջ։ Անհրաժեշտ է նաև 
վերապատրաստումների ընթացքում նյութը մատուցել բացառապես սովորողակենտրոն 
մեթոդների օգնությամբ։ Ցանկալի է նույնիսկ յուրաքանչյուր մեթոդ ներկայացնել հենց այդ 
մեթոդի կիրառությամբ՝ որպես տեսանելի օրինակ։ Պետք է հնարավորինս կրճատել 
դասախոսության մեթոդով նյութի մատուցումը, քանի որ այն, ըստ ուսուցիչների, 
հոգնեցնող է և նստվածք չի տալիս։ 
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 2011թ.-ին վերապատրաստված ուսուցիչների 1%-ը և 2012 թ.-ին վերապատրաստված 
ուսուցիչների 2,1%-ն է, որ բոլորովին չեն կիրառում առարկայական-մասնագիտական 
բաժնի նյութը. ուսուցիչների հիմնական մասն այն կիրառում է: Հիմնականում 
կիրառում են փոխներգործուն և համագործակցային մեթոդներն ու գործնական 
մեթոդները (ուսուցիչների 94,3%-ը` 2011թ., և 93.4%` 2012թ., դասաժամի կեսից ավելին 
անց է կացնում փոխներգործուն մեթոդների կիրառմամբ), սակայն փաստացի 
դասալսումների ժամանակ վերջիններս կիրառել են ուսուցիչների 57.7%-ը (2011թ.) և 
63.2%-ը (2012թ.): 

 Գործնականում փոխներգործուն մեթոդների կիրառման օբյեկտիվ 
սահմանափակումներն են՝ աշակերտների մեծ քանակը, դասարանների 
կահավորանքը, անհրաժեշտ գրենական պիտույքների և տեխնիկայի  
բացակայությունը, դասաժամերի քանակը և տևողությունը: 

 Ծրագիրը չի ներգրավում դպրոցների տնօրեններին և ծնողներին, որոնք էլ չեն 
ներգրավվում գործընթացում՝ որպես պահանջատեր, ուստի ծրագրի համակարգային 
ազդեցությունը նվազում է։ Մյուս կողմից՝ ծնողները հաճախ են հանդես գալիս արդի 
մեթոդների կիրառությունը խոչընդոտողի դերում։ 

Հաշվի առնելով, որ մատուցված նյութում այնքան էլ արդյունավետ և համոզիչ չի եղել 
կրթական գործընթացի բարելավման մեջ ծնողներին ներգրավելու բաժինը, առաջարկում 
ենք վերանայել այն՝ հիմնվելով ուսուցիչների կողմից այն մերժելու պատճառների վրա, և 
փորձել չեզոքացնել մերժելու  պատճառները: 

 Փոխներգործուն մեթոդները բարձր են գնահատվում ուսուցիչների կողմից, ինչի 
մասին է խոսում կիրառելիության բարձր ցուցանիշը։ Գնահատման արդյունքում 
կարելի է փաստել, որ Ծրագիրը հաջող իրականացրել է իր առջև դրված 
նպատակները: 

    Տարակարգերի համակարգ 

 2011 թվականին վերապատրաստված, հարցված, տարակարգ ստանալուն դիմած 
ուսուցիչների թիվը 4.1%-ով ավելի է, քան 2012 թվականին վերապատրաստված, 
հարցված և տարակարգ ստանալու դիմած ուսուցիչների թիվը: 

 Ուսուցիչների մեծ մասին հիմնականում չի հետաքրքրում տարակարգին դիմելը, և 
վերջինս ուսուցիչները համարում են թերի մշակված, առավելապես թերություններով, 
քան առավելություններով լի համակարգ: Սակայն, ուսուցիչների մեծ մասին 
հիմնականում չի հետաքրքրում տարակարգին դիմելը, և այն ուսուցիչները համարում 
են թերի մշակված, առավելապես թերություններով, քան առավելություններով լի 
համակարգ: Տարակարգի համակարգի մասին այս կարծիքները թյուր ըմբռնման 
հետևանք են: Դրանով են պայմանավորված ուսուցիչների այն կարծիքները, թե 
տարակարգի դիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ գիտական աստիճան, 
տարակարգի ստացման արդյունքում աշխատավարձի բարձրացումը կատարվում է 
դպրոցի միևնույն չափի (անփոփոխ) բյուջեից, այսինքն՝ այլ ուսուցիչների 
աշխատավարձերի կրճատման հաշվին, տարակարգից կտրվելու դեպքում ուսուցիչը 
զրկվում է իր աշխատանքից, տարակարգի ստացումով նախատեսված 
աշխատավարձի բարձրացումը տնօրենը կարող է մերժել վճարել, եթե դպրոցի բյուջեն 
այն վճարելու հնարավորություն չի տալիս կամ եթե գիտի, որ չի կարողանա 
հետագայում վճարել աշխատավարձի բարձրացումը, կարող է թույլ չտալ ուսուցչին 
տարակարգի ստացմանը դիմել: 
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Հաշվի առնելով, որ քիչ չեն տարակարգի ստացման վերաբերյալ ապատեղեկատվության 
դեպքերը, առաջարկում ենք լայնորեն լուսաբանել տարակարգի ստացման 
մեխանիզմները և պահանջները՝ ուսուցիչների հետ կազմակերպելով հանդիպում-
իրազեկումներ և տրամադրելով նրանց ուղեցույցներ։ 

Առաջարկում ենք վերանայել առաջարկվող պահանջները։ Ներկայացվող պահանջները 
բարդ են ուսուցիչների համար և խոչընդոտ են մասնավորապես առաջին տարակարգին 
դիմելու ճանապարհին: Առավել խնդրահարույցները, օրինակ, հրապարակումներ 
ունենալը, կարելի է սահմանել ավելի բարձր տարակարգ ստանալու պահանջների մեջ: 

 Տարակարգերի համակարգն աշխատավարձերի չնչին բարձրացման և գործընթացի 
բարդության պատճառով ուսուցիչների մեջ չի առաջացնում այն ստանալու 
մոտիվացիա:  

Առաջարկում ենք բարձրացնել տարակարգի ստացման դեպքում (հատկապես առաջին 
կարգին) տրամադրվող գումարի չափը կամ կիրառել խրախուսման այլ ձև։ 

 Նախատեսված գործառույթը կատարելու համար որակավորման տարակարգի 
համակարգը վերանայման և այնուհետև՝ լուսաբանման կարիք ունի: 

 

 

 



1 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

Աղյուսակ 1. Վերապատրաստումներից բավարարվածության աստիճանը 

N 

Վերապատրաստումից 
բավարարվածության 

աստիճանը 

Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1 Լիովին բավարարված 136 144 

2 Ավելի շուտ բավարարված 168 189 

3 Ավելի շուտ ոչ բավարարված 6 1 

4 Ոչ բավարարված 3 0 

Ընդհանուր 313 334 

Աղյուսակ 2. Վերապատրաստումների կազմակերպչական կողմի գնահատականը 

N 

Վերապատրաստումների 
կազմակերպչական 

կողմի գնահատականը 

Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1 Լավ 219 250 
2 Ավելի շուտ լավ 84 78 
3 Ավելի շուտ վատ 10 6 
4 Վատ - - 

Ընդհանուր 313 334 
 

Աղյուսակ 3. Օրենսդրական բաժնում ներկայացված նյութի նորույթի աստիճանը 

Նորույթի աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

0% (նորույթ չկար) 10 10 
30% 121 117 
60% 150 165 

100% (ամբողջովին 
նորույթ էր) 

32 42 

Ընդհանուր 313 334 
 

Աղյուսակ 4. Օրենսդրական բաժնում ներկայացված նյութի օգտակարության աստիճանը 

Օգտակարության աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին օգտակար չէ 13 11 
2. Հինականում օգտակար չէ 35 30 
3. Հիմնականում օգտակար է 220 222 
4. Լիովին օգտակար է 45 71 
Ընդհանուր 313 334 

 

 

 



2 
 

Աղյուսակ 5. Օրենսդրական բաժնում ներկայացված նյութի կիրառելիության հաճախականությունը 

Կիրառելիության 
հաճախականությունը 

Քանակ 
2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին չեմ կիրառում 46 38 
2. Հինականում չեմ 
կիրառում 

156 152 

3. Հիմնականում կիրառում 
եմ 

106 135 

Ընդհանուր 308 325 
 

 

Աղյուսակ 6. ՏՀՏ բաժնում ներկայացված տեղեկատվության նորույթի աստիճանը 

Նորույթի աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

0% (նորույթ չկար) 22 22 
30% 141 142 

60% 127 138 
100% (ամբողջովին նորույթ 
էր) 

23 32 

Ընդհանուր 313 334 
 

 

Աղյուսակ 7. ՏՀՏ բաժնում ներկայացված տեղեկատվության օգտակարության աստիճանը 

Օգտակարության աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին օգտակար չէ 3 2 
2. Հինականում օգտակար չէ 22 9 
3. Հիմնականում օգտակար է 189 186 
4. Լիովին օգտակար 99 137 
Ընդհանուր 313 334 

 

 

Աղյուսակ 8. ՏՀՏ բաժնում ներկայացված տեղեկատվւթյան կիրառելիության աստիճանը 

Կիրառության 
հաճախականությունը 

Քանակ 
2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին չեմ կիրառում 16 14 
2. Հինականում չեմ 
կիրառում 

75 70 

3. Հիմնականում կիրառում 
եմ 

216 243 

Ընդհանուր 307 327 
 



3 
 

Աղյուսակ 9. ՏՀՏ-ների կիրառման անհրաժեշտության գնահատականը 

N 
ՏՀՏ-ների կիրառման անհրաժեշտության 

գնահատականը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1 
ՏՀՏ-ների կիրառությունն անհրաժեշտ է 
բոլոր առարկաների համար 

263 289 

2 
ՏՀՏ-ների կիրառությունն անհրաժեշտ է 
որոշ առարկաների շրջանակներում 

41 38 

3 
ՏՀՏ-ների կիրառությունը բոլորովին 
կարևոր չէ 

9 7 

Ընդհանուր 313 334 
 

 

Աղյուսակ 10. Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված նյութի նորույթի աստիճանը 

Նորույթի աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

0% (նորույթ չկար) 47 33 
30% 134 162 
60% 106 117 
100% (ամբողջովին նորույթ 
էր) 26 22 
Ընդհանուր 313 334 

 

 

Աղյուսակ 11. Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված նյութի օգտակարության 
աստիճանը 

Օգտակարության աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին օգտակար չէ 3 3 
2. Հինականում օգտակար չէ 12 3 
3. Հիմնականում օգտակար է 149 159 
4. Լիովին օգտակար է 149 169 
Ընդհանուր 313 334 

 

Աղյուսակ 12. Առարկայական-մասնագիտական բաժնում ներկայացված նյութի կիրառելիության 
հաճախականությունը 

Կիրառելիության 
հաճախականությունը 

Քանակ 
2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին չեմ կիրառում 3 7 
2. Հինականում չեմ 
կիրառում 

33 39 

3. Հիմնականում կիրառում 
եմ 

277 288 

Ընդհանուր 313 334 
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Աղյուսակ 13. Մանկավարժական հմտությունների վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը 

Նորույթի աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

0% (նորույթ չկար) 26 25 

30% 158 165 

60% 97 119 
100% (ամբողջովին նորույթ 
էր) 

32 25 

Ընդհանուր 313 334 
 

Աղյուսակ 14. Մանկավարժական հմտությունների վերաբերյալ նյութի օգտակարության աստիճանը 

Օգտակարության աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին օգտակար չէ 2 6 
2. Հինականում օգտակար չէ 22 13 
3. Հիմնականում օգտակար է 162 148 
4. Լիովին օգտակար է 127 167 
Ընդհանուր 313 334 

 

Աղյուսակ 15.  Դասի նպատակի սահմանման վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը 

Նորույթի աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

0% (նորույթ չկար) 30 33 

30% 138 153 

60% 121 127 
100% (ամբողջովին նորույթ 
էր) 

24 21 

Ընդհանուր 313 334 
 

Աղյուսակ 16.  Դասի նպատակի սահմանման վերաբերյալ նյութի օգտակարության աստիճանը 

Օգտակարության աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին օգտակար չէ 1 4 
2. Հինականում օգտակար չէ 20 15 
3. Հիմնականում օգտակար է 192 190 
4. Լիովին օգտակար է 100 125 
Ընդհանուր 313 334 

 

 

 



5 
 

 

Աղյուսակ 17. Ժամանակի կառավարման վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը 

Նորույթի աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

0% (նորույթ չկար) 57 58 

30% 123 141 

60% 100 102 
100% (ամբողջովին նորույթ 
էր) 

33 33 

Ընդհանուր 313 334 
 

Աղյուսակ 18.  Ժամանակի կառավարման վերաբերյալ նյութի օգտակարության աստիճանը 

Օգտակարության աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին օգտակար չէ 7 2 
2. Հինականում օգտակար չէ 23 17 
3. Հիմնականում օգտակար է 187 193 
4. Լիովին օգտակար է 96 122 
Ընդհանուր 313 334 

 

Գծապատեր 19. Աշակերտների գնահատման վերաբերյալ նյութի նորույթի աստիճանը 

Նորույթի աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

0% (նորույթ չկար) 54 52 

30% 123 133 
60% 105 118 
100% (ամբողջովին նորույթ 
էր) 

31 31 

Ընդհանուր 313 334 
 

Աղյուսակ 20. Աշակերտների գնահատման վերաբերյալ նյութի օգտակարության աստիճանը 

Օգտակարության աստիճանը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1. Բոլորովին օգտակար չէ 7 2 
2. Հինականում օգտակար չէ 22 19 
3. Հիմնականում օգտակար է 186 188 
4. Լիովին օգտակար է 98 124 
Ընդհանուր 313 334 

 

 

 



6 
 

Աղյուսակ 21. Աշակերտների գնահատման հիմնական մոտեցումները 

N 
Աշակերտների գնահատման համար 

կիրառվող մոտեցումները 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1 
Գնահատում եմ միայն 
թվանշաններով 

0 1 

2 

Բացի թվանշաններից օգտագործում 
եմ նաև նկարագրական 
գնահատականներ 

313 333 

Ընդհանուր 313 334 
 

Աղյուսակ 22. Գնահատման այլընտրանքային ձևերի կիրառման հաճախականությունը՝ ըստ 
ուսուցիչների անկետավորման 

N Այլընտրանքային գնահատման ձևերը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1 Ձևավորող-ամփոփիչ 110 122 

2 Փոխադարձ գնահատում 181 204 

3 Ինքնագնահատում 182 183 

4 Պորտֆոլիո 23 15 
Ընդհանուր 496 533 

Աղյուսակ 23. Ուսուցման փոխներգործուն և համագործակցային մեթոդների կիրառության 
կարևորությունը 

N Գնահատականը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1 Շատ կարևոր է 144 153 

2 Ավելի շուտ կարևոր է 150 160 
3 Ավելի շուտ կարևոր չէ 16 19 
4 Բոլորովին կարևոր չէ 3 2 

Ընդհանուր 313 334 
 

Աղյուսակ 24. Դասաժամի ընթացքում նյութը պատմելուն (բանավոր լեկցիային) հատկացվող 
ժամանակը 

N 
Նյութը պատմելուն 

հատկացվող ժամանակը 
Քանակ 

2011թ. 2012թ. 

1 Ժամանակի մինչև 25 %-ը 169 182 

2 Ժամանակի 25-50%-ը 126 130 

3 Ժամանակի 50-75%-ը 14 16 

4 Ժամանակի 75%-ից ավելին 2 4 
5 Ամբողջ դասաժամը 2 2 

Ընդհանուր 313 334 
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Աղյուսակ 25. Ատեստավորման գաղափարի գնահատականը 

N Ատեստավորման գաղափարի 
գնահատականը 

Քանակ 
2011թ. 2012թ. 

1 Դրական 202 232 

2 Ավելի շուտ դրական 93 93 

3 Ավելի շուտ բացասական 12 6 

4 Բացասական 4 3 

Ընդհանուր 313 334 
 

Աղյուսակ 26. Տարակարգ ստաալու դիմածների տոկոսը 

N 
Տարակարգ ստանալու 
համար դիմած լինելը 

Քանակ 
2011թ. 2012թ. 

1 Չի դիմել 287 320 

2 Դիմել է 26 14 
Ընդհանուր 313 334 

2,1 Դիմել է 1 անգամ 21 9 

2,2 Դիմել է 2 անգամ 1 1 

2,3 Չկա պատասխան 4 4 

Ընդհանուր 26 14 
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