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Ներածություն 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի 

կողմից «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ ծրագրի 

շրջանակներում «Այ Փի Էս Սի» Քաղաքական և սոցիոլոգիական 

խորհրդատվությունների ինստիտուտն իրականացրել է հանրակրթական դպրոցի 

ուսուցիչների և տնօրենների վերապատրաստման նպատակով մասնագիտական 

զարգացման կարիքների գնահատման հետազոտություն:  

Սոցիոլոգիական քանակական և որակական մեթոդների (1050 ձևայնացված 

հարցազրույց ուսուցիչների հետ, 6 ֆոկուս-խմբային քննարկումներ ուսուցիչների, 

տնօրենների և ծնող կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ, խորին հարցազրույցներ 

ընտրված 79 դպրոցների տնօրենների հետ, 20 փորձագիտական հարցազրույցներ 

ոլորտի առաջատար հաստատությունների փորձագետների հետ1) կիրառմամբ 

կարիքների գնահատման հետազոտության նպատակներն են. 

 բացահայտել հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների և տնօրենների 

մասնագիտական կարիքները,  

 աջակցել վերապատրաստումների շարունակականության մեխանիզմների 

ձևավորման և  դպրոցների գործունեության բարելավմանը:  

Ուսումնասիրությունը թույլ տվեց բացահայտել ծրագրի կատարման ընթացքում 

առաջացող խոչընդոտները, ռիսկերը, ծրագրին մասնակցելու կողմերի 

պատրաստակամությունը, ծրագրի շարունակականության անհրաժեշտությունը, 

ինչպես նաև ծրագրերի իրագործումից ակնկալվող արդյունավետության աստիճանը:  

Հետազոտության հիմնական խնդիրներն են`  բացահայտել և գնահատել հետևյալ 

հարցադրումները. 

 Ինչպիսի՞ն է դպրոցի բարելավման և ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման 

ներկա իրավիճակը: 

 Որո՞նք են հիմնական խոչընդոտները, որ խանգարում են ուսուցիչների և 

տնօրենների մասնագիտական զարգացմանը: 

 Որո՞նք են անցյալ տարիներին անցկացված վերապատրաստումների թույլ և 

ուժեղ կողմերը (բովանդակություն, անցկացման ձև, նյութատեխնիկական 

                                                             
1 Մեթոդաբանության մանրամասն նկարագրությունը տես MR-01arm/11 մեթոդաբանական հաշվետվության մեջ առ 

13.01.2011թ. 
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ապահովում, թիրախային խմբեր, վերապատրաստումների որակ, տևողություն և 

այլն): 

 Որո՞նք են նախորդ տարիների վերապատրաստումների հիմնական 

դժվարությունները: 

 Որո՞նք են ուսուցիչների և տնօրենների վերապատրաստման (շարունակական 

մասնագիտական զարգացման և դպրոցների ցանցի բարելավման) հիմնական 

կարիքները: 

 Որո՞նք են այն հիմնական մեխանիզմները, որ պետք է բարելավեն դպրոցի 

ուսուցչական և վարչական աշխատակազմի որակը: 

 Ինչպիսի՞ դպրոցական ցանց պետք է ստեղծվի, որպեսզի լինի արդյունավետ և 

համապատասխանի ընդունված պահանջներին: 

 Ինչպիսի՞ն է ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և դպրոցական ցանցի 

վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը և այլն: 

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է Երևանում և 3 մարզերում` Շիրակում, 

Գեղարքունիքում, Արմավիրում 1050 ուսուցիչների, 79 դպրոցի տնօրենների և կրթության 

ոլորտի փորձագետների հետ իրականացված ձևայնացված, խորին ու փորձագիտական 

հարցազրույցների արդյունքների վերջնական ամփոփ վերլուծությունը, որոնք 

ներկայացված են առանձին մասերում: 

Առաջին մասում ներկայացված են ուսուցիչների հետ ձևայնացված հարցաթերթով 

քանակական հարցումների արդյունքները, որոնք ավարտվում են մի շարք 

եզրակացություններով և առաջարկներով: 

Երկրորդ մասում ներկայացված են տնօրենների հետ խորին հարցազրույցների 

արդյունքները:  

Ֆոկուս խմբային քննարկումների և փորձագիտական հարցումների արդյունքները 

ամփոփված են երկու գլուխներում, քանի որ այդ մեթոդները ծառայել են որպես 

լրացուցիչ՝ հետազոտության անցկացման համար անհրաժեշտ գործիքների մշակման և 

ստացված արդյունքների՝ շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկման համար: 
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ՄԱՍ 1. ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ 

Գլուխ 1. Հարցման մասնակցած ուսուցիչների սոցիալ-ժողովրդագրական 

բնութագրիչները 

Հետազոտությանը մասնակցել է 1050 ուսուցիչ Երևանի և Շիրակի, Գեղարքունիքի, 

Արմավիրի մարզերի 79 դպրոցներից:  

Ուսուցիչների սեռատարիքային բաշխումը:  Ուսուցիչների հետ քանակական 

հետազոտության ընտրանքը հաշվարկվել է ըստ բնակավայրերի և դասավանդվող 

առարկաների բաշխման2: Համամասնությունների պահպանման մեթոդաբանության 

արդյունքում ընտրված և  հետազոտության մասնակցած  ուսուցիչների 86.9%-ը կին է, 

13.1%-ը՝ տղամարդ:  

 

Հարցվածներից ամենամեծ խումբը կազմում են միջինից բարձր տարիքի ուսուցիչները: 

Երիտասարդները բավականին փոքր խումբ են կազմում, մոտ 11%, այն դեպքում, երբ 

առավել տարեց ուսուցիչների խումբը կազմել է 7%: 

 
                                                             
2 Մանրամասն տես մեթոդաբանական հաշվետվության մեջ, առ113.01.2011թ. 

Գծապատկեր 1 Ուսուցիչների սեռային բաշխումը 

Գծապատկեր 2 Ուսուցիչների տարիքային բաշխումը 
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Ուսուցիչների կրթական աստիճանը, մասնագիտությունը, ակտիվությունը և 

աշխատանքային ստաժը:  Հարցված ուսուցիչների գերակշիռ մեծամասնությունը ունեն 

բարձրագույն կրթություն: Հետազոտված մարզերից այդ ցուցանիշը առավել ցածր է 

Շիրակում և Գեղարքունիքում՝ 74%-ի սահմաններում, ի հաշիվ թերի բարձրագույն 

կրթություն ունեցողների թվի առավել մեծ չափի:  

 

 

 

 

 

 

Բարձրագույն կրթություն ունեցող ուսուցիչների գերակշռող մեծամասնությունը 

կրթությունը ստացել է Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում: 

Մնացած ԲՈՒՀ-երը/ ՄՈՒՀ-երը ունեն հետևյալ վարկանիշները. 

ԲՈՒՀ/ՄՈՒՀ Ուսուցիչների %-ը 

Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան 45.7 

Երևանի պետական համալսարան 19.6 

Վ. Բրյուսովի անվան լեզուների պետական համալսարան 9.1 

Ա. Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարան 4.3 

Երևանի պետական ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտ 3.9 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 3.6 

Ինդուստրիալ մանկավարժական տեխնիկում 1.3 

Հյուսիսային համալսարան 0.9 

Աղյուսակ 1 Ուսուցիչները կրթությունը ըստ ԲՈՒՀ-երի/ՄՈՒՀ-երի 

Ուսուցիչներին խնդրվել է արդիականության տեսակետից գնահատել ԲՈՒՀ-երում 

ստացված իրենց գիտելիքները: Պատասխանները բաշխվել են հետևյալ կերպ. 

ԲՈՒՀ/ՄՈՒՀ Բոլորովին 

արդիական չէ 

Հիմնականում 

արդիական չէ 

Հիմնականում 

արդիական է 

Շատ 

արդիական է 

ՀՊՄՀ 5.1 12.6 52.5 29.8 

ԵՊՀ 0.0 16.7 50.0 33.3 

ԼՊԻ 0.0 30.0 30.0 40.0 

ՄՈՒ 0.0 23.1 38.5 38.5 

ՀՊՃՀ 16.7 8.3 50.0 25.0 

Աղյուսակ 2 Գիտելիքների արդիականությունը ըստ ԲՈՒՀ-երի/ՄՈՒՀ-երի 

 

Կրթական աստիճան
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Գծապատկեր 3 Ուսուցիչների կրթական աստիճանը 
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Մասնագիտություն/առարկա Մասնագիտացում Դասավանդվող առարկա 

Հայոց լեզու և գրականություն 14.8 27.0 

Տարրական դասարաններ 10.7  

Մաթեմատիկա 17.3 24.5 

Բնագիտություն 12.7 - 

Օտար լեզուներ 9.4 10.3 

Ռուսաց լեզու 6.9 9.1 

Պատմություն/հասարակագիտություն 6.3 10.2 

Ֆիզկուլտուրա և սպորտ 3.8 6.7 

Մանկավարժ մեթոդիստ 3.6 - 

Դասվար  3.9 

Տեխնոլոգիա 3.4 6.5 

Հայոց եկեղեցու պատմություն 0 5.0 

Կերպարվեստ/գծագրություն 1.1 6.5 

Շրջակա միջավայր  7.4 

Ֆիզիկա  5.8 

Քիմիա  3.9 

Կենսաբանություն  5.6 

Աշխարհագրություն  5.3 

Երգեցողություն 1.0 3.0 

Ինֆորմատիկա 0.4 2.8 
Աղյուսակ 3 Ուսուցիչների հիմնական մասնագիտացումը և դասավանդվող առարկաները 

Հարցված ուսուցիչների 44.7%-ը անց է կացնում արտաժամյա անվճար պարապմունքներ 

դպրոցում, իսկ արտաժամյա վճարովի պարապմունքներ դպրոցում նշել է ,որ անց է 

կացնում ուսուցիչների միայն 9.8%-ը: 

7.7%-ը իրականացնում է արտադասարանային անվճար պարապմունքներ, 16.2%-ը 

այդպիսի պարապմունքներ իրականացնում է վճարովի հիմունքներով: Միայն 

ուսուցիչների 34.3%-ն է նշել, որ չի անցկացնում արտադասարանային պարապմուքներ: 

Ակտիվ զբաղվում է հասարակական, կուսակցական, բարեգործական գործունեությամբ 

ուսուցիչների 8.9%-ը, ոչ ակտիվ անդամ է 18.8%-ը: Ուսուցիչների հասարակական 

ակտիվությունը առավել բարձր է Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում, հետո միայն՝ 

Երևանում և Արմավիրում: Զարմանալիորեն, ուսուցիչների հասարակապես առավել 

ակտիվ զանգվածը գյուղական համայնքներից է: 
Դասավանդման ստաժը Ուսուցիչների %-ը 

1-5 տարի 9.7 

6-10 տարի 8.8 

11-20 տարի 31.6 

21-30 տարի 28.3 

31 տարի և ավելի 21.5 

Աղյուսակ 4 Ուսուցիչների աշխատանքային ստաժը 

Ուսուցիչների 54.0%-ը ոչ մի այլ դպրոցում չի դասավանդել, 33.0%-ը դասավանդել է 

միայն մեկ այլ դպրոցում, իսկ 13.0%-ը՝ երկու այլ դպրոցներում: 



 

- 8 - 

 

Գլուխ 2. Ուսուցիչների շարունակական մասնագիտական զարգացման և դպրոցի 

բարելավման գործընթացը 

 

2.1. Ուսուցիչների տեղեկացվածությունը հանրակրթության ոլորտում տեղի ունեցած 

բարեփոխումների մասին 

Հարցված ուսուցիչների գերակշիռ մեծամասնությունը իրենց տեղեկացված են 

համարում հանրակրթության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին: 

Նրանց գրեթե կեսը լիովին տեղեկացված է այդ փոփոխությունների մասին: 

 

 

 

 

 

 

 

Հանրակրթության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին 

տեղեկատվության առաջնային ու հիմնական աղբյուրը դպրոցի տնօրինությունն է և 

վերապատրաստման դասընթացները: Մեծ դեր ունեն նաև ԶԼՄ-ները և մեթոդ-

միավորման հանդիպումները:  Ընդհանրապես, ուսուցիչների հետ հարցումները 

այնպիսի տպավորություն են թողնում, որ վերջին տարիների ընթացքում որոշակիորեն 

բարձրացել է ուսուցիչների հետաքրքրվածությունը նորամուծությունների, և ոլորտում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ:  

Տեղեկատվության աղբյուր Տեսակարար կշիռ, 

% հարցվածներից 

Դպրոցի տնօրինություն 69.9 

Վերապատրաստման դասընթացներ 59.5 

Հեռուստատեսություն, մամուլ 41.6 

Մեթոդ-միավորման հանդիպումներ 37.3 

Կրթական ինտերնետ կայքեր 25.9 

Մասնագիտական թերթեր, ամսագրեր 24.0 

Գործընկերներ, այլ մանկավարժներ 15.0 

Մեթոդական ուղեցույցներ 10.7 

Աղյուսակ 5 Փոփոխությունների մասին տեղեկատվության աղբյուրները 

 

0.8 52.2 47.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ավելի շուտ տեղեկացված չէ Ավելի շուտ տեղեկացված է Լիովին տեղեկացված է

Ուսուցիչների տեղեկացվածությունը հանրակրթության ոլորտումտեղի ունեցող

փոփոխությունների մասին

Գծապատկեր 4 Ուսուցիչների տեղեկացվածությունը ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություններից 
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Ըստ այդմ, պետք է նշել, որ դպրոցների տնօրինությունը, որպես տեղեկատվության 

հիմնական աղբյուր, համադրելի է թերևս միայն վերապատրաստման դասընթացներից 

ստացված տեղեկատվության հետ: Որպես այդպիսին, մեթոդ միավորումների 

հանդիպումները և մասնագիտական թերթերն ու մեթոդական ուղեցույցները 

համարվում են ոչ հիմնական տեղեկատվության աղբյուրներ` ուսուցիչների 10-20%-ն է 

միայն նշում դրանք որպես տեղեկատվական աղբյուրներ: Իսկ ինտերնետային 

տեղեկատվական կայքերը գրեթե կրկնակի զիջում են այլ ԶԼՄ-ներից՝ տեղեկատվության 

տրամադրման տեսանկյունից: 

2.2. Ուսուցիչների մասնակցությունը վերապատրաստման դասընթացներին 

Հարցված ուսուցիչների Ճնշող մեծամասնությունը (94.5%) վերջին հինգ տարիներին 

մասնակցել է մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների: Չմասնակցելու 

պատճառները տարբեր են՝ նոր աշխատանքը, վերապատրաստման դասընթացի 

բացակայությունը, ֆիզ. արձակուրդի մեջ լինելը, երկրից բացակայելը, առողջական 

խնդիրները և այլն: 

 
Գծապատկեր 5 Ուսուցիչների մասնակցությունը վերապատրաստման դասընթացներին 

Դասընթացները, որոնց ուսուցիչները մասնակցել են վերջին տարիների ընթացքում, ըստ 

իրենց մեկնաբանությունների, եղել են հետևյալ թեմաներով. 

Մասնակցած դասընթացների թեմաները Տեսակարար կշիռ, 

% հարցվածներից 

Դասավանդման նոր մեթոդի կիրառում, ուսումնասիրում 57.5 

Գնահատման նոր մեթոդներ 41.3 

Դասավանդվող առարկայի վերապատրաստում 38.4 

Ավագ դպրոցին առնչվող բարեփոխումներ, նորամուծություններ 15.0 

Դասագրքերի, ծրագրային նյութերի ներկայացում  13.7 

Ծրագրային փոփոխությունների մասին իրազեկում  11.1 
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Կրթական բարեփոխումներ 9.4 

ՏՀՏ, համակարգչային դասընթացներ  9.2 

Առաջին բուժօգնություն և քաղպաշտպանություն  4.6 

Առողջ ապրելակերպ 4.4 

Նոր դասավանդվող առարկայի վերապատրաստում 4.3 

Տարրական դպրոցին առնչվող բարեփոխումներ, 

նորամուծություններ  
4.2 

Ինտերակտիվ մեթոդներով, պաստառների, պրեզենտացիաների 

միջոցով դասավանդման հմտություններ  
3.6 

Դասավանդման պլանի կազմում  1.5 

Վեց տարեկան երեխաների դասավանդման հմտություններ 1.5 

Դասղեկի վերապատրաստում 1.5 

Պայքար թրաֆիքինգի դեմ  1.1 

Պայքար կաշառակերության դեմ 1.0 

Բնապահպանություն  1.0 

Աշակերտակենտրոն մեթոդ  0.8 

«Քայլ առ քայլ»  0.7 

Իրավունք, ժողովրդավարություն, քաղաքագիտություն 0.7 

Դասագրքերի կիրառումը պրակտիկայում 0.6 

Այլ 8.4 

Աղյուսակ 6 Վերապատրաստման դասընթացները ըստ թեմաների 

Դասընթացների մեծ մասն անցկացվել է Երևանում (48.9%), ապա՝ այլ 

քաղաքներում(25.8%), մարզկենտրոններում (22.0%), գյուղերում (2.9%)  և շատ քիչ՝ 

արտերկրում (0.3%): 

Ըստ հիմնական մասնագիտական բաշխման դասընթացների թեմաները ունեն հետևյալ 

տեսքը.  

Ուսուցիչների 

մասնագիտացումը 

Դասավանդման 

նոր մեթոդի 

կիրառում, 

ուսումնասիրում 

Գնահատ-

ման նոր 

մեթոդներ 

Դասավանդվող 

առարկայի 

վերապատրաս-

տում 

(9-րդ տողում՝ 

Առողջ 

ապրելակերպ) 

Ավագ (3րդ 

տողում՝ 

տարրական) 

դպրոցին առնչվող 

բարեփո-խումներ, 

նորամուծութ-

յուններ 

Դասագրքերի, 

ծրագրային 

նյութերի 

ներկայացում 

Ծրագրային 

փոփոխություն-

ների մասին 

իրազեկում 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 
64.4 54.1 35.6 17.8 10.3 24.7 

Մաթեմատիկա 58.9 36.0 28.6 16.0 15.4 28.0 
Տարրական 

դասարաններ 
55.6 39.4 28.3 23.2 32.3 20.3 

Բնական գիտություններ 51.5 53.8 47.7 25.0 16.7 22.0 
Պատմություն, 

հասարակագիտություն 
40.0 47.7 58.5 23.1 10.8 10.8 

Աշխարհագրություն 75.0 41.7 55.6 13.9 13.9 11.1 

Ռուսաց լեզու 69.6 43.5 23.2 20.3 21.7 13.0 

Օտար լեզու 67.0 51.6 28.6 19.8 11.0 15.3 

Մանկավարժ մեթոդիստ 45.9 21.6 35.1 5.4 2.7 18.9 

Աղյուսակ 7 Դասընթացների թեմաները՝ ըստ ուսուցիչների հիմնական մասնագիտացման 
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Հետազոտության ընթացքում հնարավոր է եղել պարզել նաև վերջին չորս տարիների 

ընթացքում դասընթացների հիմնական կազմակերպիչներին՝ ըստ նշվածության: Պետք է 

սակայն նշել, որ սա միայն մոտավոր պատկեր է, քանի որ հիմնված է ուսուցիչների 

սուբյեկտիվ դատողությունների վրա, որոնք կարող են ճշգրիտ չլինել վերապատրաստող 

կազմակերպության անունը ճիշտ չիմանալու, չհիշելու և այլ պատճառներով: 

Դասընթացների կազմակերպիչները 

 

Տեսակարար կշիռ, 

% հարցվածներից 

Ընդհանուր 

Տեսակարար կշիռ, 

% հարցվածներից 

Երևանում 

Կրթության ազգային ինստիտուտ 80.1 88.4 

 Դպրոց 53.1 43.3 

Կրթության և գիտության նախարարություն 17.4 17.4 

Գնահատման և թեստավորման կենտրոն 13.2 11.4 

Կատարելագործման ինստիտուտ 10.2 17.4 

ԾԻԳ 9.0 3.7 

Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան 6.7 10.3 

Հեղինակներ, անհատներ 5.2 3.9 

Վերապատրաստման ինստիտուտ 5.0 6.4 

Բարեփոխումների ինստիտուտ 3.1 4.3 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Արարատյան հայրապետական 

թեմ, հայ առաքելական եկեղեցի 
3.0 2.3 

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր 2.5 5.0 

Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 2.2 4.1 

Սլավոնական համալսարան 1.6 3.2 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 1.5 0 

Համաշխարհային բանկ 1.3 1.1 

«ԱՅՐԵՔՍ» 1.2 1.8 

«Քայլ առ քայլ» 1.2 0.9 

Լեզվի կենտրոն 1.1 2.1 

Ռազմական ամբիոն 1.0 0.2 

Քվանտ վարժարան 0.9 1.8 

ՄԱԿ, ԱՄՆ ՄԶԳ 0.8 1.4 

Բրիտանական խորհուրդ 0.8 1.1 

Կարմիր խաչ 0.7 0.5 

ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանություն 0.7 0.5 

Այլ 13.1 10.8 
Աղյուսակ 8 Վերապատրաստման դասընթացների կազմկերպիչները՝ ըստ նշվածության 

 

Աղյուսակում արդյունքները ներկայացված են ինչպես ընդհանուր ընտրանքի, այնպես էլ 

Երևանի համար առանձնացված: Հետաքրքրական է, որ տարբերությունը հիմնականում 

ԿԱԻ և դպրոցների համամասնության փոփոխության մեջ է: Կարևոր է նշել, որ 

կատարելագործման, վերապատրաստման և բարեփոխումների ինստիտուտը 
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պատասխաններ են, որոնք նշվել են հենց ուսուցիչների կողմից և կարող են վերաբերել 

այլ կառույցներին (ԿԱԻ, ԳԹԿ, ԾԻԳ և այլն): 

2.3. Վերապատրաստման դասընթացների արդյունավետությունը, թույլ և ուժեղ կողմերը 

Ընդհանուր առմամբ, ուսուցիչների կողմից շատ բարձր է գնահատվում 

վերապատրաստման դասընթացների արդյունավետությունը՝ թե մասնագիտական և թե 

նորարարական տեսանկյունից, ինչը հավանաբար պայմանավորված է մի քանի 

գործոններով: Դրանք, ինչպես օբյեկտիվ բավարարվածության բարձր մակարդակն է, 

այնպես էլ սուբյեկտիվ՝ լավը չհիշելու, չնշելու նրանց տրամադրվածությունը, քանի որ 

հետագա հարցադրումների միջոցով հնարավոր է եղել այնուամենայնիվ պարզել մի 

շարք թերացումներ վերապատրաստման դասընթացների հետ կապված: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 6-ից, ուսուցիչների մոտ 90% դրական է գնահատում 

վերապատրաստումները՝ թե մասնագիտական և թե նորարարական տեսանկյուններից: 

Սակայն արդեն ստորև բերված գծապատկեր 7-ում և 8-ում երևում է, թե որ 

տեսանկյուններից են այդ դասընթացները առավել արդյունավետ գնահատվում:  

 

 

 

 

 

 

 

Վերապատրաստման դասընթացներից  ստացած  գիտելիքների 

օգտակարությունը

2,5 5,9

45,93,1 7,6

59,8

43,4

31,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Մասնագիտական
տեսանկյունից

Նորարարական
տեսանկյունից

Բոլորովին օգտակար չէին

Հիմնականում օգտակար չէին

Հիմնականում օգտակար էին

Շատ օգտակար էին եւ կիրառելի

Վերապատրաստման դասընթացների արդյունավետությունը

0,7

2,4

3,0

1,1

1,4

10,1

10,7

18,7

8,7

7,1

40,3

40,9

39,3

37,3

37,3

50,9

1,113,0

57,0

48,6

38,3

32,2

46,6

53,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Թեմաների ճիշտ ընտրությունը

Թեմաների կիրառական անհրաժեշտություն

Թեմաների արդիականություն եւ թարմություն

Տեւողության կառավարում

Նյութի մատուցման ձեւ

Նյութի պարզություն, մատչելիություն

Շատ  բացասական

Բացասական
Դրական 

Շատ  դրական

Գծապատկեր 6 Գիտելիքների օգտակարությունը մասնագիտական և նորարարական 

տեսանկյունից 

Գծապատկեր 7 Վերապատրաստման դասընթացների արդյունավետությունը - 1 
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Եթե նշված տեսանկյուններից անդրադառնալ համեմատության մեջ, ապա պարզ է 

դառնում, որ ուսուցիչները առավել ցածր են գնահատում դասընթացների 

արդյունավետությունը, կապված նոր կրթակարգի մասին տեղեկատվության 

տրամադրման, ինչպես նաև դասընթացների տևողության ճիշտ կառավարման հետ 

կապված: Համեմատաբար ցածր է գոհունակության մակարդակը նաև թեմաների ճիշտ 

ընտրությունից և կրթական բարեփոխումների մատչելի ներկայացումից: 

Ըստ էության, ուսուցիչներին ավելի շուտ մտահոգում են դասընթացների ձևային, քան 

բովանդակային կողմերը: Տևողության ճիշտ կառավարումը, կրկնությունների 

նվազեցումը, ինչպես նաև ուսուցիչներին բարեփոխումների առավել մատչելի 

ներկայացումը հնարավորություն կստեղծի նրանց առավել ընդգրկել բարեփոխումների 

գործընթացում, ինչն էլ ավելի դրական կդարձնի նրանց վերաբերմունքը դրանց 

նկատմամբ:  

Վերապատրաստման ընթացքում ստացած գիտելիքները ուսուցիչները հաճախ չեն 

կարողանում կիրառել և զարգացնել դպրոցում՝ համապատասխան պայմանների 

բացակայության պատճառով: Ուսուցիչների կողմից առավել բացասական են 

գնահատվել դպրոցի նյութատեխնիկական պայմանները, համակարգչային լսարանի 

հագեցվածությունը և դասասենյակների հարմարավետությունը: Դպրոցի տնօրինության 

կողմից աջակցությունն ամենադրականն է գնահատվել:  

Վերապատրաստման դասընթացների արդյունավետությունը

2,0

2,1

1,5

1,6

1,5

44,2

39,6

32,8

62,9

48,7

58,0

1,1

11,2

11,1

10,2

7,6

8,1

4,2

44,5

31,8

35,9

42,3

42,6

54,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Կրթական բարեփոխումների մատչելի

ներկայացում

Վերապատրաստող մասնագետների

կիրառական գիտելիքներ

Նոր կրթակարգի մասին տեղեկատվության

տրամադրում

Տեւողության կառավարում

Դասավանդման նոր մեթոդների մասին

տեղեկատվության տրամադրում

Խմբային աշխատանքի վարման հմտություններ

Շատ  բացասական

Բացասական

Դրական 

Շատ  դրական

Գծապատկեր 8 Վերապատրաստման դասընթացների արդյունավետությունը - 2 
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Ընդհանրապես, ուսուցիչների հետ զրույցներից այնպիսի տպավորություն է 

ձևավորվում, որ վերապատրաստումներից ստացված գիտելիքները հաճախ ուղակի 

կիրառելի չեն այն պայմաններում, որոնք տրամադրվում են դպրոցների կողմից: 

Գոյություն ունի որոշակի տարբերություն տեսական մոտեցումների և պրակտիկայում 

առկա իրավիճակի միջև: Այս դժգոհությունը հիմնականում ուղղվում է բուն 

վերապատրաստող անձնակազմի պատրաստվածությանը: Ինչպես հարցումների 

ժամանակ, այնպես էլ ֆոկուս խմբային քննարկումներում ուսուցիչները նշում են, որ 

վերապատրաստողները, չտիրապետելով կոնկրետ իրավիճակին, հաճախ չեն 

կարողանում պատասխանել հարցադրումներին կամ այնպիսի լուծումներ առաջարկել, 

որոնք կիրառելի են առկա պայմաններում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրենց դպրոցում վերապատրաստումների ընթացքում ստացված գիտելիքների 

զարգացման պայմանները տարբեր են գնահատել տարբեր մարզերի ուսուցիչները: 

Այսպես, ինչպես և կարելի է ակնկալել այդպիսի հնարավորությունները առավել բարձր 

են գնահատվել Երևանում՝ 4 բալից միջինում 3.18, այն դեպքում, երբ մարզերում 

միջինացված գնահատականը 4-ից 2.89 միավոր է: Արմավիրում այդ ցուցանիշը կազմում 

է 2.82, Գեղարքունիքում՝ 2.81, իսկ Շիրակում՝ 3.04: Այս թվերն համեմատելիս պարզ է 

դառնում, որ իրենց դպրոցների պայմաններից առավել գոհ են Շիրակի, ապա՝ 

Գեղարքունիքի և Արմավիրի ուսուցիչները: 

2.4. Վերապատրաստման դասընթացների դժվարությունները 

Ուսուցիչներ մեծ մասը (74.7%) նախկինում վերապատրաստման դասընթացների հետ 

կապված ոչ մի դժվարություն չի ունեցել: Մյուսները որպես դժվարություն առաջին 

հերթին նշել են ժամանակի սղությունը ու դասընթացի անցկացման ուշ ժամը, ապա՝ 

հեռավորությունն ու ճանապարհի դժվարությունները: Դժվարություններ են հարուցում 

Գիտելիքների զարգացման պայմանները դպրոցում

10,2

5,8

10,7

12,4

9,9

41,6

39,5

33,8

61,8

29,9

38,2

2,0

22,3

15,6

20,0

15,7

18,9

6,1

47,0

30,1

42,6

20,5

37,1

28,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Դպրոցի նյութատեխնիկական պայմանները

Աջակցություն դպրոցի տնօրինության

կողմից
Մասնագիտական գրականության

առկայություն

Դասասենյակների հարմարավետություն

Համակարգչային լսարանի հագեցվածություն

Դիդակտիկ նյութերի առկայություն

Շատ  բացասական

Բացասական

Դրական 

Շատ  դրական

Գծապատկեր 9 Գիտելիքների զարգացման պայմանները դպրոցներում 
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նաև անձնական խնդիրները և դասընթացի անարդյունավետությունը՝ նյութերի ոչ 

մատչելի մատուցումը:    

Դժվարություններ 
Տեսակարար կշիռ,  

% հարցվածներից 

Ժամանակային գործոն (ժամանակի սղություն, ուշ ժամ) 11.3 

Հեռավորության գործոն (տեղ հասնելու դժվարություն) 8.0 

Անձնական խնդիրներ (առողջական, ճանապարհածախսի և 

այլն) 
3.2 

Նյութերի խրթին, ոչ մատչելի մատուցում, դասընթացի 

անարդյունավետություն 
2.3 

Պրակտիկ, գործնական դասերի բացակայություն 1.3 

Դասընթացին տրամադրվող ժամանակահատվածի սղություն 0.9 

Դասընթացի երկարատևությունը 0.7 

Դասընթացի, թեմատիկ նյութերի սակավություն, 

բացակայություն 
0.5 

Դասավանդողների փորձի բացակայություն, ոչ 

կոմպետենտություն 
0.4 

Նոր մեթոդներին ընտելանալու դժվարություն 0.4 

Վատ պայմաններ 0.3 

Դասընթացի խմբում ներգրավված ուսուցիչների թիվը 0.2 

Վերապատրաստման դասընթացի ընտրության 

հնարավորության բացակայություն 
0.1 

Դասագրքերի անհամապատասխանությունը ծրագրին 0.1 

Ժամանակակից տեխնիկայից դասընթացի ընթացքում օգտվելու 

անհրաժեշտություն 
0.1 

Մեծ ծավալի նյութեր 0.1 

Տեղեկացվածության պակաս 0.1 

Այլ 1.2 

Ոչ մի դժվարություն 74.7 
Աղյուսակ 9 Վերապատրաստման դասընթացների դժվարություններն՝ ըստ ուսուցիչների 

Ըստ էության, կարելի է փաստել որ 74%-ը լավ ցուցանիշ է, սակայն պետք է նաև նկատի 

ունենալ, որը առավելագույն դժգոհությունները կապված են ոչ այնքան 

բովանդակության, որքան դասընթացների կազմակերպման ձևային կողմերի հետ: 
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Գլուխ 3. Ուսուցիչների վերապատրաստման հիմնական կարիքները 

3.1. Մասնագիտական վերապատրաստումներին մասնակցելու ցանկությունը և 

նախընտրելի պայմանները 

Տեղեկացված լինելով, որ ուսուցիչների վերապատրաստումը դառնալու է պարտադիր՝ 

մոտ հինգ տարին մեկ հաճախականությամբ, ուսուցիչների մեծ մասը 

վերապատրաստման մասնակցության ցանկություն է հայտնել: Հետաքրքրական է, որ 

ցանկություն հայտնողների թիվը համադրելի է նրանց հետ, ովքեր չեն արձանագրել 

դժվարություններ կամ խոչընդոտներ՝ նախկին վերապատրաստումների հետ կապված:  

Հարցված ուսուցիչների 16.5%-ը նշել է, որ դասընթացների կարիք զգում է, սակայն 

մասնակցության որոշակի խոչընդոտներ է նշել, որոնք ընդհանրացնելով կարելի է 

դասակարգել երկու խմբի. կապված դասընթացների կազմակերպման ժամկետների հետ 

և կապված դասընթացների նյութերի մատչելիության հետ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 6-ում ներկայացված են դասընթացներին մասնակցության 

պատրաստակամության մակարդակը՝ ըստ տարբեր տարիքային խմբերի. 

Մասնակցության ցանկությունը 18-30տ. 31-45տ. 46-60տ. 
61տ. և 

ավելի 

Դասընթացների կարիքն 

ընդհանրապես չեմ զգում 
0.9 6.2 11.4 24.3 

Դասընթացների կարիքը զգում եմ, 

սակայն կան մասնակցության 

որոշակի խոչընդոտներ 

12.8 16.0 17.5 17.1 

Այո, ցանկանում եմ մասնակցել և 

որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում 
86.2 77.8 71.0 58.6 

Աղյուսակ 10 Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու ցանկությունը՝ ըստ ուսուցիչների 

տարիքային խմբերի 

Վերապատրաստման դասընթացներին  մասնակցելու ցանկությունը

9,5

16,5

74,0

Դասընթացների կարիք
ընդհանրապես չի զգում

Դասընթացների կարիք զգում է,
սակայն կան խոչընդոտներ

Ցանկանում է մասնակցել եւ
որեւէ խոչընդոտ չեմ տեսնում

Գծապատկեր 10 Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու ցանկությունը 
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Ակնհայտ է, որ առավել մեծ տարիքի ուսուցիչները ավելի հաճախ են նշում, որ 

վերապատրաստման դասընթացների կարիք չեն զգում, այն դեպքում, երբ երիտասարդ 

ուսուցիչները գրեթե 10%-ով ավելի, քան միջին ցուցանիշն է, ցանկություն են հայտնում 

անցնելու վերապատրաստման դասընթացներ: 

Ուսուցիչների համար վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու 

ամենանախընտրելի հաճախականությունը տարին մեկ անգամն է: Նրանց կեսից ավելի 

քիչն էլ նախընտրում է վերապատրաստումը կիսամյակը մեկ: Եռամսյակը մեկ կամ մի 

քանի անգամ վերապատրաստումները նախընտրելի է յուրաքանչյուր տասներորդ 

ուսուցչի համար: Շատ քիչ ուսուցիչներ են համամիտ ամենամսյա 

վերապատրաստումների հետ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հետաքրքրական է, որ այս ցուցանիշը որոշակիորեն տարբերվում է ինչպես Երևանում, 

այնպես էլ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում, ինչը ներկայացված է ստորև 

բերված աղյուսակում: 

Վերապատրաստվելու ցանկալի 

հաճախականությունը 
Երևան 

Քաղաքային 

դպրոցներ 

Գյուղական 

դպրոցներ 

Ամիսը մեկ անգամ կամ ավելի 

հաճախ 
4.4 4.1 6.2 

Եռամսյակը մեկ-երկու անգամ 7.5 14.5 14.4 

Կիսամյակում մեկ անգամ 23.8 27.6 34.5 

Տարեկան մեկ անգամ 45.4 44.8 37.1 

Մի քանի տարին մեկ անգամ   18.9 9.0 7.7 
Աղյուսակ 11 վերապատրաստումների ցանկալի հաճախականությունը՝ ըստ բնակավայրի տիպի 

Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու նախընտրելի 

հաճախականությունը

5,1

11,4

28,8

41,9

12,8

0 10 20 30 40 50

Ամիսը մեկ անգամ կամ
ավելի հաճախ

Եռամսյակը մեկ-երկու
անգամ

Կիսամյակը մեկ անգամ

Տարեկան մեկ անգամ

Մի քանի տարին մեկ
անգամ

Գծապատկեր 11 Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու նախընտրելի 

հաճախականությունը 
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Ակնհայտ է, որ Երևանի ուսուցիչները առավել քիչ են կողմնորոշված դեպի 

վերապատրաստումները, իսկ գյուղերում ավելի հաճախ են մտածում 

վերապատրաստումների մասին, քան քաղաքներում: 

Վերապատրաստումների համար ուսուցիչների համար ամենանպատակահարմարն 

ամառվա ամիսներն են՝ աշակերտների արձակուրդների ժամանակաշրջանը: Ըստ 

էության, այն ուսուցիչները, որոնք նշել են այլ ամիսներ, հիմնականում ակնարկում են, 

որ իրենց համար շատ ցանկալի է, նախապես տեղյակ լինել, թե երբ են լինելու 

վերապատրաստման դասընթացները՝ սեփական ժամանակացույցը արդյունավետ 

կազմակերպելու համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ըստ հարցման արդյունքների՝ հարված ուսուցիչների գրեթե 75%-ը մեծամասամբ 

նախընտրում են մեկ շաբաթից ոչ երկար տևողությամբ դասընթացների կազմակերպում: 

Հետաքրքրական է, որ այս ցուցանիշը ուժեղ կոռելյացիոն կապի մեջ է ուսուցչական 

ստաժի և ուսուցիչների տարիքի հետ: Որքան ավելի երիտասարդ են ուսուցիչները, 

այնքան ավելի կարճաժամկետ դասընթացներն են նրանց համար ցանկալի: Որքան 

ավելի  քիչ է ուսուցիչների մասնագիտական աշխատանքային ստաժը, այնքան ավելի է 

նրանց համար ցանկալի կարճատև տևողությամբ դասընթացները: Մանրամասն 

արդյունքները ներկայացված են ստորև բերված  Գծապատկեր 13-ում և Աղյուսակ 7-ում 

և 8-ում: 

 

 

Վերապատրաստման դասընթացների նախընտրելի ամիսները

24,1

22,9

16,1

14,2

12,8

9,8

9,7

9,2

6,2

5,7

3,6

35,7

0 10 20 30 40

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Հունվար

Մայիս

Մարտ

Ապրիլ

Փետրվար

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Գծապատկեր  12 Վերապատրաստման դասընթացների նախընտրելի ամիսները 
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Վերապատրաստվելու ցանկալի 

տևողությունը 
18-30տ. 31-45տ. 46-60տ. 

61տ. և 

ավելի 

1-5 օր 45.7 38.9 35.6 33.7 

Մեկ շաբաթ 30.4 42.6 37.5 40.7 

Երկու շաբաթ 13.6 14.7 19.6 11.6 

Երեք շաբաթ 4.9 1.9 2.7 7.0 

Մեկ ամիս և ավել 5.4 1.9 4.6 7.0 

Աղյուսակ 12 Վերապատրաստման ցանկալի տևողությունը ըստ տարիքային խմբերի 

 

Վերապատրաստվելու ցանկալի 

տևողությունը 
1-5տ. 6-10տ. 11-20տ. 21-30տ. 31տ. և ավելի 

1-5 օր 45.8 39.3 39.5 33.5 35.6 

Մեկ շաբաթ 34.9 40.7 39.9 39.7 35.9 

Երկու շաբաթ 10.2 13.1 16.9 18.8 19.1 

Երեք շաբաթ 4.2 2.8 2.1 3.4 2.9 

Մեկ ամիս և ավել 4.8 4.1 1.6 4.6 6.5 

Աղյուսակ 13 Վերապատրաստման ցանկալի տևողությունը ըստ աշխատանքային ստաժի 

Այն ուսուցիչները (մոտ 32%), որոնք նախկինում անցած դասընթացները գնահատել են 

շատ օգտակար և կիրառելի, ավելի կողմ են երկարատև դասընթացներին, իսկ այն 

ուսուցիչները, որոնք դասընթացների օգտակարությունը գնահատել են շատ ցածր  (մոտ 

3%), ընդհանրապես նախընտրում են դասընթացներ, որոնց տևողությունը մեկ շաբաթից 

ավելին չէ: 

Գոյություն ունի ևս մեկ հետաքրքրական կոռելյացիոն կապ: Այն ուսուցիչները, որոնք 

որպես առավել նախընտրելի ամիս նշում են աշնան ամիսները, առավել կողմ են 1-5 

օրյա դասընթացներին, իսկ նրանք, որոնք նախապատվություն տալիս են ամռան 

ամիսներին, առավել շատ են նախընտրում մեկ ամսվա տևողությամբ 

Դասընթացների մասնակցության նախընտրելի 

տեւողությունը

38,7

16,8

2,9

3,9

37,7
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1-5 օր

Մեկ շաբաթ

Երկու շաբաթ

Երեք շաբաթ

Մեկ ամիս եւ ավելի

Գծապատկեր 13 Դասընթացների մասնակցության նախընտրելի տևողությունը 



 

- 20 - 

 

վերապատրաստման դասընթացներ: Ըստ էության, կարելի է եզրակացնել, որ աշնան 

ամիսները առավել ծանրաբեռնված են: Լավագույն ժամանակահատվածը կարճատև 

վերապատրաստման դասընթացների համար գարունն է, իսկ երկարատև 

դասընթացների կազմակերպման համար՝ ամռան ամիսները: Կարևոր է նաև այն 

հանգամանքը, որ ուսուցիչները ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ նշում էին 

նաև ամռան ամիսների անհարմարավետ լինելը: Սակայն վերը նշված մոդուլային 

տարբերակը նախընտրելի լուծում է նաև այդ խմբի համար: 

Հարցված ուսուցիչներից և ոչ մեկի համար դասընթացները երեկոյան ժամերին՝ 18:00-ից 

հետո նախընտրելի չեն: Առավել նախընտրելի են առավոտյան և ցերեկային ժամերը: 

Այսպես՝ 9:00-12:00 ժամերը նախընտրում է ուսուցիչների 49.2%-ը, 12:00-15:00՝ 40.2%-ը և 

15:00-18:00՝ 10.6%-ը: 

Ամփոփելով վերը նշված բոլոր հանգամանքները, կարելի է եզրակացնել, որ գոյություն 

ունի սկզբունքային տարբերություն տարբեր տարիքային խմբերին պատկանող, ինչպես 

նաև տարբեր մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող ուսուցիչների միջև: 

Ընդհանուր եզրակացությունն այն է, որ երիտասարդներն ավելի են կողմնորոշված 

վերապատրաստումներին, սակայն ավելի կարճ ժամանակատարությամբ, իսկ 

մեծահասակ ուսուցիչները հիմնականում վերապատրաստումներին վերաբերվում են 

երկակի հակադիր դիրքորոշումներով. կամ դրանք ընկալվում են շատ անհրաժեշտ, ինչի 

համար պատրաստ են տրամադրել ամռան ազատ ամիսները, կամ էլ՝ ոչ այնքան լուրջ, 

որպեսզի դրանց վրա ծախսել աշխատանքային կամ ազատ ժամանակը: 

 

3.2. Նոր գիտելիքների, հմտությունների, առանձնահատուկ մոտեցումների պահանջը 

Մանկավարժները գիտելիքների և հմտությունների բավականին բազմազան կարիք 

ունեն, որոնք կցանկանային լրացնել՝ մասնակցելով վերապատրաստման 

դասընթացների:  Կարիքների գնահատման ամփոփ արդյունքները բերված են ստորև՝ 

Աղյուսակ 10-ում: 

 

Նոր գիտելիքների, հմտությունների կարիքը Տեսակարար կշիռ,  

% հարցվածներից 

Դասավանդման նոր մեթոդներ, հմտություններ 26.9 

Մասնագիտական գիտելիքների ընդլայնում 21.8 

Նոր մեթոդների կիրառման հմտություններ 16.9 

ՏՀՏ, համակարգչային հմտություններ, ինտերնետ, նոր տեխնիկայի հետ 

աշխատանք  
15.2 

Դասագրքերի, ուսումնական ծրագրերի պարզաբանումներ  7.2 
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Դասը ներկայացնելու/մատուցելու նոր հմտություններ, մեթոդներ, խաղեր  5.6 

Նոր հեղինակների, դասագրքերի, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների 

ծանոթացման դասընթացներ  
5.1 

Տեղեկություն գնահատման չափորոշիչների մասին  5.0 

Դասապրոցեսի դիտարկում  4.3 

Գործնական, լաբորատոր աշխատանքների ճիշտ կազմակերպում  4.3 

Խմբային աշխատանքի վարում, երեխաների կառավարման 

հմտություններ  
3.7 

Դիդակտիկ նյութերի, ֆիլմերի, պրեզենտացիաների, ինտերակտիվ 

մեթոդների կիրառման հմտություններ  
3.6 

Փորձի փոխանակում  3.5 

Գրավոր, թեստային, թեմատիկ աշխատանքների անցկացման 

հմտություններ 
3.1 

Հոգեբանություն (տարիքային հոգեբանություն, շփման 

առանձնահատկություններ)  
2.8 

Վերապատրաստման ժամանակ դիդակտիկ նյութերի, ֆիլմերի կիրառում  2.0 

Ցանկացած նորամուծություն  1.9 

Թեստեր կազմելու հմտություններ 1.2 

Այլ երկրների փորձի ուսումնասիրություն  1.0 

Համակարգչով տարբեր առարկաների ծրագրերի պատրաստման 

հմտություններ   
1.0 

Ծրագրեր կոմպլեկտ դասարանների համար  1.0 

Այլ 16.5 

Ոչ մի կարիք 4.1 

Աղյուսակ 14 Նոր գիտելիքների, հմտությունների անհրաժեշտությունը 

Աղյուսակում ներկայացված պատասխանները ստացել են բաց հարցի տեսքով, այսինքն՝ 

ձևակերպումները հենց ուսուցիչներին են: Պատասխաններից ակնհայտ է դառնում, որ 

ուսուցիչների համար առավել առաջնային գիտելիքները կապված են նոր մեթոդներով, 

ինտերակտիվ կերպով դասավարման պրոցեսի հետ, ինչպես նաև ՏՀՏ օգտագործման 

հետ: 

 

N Մասնագիտական որակավորման բարձրացում 
Առաջնահերթություններ 

1 2 3 4 5 

1 Դասաժամի հստակ պլանավորում և 

իրականացում 
34.8 6.8 5.0 4.2 4.6 

2 Գնահատման նոր չափորոշիչների 

կիրառություն 
4.4 8.9 3.9 3.3 5.1 

3 Դասավանդման ժամանակակից մեթոդների 

կիրառություն 
8.2 16.9 10.3 6.2 7.0 

4 Նոր նյութի, նորամուծության կիրառություն, 

թարմություն 
5.6 11.6 9.3 7.4 6.2 
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5 Աշակերտների մոտ առարկայի նկատմամբ 

հետաքրքրության առաջացում 
16.9 15.6 17.2 10.7 8.1 

6 ՏՀՏ արդյունավետ կիրառություն 2.8 4.1 6.3 6.3 4.8 

7 Դասասենյակային պայմանների արդյունավետ 

օգտագործում 
1.9 3.7 6.4 5.0 4.0 

8 Աշակերտների հետ շփման հոգեբանական 

առանձնահատկություններ 
5.8 8.5 11.0 13.3 9.7 

9 Ուսուցչի խոսքի մշակույթ 1.9 3.8 5.7 8.1 6.6 

10 Խմբային աշխատանքի վարման 

հմտություններ 
2.0 4.2 7.0 9.7 9.9 

11 Դասարանների նյութատեխնիկական 

հագեցվածություն 
6.4 8.3 8.7 11.4 12.1 

12 Նոր դասագրքերի, մասնագիտական 

գրականության առկայություն 
8.7 6.5 6.2 8.8 15.7 

Աղյուսակ 15 Մասնագիտական առավել առաջնահերթ խնդիրները ըստ ուսուցիչների 

Հետազոտության արդյունքում ուսուցիչներին տրվել են մի շարք խնդրահարույց 

դատողություններ, որոնք ներկայացված են Աղյուսակ 11-ում, և նրանց խնդրվել է 

գնահատել դրանք ըստ առաջնահերթությունների: Ինչպես երևում է արդյունքներից, 

ուսուցիչների համար առավել խնդրահարույց են դասաժամերի հստակ պլանավորումը 

և իրականացումը, ինչպես նաև աշակերտների մոտ առարկային նկատմամբ 

հետաքրքրության առաջացումը: Այնուհետև, որպես արդեն երկրորդ խմբի 

առաջնահերթություններ, ուսուցիչները նշում են դասավանդման ժամանակակից 

մեթոդների կիրառությունը, ինչպես նաև նոր նյութի, նորամուծությունների 

կիրառությունը: 

Ամփոփելով աղյուսակ 11-ում նշված արդյունքները, կարելի է եզրակացնել, որ 

ուսուցիչների համար առավել առաջնահերթ խնդիրները կապված են դասաժամերի 

կառավարման և բովանդակային դարձնելու հետ, ապա՝ բուն մասնագիտական 

հմտությունների զարգացման հետ և հետո վերջում՝ նյութատեխնիկական 

ապահովության հետ կապված հարցերն են կարևորում: 

Վերոնշյալ խնդիրների վերաբերյալ ուսուցիչները գնահատել են իրենց գիտելիքների և 

հմտությունների թարմացման անհրաժեշտությունը: Արդյունքները ներկայացված են 

ստորև՝ գծապատկեր 14-ում և 15-ում: 
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Ինչպես երևում է գծապատկերներից, ուսուցիչների համար առավել անհրաժեշտություն 

է համարվում նոր հմտությունների և գիտելիքների ձեռքբերումը ՏՀՏ արդյունավետ 

կիրառության, դասավանդման ժամանակակից մեթոդների և նոր նյութի, 

նորամուծությունների կիրառելիությունը: Կարևորվում են նաև խմբային 

աշխատանքների վարման հմտությունները: Չնայած այն բանի, որ ուսուցիչները 

ուսումնական գործընթացը աշակերտների համար հետաքրքրական դարձնելու հետ 

կապված խնդիրներ ունեն, այնուամենայնիվ առավել անկարևորը նրանք գնահատում են 

հմտությունները և գիտելիքները՝ կապված աշակերտների հետ շփման հոգեբանական 

առանձնահատկությունների, ինչպես նաև ուսուցչի խոսքի մշակույթի հետ: 

Հմտությունների եւ գիտելիքների թարմացման անհրաժեշտությունը

25,8

13,0

11,6

19,4

14,0

13,6

13,0

10,3

41,6

37,4

24,1

22,8

38,1

46,2

27,0 15,0

32,9

35,2

27,3

31,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Դասաժամի հստակ պլանավորում եւ
իրականցում

Գնահատման նոր չափորոշիչների
կիրառություն

Դասավանդման ժամանակակից մեթոդների
կիրառություն

Նոր նյութի, նորամութծության կիրառություն,
թարմություն

Աշակերտների մոտ առարկայի նկատմամբ
հետաքրքրության առաջացում

Բոլորովին անհրաժեշտ չէ
Ավելի շուտ անհրաժեշտ չէ
Ավելի շուտ անհրաժեշտ է
Շատ անհրաժեշտ է

Հմտությունների եւ գիտելիքների թարմացման անհրաժեշտությունը

7,6

35,9

27,8

16,5

8,7

12,2

13,3

16,0

21,5

20,6

37,5

33,3

38,3

30,1

21,3 13,1

31,3

32,3

52,4

40,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ՏՀՏ արդյունավետ կիրառություն

Դասասենյակային պայմանների արդյունավետ օգտագործում

Աշակերտների հետ շփման հոգեբանական
առանձնահատկություններ

Ուսուցչի խոսքի մշակույթ

Խմբային աշխատանքի վարման հմտություններ

Բոլորովին անհրաժեշտ չէ
Ավելի շուտ անհրաժեշտ չէ
Ավելի շուտ անհրաժեշտ է
Շատ անհրաժեշտ է

Գծապատկեր 14 Ուսուցիչների կողմից իրենց գիտելիքների և հմտությունների թարմացման 

անհրաժեշտությունը - 1 

Գծապատկեր 15 Ուսուցիչների կողմից իրենց գիտելիքների և հմտությունների թարմացման 

անհրաժեշտությունը - 2 



 

- 24 - 

 

Վերը նշված տեսանկյուններից կարևոր է դառնում նաև վերապատրաստման 

դասընթացների գնահատումը, ինչը կատարվել է այն հարցի միջոցով, թե նշված 

մասնագիտական խնդիրներից որոնք և որքանով է հնարավոր լուծել 

վերապատրաստման դասընթացների միջոցով: Պատասխանները ներկայացված են 

ստորև՝ Գծապատկեր 16-ում և 17-ում: 

7.4

4.8

3.3

4.6

11.5

12.5

8.9

8.8

10.6

13.5

45.5

43.1

44.6

43.9

37.4

34.6

43.2

43.4

41.0

37.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Դասաժամի հստակ պլանավորում եւ

իրականցում

Գնահատման նոր չափորոշիչների

կիրառություն

Դասավանդման ժամանակակից

մեթոդների կիրառություն

Նոր նյութի, նորամութծության

կիրառություն, թարմություն

Աշակերտների մոտ առարկայի

նկատմամբ հետաքրքրության…

Խնդիրների լուծումը վերապատրաստումից տացած

գիտելիքների շնորհիվ

Բոլորովին

հնարավոր չէ

 
Գծապատկեր 16 Վերապատրաստումների արդյունավետությունը՝ մասնագիտական խնդիրների լուծման 

տեսանկյունից - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պարզվում է, որ ուսուցիչները բավականին սկեպտիկորեն են տրամադրված 

դասընթացների նկատմամբ՝ աշակերտների մոտ առարկայի նկատմամբ 

հետաքրքրության առաջացման, աշակերտների հետ շփման հոգեբանական 

Խնդիրների լուծումը վերապատրաստումից  ստացած  գիտելիքների շնորհիվ

10,0

15,9

15,9

3,4

13,4

12,2

13,7

8,2

34,6

31,1

44,7

29,3

39,3

43,6

16,8 18,7

36,9

35,2

39,7

37,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ՏՀՏ արդյունավետ կիրառություն

Դասասենյակային պայմանների արդյունավետ
օգտագործում

Աշակերտների հետ շփման հոգեբանական
առանձնահատկություններ

Ուսուցչի խոսքի մշակույթ

Խմբային աշխատանքի վարման հմտություններ

Բոլորովին հնարավոր չէ

Ավելի շուտ հնարավոր չէ

Ավելի շուտ հնարավոր է

Լիովին հնարավոր է

Գծապատկեր 17 Վերապատրաստումների արդյունավետությունը՝ մասնագիտական խնդիրների 

լուծման տեսանկյունից - 2 
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առանձնահատկությունների և ուսուցիչների խոսքի մշակույթի ձեռքբերման 

տեսակետից: Հավատը դասընթացների նկատմամբ նաև քիչ է, կապված 

Դասասենյակային պայմանների արդյունավետ օգտագործման և դասաժամերի 

արդյունավետ պլանավորման հետ կապված հմտությունների ձեռքբերման տեսակետից:  

Ստացված արդյունքների հիման վրա կարելի է փսստել, որ առաջիկա 

վերապատրաստման դասընթացների շրջանակներում պետք է շեշտադրվեն ոչ միայն 

դասավանդման մոր մոտեցումները և խմբային աշխատանքները, որոնց առումով 

ուսուցիչները ունեն արդեն հստակ ակնկալիքներ, այլև այնպիսի մասնագիտական 

խնդիրներ, ինչպիսիք են դասաժամերի արդյունավետ պլանավորումը, աշակերտների 

մոտ հետաքրքրության առաջացման ձևերը, ուսուցիչների խոսքի մշակույթը և այլն: 

3.3. Դասավանդման առանձնահատուկ մոտեցումները  հատուկ դասարաններում 

Հետազոտության ընթացքում փորձ է կատարվել պարզելու նաև տարրական 

դասարանների, ներառական դպրոցների և կոմպլեկտ դասարանների ուսուցիչների 

կարիքները և վերապատրաստման դասընթացների անհրաժեշտությունը: Հարցերը 

ձևակերպված են եղել բաց տարբերակով, այսինքն՝ գրանցվեն են ուսուցիչներից 

ստացված պատասխանները՝ հիմնականում իրենց իսկ ձևակերպմամբ: Չնայած 

հետազոտության ընտրանքը բավական չէ վիճակագրորեն հավաստի արդյունքներ 

ստանալու համար, այնուամենայնիվ ստորև ներկայացված արդյունքները կարող են 

ընդհանուր պատկերացում տալ առկա իրավիճակի և հատուկ դասարանների 

ուսուցիչների վերապատրաստման կարիքների մասին: 

Հարցմանը մասնակցած տարրական դասարանների ուսուցիչներից վեց տարեկան 

երեխաների հետ աշխատողները նշել են այն առանձնահատուկ մոտեցումները, որոնք 

պետք է կիրառել այդ տարիքի երեխաների հետ աշխատելու և ուսուցման ժամանակ:  

Առանձնահատուկ մոտեցումներ վեց տարեկան երեխաների դասավանդման 

համար 

Տեսակարար կշիռ,  

% տարրական 

դասարանի 

ուսուցիչներից 

Տարիքային հոգեբանության առանձնահատկություններ 73.0 

Հոգեբանական մտերմություն, հոգատարություն, ներողամտություն  29.9 

Խաղերի, դիդակտիկ նյութերի, պաստառների, ինտերակտիվ մեթոդով 

ուսուցում  
24.1 

Խրախուսում, գովաբանում, ոգևորում, կատարած աշխատանքի 

գնահատում  
8.0 

Դասարանային լավ, ճիշտ կահավորանք՝ համապատասխան 

երեխաների տարիքին   
8.0 

Խմբային ճիշտ աշխատանք  7.5 

Խստություն, կարգապահություն, պատասխանատվության զարգացում 3.4 
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Շերտավոր ուսուցում  3.4 

Համագործակցային ուսուցում  2.9 

Նյութի ճիշտ, մատչելի, պարզ և հետաքրքիր մատուցում  2.3 

Աշխատանք մանկապարտեզի մեթոդով  2.3 

Ազգային արժեքների պահպանում  1.7 

Ավանդական մոտեցմամբ ուսուցում  1.1 

Կապ ծնողների հետ  1.1 

Քիչ հանձնարարություններ  1.1 

Ժամանակակից մեթոդների կիրառություն  1.1 

Տրված գիտելիքի ստուգում 0.6 

Նոր, ճիշտ դասագրքերի առկայություն  0.6 

Ավելացնել դասաժամերը 0.6 

Գործնական աշխատանքներ  0.6 

Այլ 8.0 

Աղյուսակ 16 Տարրական դասարաններում դասավանդման առանձնահատուկ մոտեցումները 

Վեց տարեկանների դասապրոցեսը արդյունավետ կազմակերպելու համար տարրական 

դասարանի ուսուցիչները ցանկություն են հայտնել մասնակցելու մի շարք 

վերապատրաստման դասընթացների՝ հետևյալ թեմաներով: 

Վերապատրաստման դասընթացներ 6 տարեկան երեխաների դասավանդման 

համար 

Տեսակարար կշիռ,  

% տարրական 

դասարանի 

ուսուցիչներից 

Տարիքային հոգեբանություն 17.8 

Խմբային աշխատանքներ, խաղերի կազմակերպման հմտություններ  16.3 

Համակարգչային վերապատրաստում  11.9 

6 տարեկանների հետ աշխատանքի ժամանակակից մեթոդներ  11.1 

Ցանկացած դասընթաց նոր մեթոդների վերաբերյալ  9.6 

Նյութը պարզ մատուցելու, դասընթացը մատչելի վարելու 

հմտություններ  7.4 

Փորձի փոխանակում  6.7 

Հայոց լեզվի և մաթեմատիկայի դասավանդման հմտություններ  5.9 

Ծնողների հետ աշխատելու դասընթացներ 4.4 

Երգի, պարի, կերպարվեստի, մարմնամարզության դասավանդման 

հմտություններ  3.7 

Կրթության բարեփոխումների վերաբերյալ  3.0 

Գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացման հմտություններ 2.2 

Լոգոպեդի հմտություններ  1.5 

Շերտավոր ուսուցում  1.5 

Հանդիպումներ դասագրքերի հեղինակների հետ  0.7 

Այլ 3.0 

Ոչ մի դասընթաց  21.5 
Աղյուսակ 17 Անհրաժեշտ վերապատրաստման դասընթացները՝ տարրական դասարանների 

ուսուցիչների համար 
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Հարցմանը մասնակցած ներառական դպրոցների ուսուցիչները երեխաների հետ 

աշխատելիս նշել են հետևյալ առանձնահատուկ մոտեցումները, որոնք պետք է կիրառել 

այդ հատուկ դասարաններում: 

Առանձնահատուկ մոտեցումներ ներառական կրթության համար 

Տեսակարար կշիռ,  

% ներառական 

դպրոցների 

ուսուցիչներից 

Հարգել, սիրել, վստահել /չտարբերակված պատասխան/ 36.1 

Առանձին ծրագրի մշակում, անհատական աշխատանք  11.5 

Լրացուցիչ ժամերի դասավանդում 9.8 

Պարզեցված դասագրքեր, թեմաներ  9.8 

Կախված երեխայի առանձնահատկություններից՝  խմբային 

աշխատանք  
8.2 

Կապ հոգեբանի և ծնողների հետ  6.6 

Հանդուրժողականություն, համբերատարություն  6.6 

Դասի բազմաշերտ պլանավորում  6.6 

Հավասար պայմաններ դասապրոցեսում 4.9 

Աշխատել ունակություններին համապատասխան, ստուգել 

գիտելիքները  
4.9 

Այլ 11.5 

Ոչ մի առանձնահատուկ մոտեցում 13.1 

Աղյուսակ 18 Ներառական դպրոցներում դասավանդման առանձնահատուկ մոտեցումները 

Ներառական դասարաններում դասապրոցեսը արդյունավետ կազմակերպելու համար 

այդ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչները ցանկություն են հայտնել 

մասնակցելու մի շարք վերապատրաստման դասընթացների՝ հետևյալ թեմաներով: 

Վերապատրաստման դասընթացներ ներառական կրթության համար 

Տեսակարար կշիռ,  

% ներառական 

դպրոցների 

ուսուցիչներից 

Համագործակցային մեթոդներ  25.6 

Հոգեբանություն  25.6 

Խմբային աշխատանք, խաղերի մեթոդներ  20.9 

Ծանոթացում հատուկ կարիքներով երեխաների 

հիվանդությունների առանձնահատկություններին  
20.9 

Նոր մեթոդների կիրառություն  18.6 

Այլ 9.3 

Ոչ մի դասընթաց 25.6 

Աղյուսակ 19 Անհրաժեշտ վերապատրաստման դասընթացները՝ ներառական դպրոցների ուսուցիչների 

համար 
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Հարցմանը մասնակցած բազմահամակողմանի դասարանների ուսուցիչները 

երեխաների հետ աշխատելիս նշել են հետևյալ առանձնահատուկ մոտեցումները, որոնք 

պետք է կիրառել այդ հատուկ դասարաններում: 

Առանձնահատուկ մոտեցումներ բազմահամակողմանի դասարանների 

համար 

Տեսակարար կշիռ,  

% կոմպլեկտ 

դասարանների 

ուսուցիչներից 

Ժամանակի արդյունավետ օգտագործում  29.9 

Խմբային աշխատանքներ 23.4 

Անհատական աշխատանք, առանձին ծրագրերի մշակում  23.4 

Հոգեբանական հմտություններ, տարիքային հոգեբանություն  22.1 

Ժամանակակից մեթոդների կիրառում  9.1 

Խաղային մեթոդներ  9.1 

Համագործակցային մեթոդի կիրառում  3.9 

Շատ աշխատանք ուսուցչի կողմից, աշխատանքային փորձ 3.9 

Խիստ մոտեցում  2.6 

Ինքնուրույն աշխատանքների հանձնարարում  2.6 

Բանավոր հարցեր 1.3 

Այլ 22.1 

Ոչ մի առանձնահատուկ մոտեցում 2.6 
Աղյուսակ 20 Բազմահամակողմ դասարաններում դասավանդման առանձնահատուկ մոտեցումները 

Բազմահամակողմանի դասարաններում դասապրոցեսը արդյունավետ կազմակերպելու 

համար այդ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչները իրենց հերթին ցանկություն են 

հայտնել մասնակցելու մի շարք վերապատրաստման դասընթացների՝ հետևյալ 

թեմաներով: 

Վերապատրաստման դասընթացներ բազմահամակողմանի  

դասարանների համար 

Տեսակարար կշիռ,  

% կոմպլեկտ 

դասարանների 

ուսուցիչներից 

Դասընթաց հատուկ կոմպլեկտ դասարանների վերաբերյալ  46.8 

Իրազեկում նոր մեթոդների մասին  17.7 

Ուսումնական ծրագրերի կազմում, մշակում կոմպլեկտ 

դասարանների համար  
12.9 

Խմբային աշխատանքների արդյունավետ վարում  9.7 

Ժամանակի կազմակերպում, կառավարում  6.5 

Մասնագիտական վերապատրաստում 4.8 

Նման դասարաններում դասի դիտարկում 3.2 

Համակարգչային գիտելիքներ 3.2 

Խաղային մեթոդներ 1.6 

Հոգեբանություն 1.6 
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Նյութը հետաքրքիր մատուցելու հմտություններ 1.6 

Նոր մեթոդի կիրառում 1.6 

Թեստային աշխատանքների կազմում  1.6 

Գնահատման չափորոշիչներ հատուկ կոմպլեկտ դասարանների 

համար  
1.6 

Այլ 3.2 

Ոչ մի դասընթաց 9.7 

Աղյուսակ 21 Անհրաժեշտ վերապատրաստման դասընթացները՝ բազմահամակողմ դասարանների 

ուսուցիչների համար 

Այստեղ հարկ է նշել, որ Երևանի ընտրանքում հայտնված դպրոցներից և ոչ մեկում չկար 

բազմահամակողմ ուսուցում, և փաստորեն, վերևում բերված արդյունքները վերաբերում 

են միմիայն մարզային դպրոցներին: 

 

3.4. Ուսուցիչների մասնագիտական հմտությունները և խնդիրները 

Հարցված ուսուցիչների մոտ կեսը մասնագիտության ընտրության հարցում 

ամենակարևոր դրդապատճառ է համարում երեխաների հետ շփումը: Հիմնավոր 

պատճառների մեջ է նաև իր կողմից դասավանդվող առարկայի հանդեպ սերը և 

երեխաներին կրթելը: Հարցվածների 13%-ն ընտրել է մասնագիտությունը 

հանգամանքների բերումով: 

Շարժառիթներ (փակ հարց) 
Տեսակարար կշիռ,  

% հարցվածներից 

Չի ընտրել, հանգամանքների բերումով է աշխատում 13.2 

Սիրում է շփվել երեխաների հետ 44.0 

Սիրում է այն առարկան, որը դասավանդում է 24.7 

Պարզապես կայուն վարձատրվող աշխատանք է 1.2 

Երեխաներին կրթելը ամենակարևոր և պատասխանատու 

մասնագիտությունն է 
11.2 

Ուսուցիչ դառնալը երազանք էր 3.9 

Հեշտ է աշխատանքի անցնել 1.0 

Հայրենասիրություն սերմանելու համար 0.3 
Աղյուսակ 22 Ուսուցիչները աշխատանքն ընտրելու շարժառիթները 

Ուսումնական հաստատություններում ստացած գիտելիքները, հատկապես կիրառական 

և գործնական հմտությունները, հաճախ կիրառելի և օգտակար չեն լինում մանկավարժի 

աշխատանքային գործունեության մեջ: Ուսուցիչներն առավելապես նշել են, որ ԲՈՒՀ-

ում/ ՄՈՒՀ-ում չեն սովորել ՏՀՏ օգտագործման հմտություններ և դասավանդման 

ժամանակակից մեթոդների կիրառություն: Հետաքրքրականն այն է, որ այդ նույն 

հմտությունները սովորած ուսուցիչներն այն անօգուտ են համարել աշխատանքում 

դրանց կիրառության տեսանկյունից: Ուսումնական հաստատություններում ստացած 
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գիտելիքներից աշխատանքի մեջ կիրառելու համար ամենաօգտակարն է առարկայի 

մասին տեղեկացվածությունը, առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու 

հմտությունները, նյութի պարզ ու մատչելի ներկայացման հմտությունները, 

աշակերտների հետ շփման և նրանց գիտելիքների գնահատման կարողությունները: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ԲՈՒՀ-ում/ՄՈՒՀ-ում ստացած գիտելիքների և հմտությունների օգտակարության 

գնահատականներն ըստ տարբեր տարիքային խմբերի, աշխատանքային ստաժ 

ունեցողների և իհարկե տարբեր ԲՈՒՀ-եր ավարտածների, ունեն տարբեր տեսք: Ստորև 

բերված աղյուսակներում ներկայացվում են համապատասխան բախումները: 

Հմտություններ, գիտելիքներ 18-30տ. 31-45տ. 46-60տ. 
61տ. և 

ավելի 

Առարկայի մասին տեղեկացվածություն 93.7 96.4 95.3 95.7 

Աշակերտների հետ շփման հմտություններ 89.1 74.9 80.1 87.4 

Նյութի պարզ և մատչելի մատուցման հմտություններ  92.8 86.1 85.5 88.8 

Առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացման 

հմտություններ 
93.7 87.3 89.9 88.7 

Աշակերտի գիտելիքների գնահատման հմտություններ 82.8 67.3 76.9 78.9 

Դասի ընթացքում ՏՀՏ օգտագործման հմտություններ  61.2 23.1 15.7 8.4 

Դասաժամի հստակ պլանավորում և իրականացում 85.5 76.0 81.6 88.7 

Դասավանդման ժամանակակից մեթոդների կիրառություն 66.6 46.6 58.2 46.5 

Աղյուսակ 23 ԲՈՒՀ-ում/ՄՈՒՀ-ում ստացված գիտելիքների և հմտությունների օգտակարությունը` ըստ 

տարիքային խմբերի 
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Առարկայի մասին տեղեկացվածություն

Աշակերտների հետ շփման հմտություններ

Նյութի պարզ եւ մատչելի մատուցման

հմտություններ

Առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության

առաջացման հմտություններ

Աշակերտի գիտելիքների գնահատման

հմտություններ

Դասւ ընթացքում ՏՀՏ օգտագործման

հմտություններ

Դասժամի հստակ պլանավորում և

իրականացում

Դասավանդման ժամանակակից մեթոդների

կիրառություն

ԲՈՒՀ-ում ստացած անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների անհրաժեշտությունը

Բոլորովին անօգուտ Ավելի շուտ անօգուտ Ավելի շուտ օգտակար Շատ օգտակար Չեն անցել

Գծապատկեր 18 ԲՈՒՀ-ում/ՄՈՒՀ-ում ստացված գիտելիքների և հմտությունների օգտակարությունը 
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Հմտություններ, գիտելիքներ 1-5տ. 6-10տ. 11-20տ. 21-30տ. 31տ. և ավելի 

Առարկայի մասին տեղեկացվածություն 94.1 95.7 94.6 97.0 95.5 

Աշակերտների հետ շփման հմտություններ 86.3 79.3 75.3 77.1 87.1 

Նյութի պարզ և մատչելի մատուցման 

հմտություններ  
91.2 86.9 85.2 84.1 90.3 

Առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության 

առաջացման հմտություններ 
90.2 89.2 88.5 87.5 92.4 

Աշակերտի գիտելիքների գնահատման 

հմտություններ 
78.4 72.9 67.0 75.4 82.9 

Դասի ընթացքում ՏՀՏ օգտագործման 

հմտություններ  
62.7 32.6 21.7 15.9 9.3 

Դասաժամի հստակ պլանավորում և 

իրականացում 
85.7 79.4 75.2 80.8 87.2 

Դասավանդման ժամանակակից 

մեթոդների կիրառություն 
66.7 54.4 45.5 55.0 56.0 

Աղյուսակ 24 ԲՈՒՀ-ում/ՄՈՒՀ-ում ստացված գիտելիքների և հմտությունների օգտակարությունը` ըստ 

ստաժի 
 

Հմտություններ, գիտելիքներ3 ՀՊՄՀ4 ԵՊՀ5 ԲԼԻ6 

Առարկայի մասին տեղեկացվածություն 94.5 94.7 97.9 

Աշակերտների հետ շփման հմտություններ 79.5 71.4 81.1 

Նյութի պարզ և մատչելի մատուցման 

հմտություններ  
84.5 83.0 89.5 

Առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության 

առաջացման հմտություններ 
87.4 89.3 91.6 

Աշակերտի գիտելիքների գնահատման 

հմտություններ 
75.3 63.4 74.7 

Դասի ընթացքում ՏՀՏ օգտագործման 

հմտություններ  
24.5 19.9 14.7 

Դասաժամի հստակ պլանավորում և 

իրականացում 
86.2 61.7 84.2 

Դասավանդման ժամանակակից 

մեթոդների կիրառություն 
51.9 33.2 53.7 

Աղյուսակ 25 ԲՈՒՀ-ում/ՄՈՒՀ-ում ստացված գիտելիքների և հմտությունների օգտակարությունը` ըստ 

բուհերի 
 

                                                             
3 Ներկայացված են միայն այն բուհերի գնահատականները, որոնք ներկայացուցչական ընտրանք են 

ապահովում  և վիճակագրորեն ընդունելի են: 
4 Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան 
5 Երևանի պետական համալսարան 
6 Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ 
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Ինչպես երևում է ներկայացված արդյունքներից, գոյություն ունի հստակ կոռելյացիոն 

կապ տարիքի, ստաժի և ստացված գիտելիքների օգտակարության գնահատականների 

միջև: Այն առավել ցայտուն արտահայտվում է ՏՀՏ և նոր մեթոդների կիրառության 

տեսանկյունից (որքան ավելի բարձր, այնքան նվազ օգտակար), ինչպես նաև 

աշակերտների հետ շփմանմ հմտությունների և գիտելիքների գնահատման 

հմտությունների օգտակարության տեսանկյունից (որքան ավելի բարձր, այնքան ավելի 

օգտակար): Բացառություն է կազմում 18-30 տարեկան ուսուցիչների խումբը, որոնք 

կարծես ավելի ինքնավստահ տպավորություն են թողնում: 

Ուսուցիչների ճնշող մեծամասնությունը (91.5%) ցանկություն չի հայտնել առաջիկա 

տարիներին լրացնել տնօրենի պաշտոնի համար նախատեսված  հարցաշարը և 

մասնակցել տնօրենի թափուր աշխատատեղի մրցույթին: Գիտակցելով, որ այս հարցին 

օբյեկտիվ պատասխան ստանալը բավականին դժվար է, այնուամենայնիվ տվյալների 

պատկառելի տարբերությունը հիմք է տալիս պնդելու, որ նման ցանկությունը կախված 

չէ ոչ ուսուցիչների տարիքային խմբերից, ոչ էլ բնակավայրերից, բաշխումն նորմալ է ըստ 

տարբեր ընտրանքների: 

 

3.5. Աշխատանքի արդյունավետությունը և դրա բարձրացումը պայմանավորող 

գործոնները 

Ուսուցիչներին առաջարկվել է նշել, թե ինչ գիտելիքներ ու հմտություններ պետք է 

ունենա լավագույն տնօրենը: Ուսուցիչների մեծամասնությունն առաջին հերթին 

կարևորել են տնօրենի բարոյահոգեբանական առանձնահատկությունները, նոր միայն՝ 

գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնցից առաջին տեղում է բազմակողմանի 

զարգացած լինելը, ապա՝ ղեկավարման հմտությունները, շփման կարողությունները: 

Կարևորվել է նաև մանկավարժական փորձը և օրենքների իմացությունը: 

Ամենաչպահանջվածն օտար լեզուների ու համակարգչի իմացությունն և լավ տնտեսվար 

լինելն է: 

Գիտելիքներն ու հմտությունները 
Տեսակարար կշիռ,  

% հարցվածներից 

Բարոյահոգեբանական առանձնահատկություններ 85.3 

Բազմակողմանի զարգացած/ինտելեկտուալ 53.3 

Ղեկավարման հմտություններ 37.1 

Կոմունիկատիվ որակներ/հարգանք ուսուցիչների նկատմամբ 33.6 

Մանկավարժական փորձ/հմտություններ 19.2 

Օրենքներից տեղյակ 15.3 

Օտար լեզուների և համակարգչի իմացություն 4.6 

Լավ տնտեսվար 4.4 
Աղյուսակ 26 Լավագույն տնօրենի կերպարի ընկալումները 
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Հետաքրքրական է, որ կախված տարիքից և բնակության վայրից, ուսուցիչները լավ 

տնօրենների կերպարում կարևորում են տարբեր հատկանիշներ (տես Աղյուսակներ 23 և 

24): Որպես կանոն, պատշաճ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ ստեղծելու 

կարողությունը, կոմունիկատիվ որակները, ինչպես նաև տնտեսավարի հմտությունները 

ավելի բարձր են գնահատվում ավելի մեծ տարիքի ուսուցիչների շրջանում, այն 

դեպքում, երբ երիտասարդ ուսուցիչները լավ տնօրենի մեջ կարևորում են 

մանկավարժական փորձը և բազմակողմանի զարգացած/ինտելեկտուալ լինելը: 

Գիտելիքներն ու հմտությունները 18-30տ. 31-45տ. 46-60տ. 
61տ. և 

ավելի 

Բարոյահոգեբանական առանձնահատկություններ 31.6 33.0 34.5 33.0 

Բազմակողմանի զարգացած/ինտելեկտուալ 25.1 20.0 20.8 23.5 

Ղեկավարման հմտություններ 13.7 16.5 14.1 11.2 

Կոմունիկատիվ որակներ/հարգանք ուսուցիչների 

նկատմամբ 
12.2 12.7 13.5 16.8 

Մանկավարժական փորձ/հմտություններ 9.5 7.2 7.7 6.1 

Օրենքներից տեղյակ 5.3 6.9 5.4 7.8 

Օտար լեզուների և համակարգչի իմացություն 1.5 2.1 1.9 0 

Լավ տնտեսվար 1.1 1.5 2.0 1.7 

Աղյուսակ 27 Լավագույն տնօրենի կերպարի ընկալումները` ըստ տարիքային խմբերի 

Ինչ վերաբերվում է Երևան/մարզ տարբերությանը, ապա ստորև ներկայացված 

արդյունքներից հետևում է, որ մարզերում ավելի են կարևորվում բարոյահոգեբանական 

մթնոլորտն ու միջանձնային հարաբերությունները, այն դեպքում, երբ Երևանում 

առաջնություն են տալիս տնօրենների ֆունկցիոնալ տիպերին: 

Գիտելիքներն ու հմտությունները Երևան Մարզեր 

Բարոյահոգեբանական առանձնահատկություններ 32.3 35.0 

Բազմակողմանի զարգացած/ինտելեկտուալ 18.5 23.3 

Ղեկավարման հմտություններ 16.8 12.9 

Կոմունիկատիվ որակներ/հարգանք ուսուցիչների նկատմամբ 16.9 10.3 

Մանկավարժական փորձ/հմտություններ 8.0 7.3 

Օրենքներից տեղյակ 4.4 7.4 

Օտար լեզուների և համակարգչի իմացություն 1.2 2.4 

Լավ տնտեսվար 2.1 1.5 

Աղյուսակ 28 Լավագույն տնօրենի կերպարի ընկալումները` ըստ բնակավայրի 

Ընդհանրապես, պետք է փաստել, որ հայաստանցի ուսուցիչների համար ավելի կարևոր 

են այն հարաբերություններն ու կոմունիկացիոն դաշտը, որը ձևավորվում է իրենց և 

դպրոցի տնօրենների միջև: Դեռևս բավականին տկար է տնօրենների ֆունկցիոնալ 

առումով ընկալումը, որպես մենեջեր, տնտեսվար կամ օրենքների գիտակ: Հնարավոր է, 

դպրոցում առկա լարվածության պատճառներից մեկն էլ հենց սա է, ինչը ինքնին 

վերապատրաստման դասընթացի հետաքրքիր թեմա է: 
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Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար մանկավարժները կարևորում 

են մի շարք գործոններ, որոնց առկայությունն իրենց դպրոցում այդքան էլ չի գոհացնում 

նրանց:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 19 Ուսուցիչների բավարարվածությունը աշխատանքի արդյունավետության 

բարձրացման գործոններից 
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Գործընկերների օրինակը եւ ազդեցությունը

Ղեկավարության ուշադրությունը եւ աջակցությունը

Կոլեկտիվում ճանաչում ձեռք բերելու հնարավորությունը

Փոփոխություններ մտցնելը եւ նորամուծություններ կիրառելը

Նոր գաղափարների փորձարկման հնարավորությունը

Նյութական, ֆինանսական խթանման համակարգը

Ինքկատարելագործման հնարավորությունները

Կոլեկտիվում ձևավորված համագործակցության եւ աջակցության

մթնոլորտը

Աշխատանքային պայմանները (կոմունալ, սենյակային)

Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու

հնարավորությունը

Դպրոցի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը եւ օգտվելու

հնարավորությունը

Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման գործոնների կարեւորությունը

Բոլորովին կարեւոր չէ Ավելի շուտ կարեւոր չէ

Ավելի շուտ կարեւոր է Շատ կարեւոր է
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Գործընկերների օրինակը եւ ազդեցությունը

Ղեկավարության ուշադրությունը եւ աջակցությունը

Կոլեկտիվում ճանաչում ձեռքբերելու հնարավորությունը

Փոփոխություններ մտցնելը եւ նորամուծություններ կիրառելը

Նոր գաղափարների փորձարկման հնարավորությունը

Նյութական, ֆինանսական խթանման համակարգը

Ինքնակատարելագործման հնարավորությունները

Կոլեկտիվում ձևավորված համագործակցության և աջակցության

մթնոլորտը

Աշխատանքային պայմանները

Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու

հնարավորությունը

Դպրոցի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը եւ օգտվելու

հնարավորությունը

Չի գոհացնում Շատ կարեւոր էԱշխատանքի արդյունավետության գործոնների կարևորությունն ու ու

բավարարվածությունը

Գծապատկեր 20 Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման գործոնների կարևորությունը 
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Ինչպես երևում է Գծապատկեր 20-ից և 21-ից, իրենց աշխատանքի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու առումով ուսուցիչները հիմնականում կարևորում 

են բոլոր գործոնները, սակայն առաջնային են համարում դպրոցում աշխատանքային 

պայմանները (կոմունալ, լսարանային և այլն) (86.9%), ղեկավարության ուշադրությունն 

ու աջակցությունը (81.0%), ինչպես նաև ինքնակատարելագործման 

հնարավորություններն (84.5%) ու դպրոցի նյութատեխնիկական հագեցվածություն ու 

դրանից օգտվելու հնարավորությունը (84.5%): Զարմանալիորեն, պակաս կարևոր 

գործոններից են կոլեկտիվում ճանաչում ձեռք բերելու (67.1%), ինչպես նաև 

վերապատրաստման հնարավորությունները (67.7%): 

Իսկ այն հարցին, թե որքանով են այս կամ այն գործոնները առկա իրենց դպրոցներում, 

ուսուցիչների պատասխանները բաշխվել են հետևյալ կերպ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ինչպես երևում է գրաֆիկից, ուսուցիչներին առավելապես չեն գոհացնում ֆինանսական 

խրախուսման հնարավորությունները, ինչպես նաև դպրոցի նյութատեխնիկական 

հագեցվածությունը և դրանից օգտվելու հնարավորությունները: 

Հետազոտությունն ցույց է տալիս, որ շարժառիթների վերլուծության տեսանկյունից 

գոյություն ունի տարբերություն քաղաքային և գյուղական դպրոցների ուսուցիչների 

գոհունակության գնահատականներում: Առանձնացված գործոններից գոհունակության 

ցուցանիշները ըստ բնակավայրի տիպի ներկայացված են ստրև՝ Աղյուսակ 25-ում: 
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Գործընկերների օրինակը եւ ազդեցությունը

Ղեկավարության ուշադրությունը եւ աջակցությունը

Կոլեկտիվում ճանաչում ձեռք բերելու հնարավորությունը

Փոփոխություններ մտցնելը եւ նորամուծություններ կիրառելը

Նոր գաղափարների փորձարկման հնարավորությունը

Նյութական, ֆինանսական խթանման համակարգը

Ինքկատարելագործման հնարավորությունները

Կոլեկտիվում ձևավորված համագործակցության եւ աջակցության…

Աշխատանքային պայմանները (կոմունալ, սենյակային)

Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու…

Դպրոցի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը եւ օգտվելու…

Գործոնների առկայության աստիճանը դպրոցում

Ավելի շատ չի գոհացնում Ավելի շատ գոհացնում է Լիովին գոհացնում է #REF!

Գծապատկեր 21 Ուսուցիչների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման գործոնների 

առկայությունը դպրոցներում 
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Արդյունավետության բարձրացման գործոնները Երևան 
Քաղաքային 

դպրոցներ 

Գյուղական 

դպրոցներ 

Գործընկերների օրինակը և ազդեցությունը 51.7 59.9 52.1 

Ղեկավարության ուշադրությունը  և աջակցությունը 74.1 76.2 59.5 

Կոլեկտիվում ճանաչում ձեռք բերելու 

հնարավորությունը  
66.9 68.5 61.7 

Փոփոխություններ մտցնելու և նորամուծություններ 

կիրառելու ցանկությունը 
53.8 47.3 35.5 

Նոր գաղափարների փորձարկման հնարավորությունը 50.1 41.8 35.1 

Նյութական, ֆինանսական խթանման համակարգը 29.5 21.1 19.6 

Ինքկատարելագործման հնարավորությունները 58.8 48.7 36.2 

Կոլեկտիվում ձևավորված համագործակցության և 

աջակցության մթնոլորտը 
66.2 67.3 59.2 

Աշխատանքային պայմանները (կոմունալ, սենյակային) 48.3 44.5 27.5 

Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու 

հնարավորությունը 
63.4 58.5 53.1 

Դպրոցի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը և 

օգտվելու հնարավորությունը 
48.6 49.6 25.3 

Աղյուսակ 29 Ուսուցիչների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման գործոնների առկայությունը 

դպրոցներում՝ ըստ բնակավայրի տիպի 

Աղյուսակից երևում է, որ ըստ բնակավայրերի տիպի տարբերությունները դպրոցում 

առկա պայմաններից բավարարվածությունը հիմնականում կարելի է ամփոփել հետևյալ 

կերպ. Երևանի ուսուցիչները ավելի ռացիոնալ են ինքնակատարելագործման, 

փոփոխությունների մտցնելու, նոր գաղափարների փորձարկման 

հնարավորությունների տեսանկյունից, ավելի քիչ դժգոհ են աշխատավարձից և 

աշխատանքային պայմաններից, այն դեպքում երբ այլ քաղաքների ուսուցիչները ավելի 

բարձր են գնահատում  Գործընկերների օրինակը և ազդեցությունը, ինչպես նաև 

Կոլեկտիվում ձևավորված համագործակցության և աջակցության մթնոլորտը: 

Գյուղական դպրոցների ուսուցիչները ցուցաբերում են գոհունակության առավել ցածր 

մակարդակ, ինը բավականին կանխատեսելի է: 

Հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ մանկավարժների մեծ մասը (42.3%-ը՝ 

մասամբ և  52.7%-ը՝ լիովին) կարողանում է համատեղել աշխատանքային և անձնական 

կյանքը: Հարցվածների միայն 5%-ին չի հաջողվում նման համատեղումը: Նրանց 

հիմնական պատճառաբանությունն այն է, որ դպրոցում շատ ժամանակ են անցկացնում 

(76.2%) և աշխատում են ծանրաբեռնված (23.8%): 

Ըստ տարբեր տարիքային խմբերի, աշխատանքային և անձնական կյանքի 

համաստեղության ցուցանիշը բաշխվել է հետևյալ կերպ. 
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Աշխատանք/ անձնական կյանք 

համատեղում 
18-30տ. 31-45տ. 46-60տ. 

61տ. և 

ավելի 

Բոլորովին չի հաջողվում  0.9 0.6 1.3 0.0 

Ավելի շուտ չի հաջողվում  6.3 4.1 3.6 2.8 

Ավելի շուտ հաջողվում է 38.7 49.9 39.2 33.8 

Լիովին հաջողվում է 54.1 45.4 55.8 63.4 

Աղյուսակ 30 Աշխատանքի և անձնական կյանքի համատեղումը ըստ տարիքային խմբերի 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, թվերի միջև կա որոշակի տարբերություն. Հիմնականում 

տարբեր է միջին տարիքի ուսուցիչների համատեղման ցուցանիշը, նրանց մեծ մասը 

վերապահումով է մոտեցել նրան, թե հաջողվում է դա թե ոչ, այնուամենայնիվ 

գնահատելով դրական: Հետաքրքական է, որ աշխատանք անձնական կյանք 

համատեղումը առավելապես հաջողվում է լեզվի և հումանիտար առարկաներ 

դասավանդող ուսուցիչների մոտ, և ավելի պակաս՝ բնագիտության և մաթեմատիկայի 

ուսուցիչների մոտ:  

Հաշվի առնելով իրենց աշխատանքային պրակտիկայի սկզբում և ընթացքում առաջացած 

խնդիրները՝ ուսուցիչները մի շարք առաջարկներ են ներկայացրել մանկավարժներ 

պատրաստող ուսումնական հաստատություններին կրթության որակի բարձրացման 

նպատակով: 

Առաջարկներ 
Տեսակարար կշիռ,  

% հարցվածներից 

Տեսական ավելի ամուր գիտելիքներ 40.2 

Գործնական գիտելիքների, պրակտիկայի ուժեղացում 34.5 

Հոգեբանա-մանկավարժական հմտությունների զարգացում 33.0 

Կրթության նոր մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին 

ծանոթացում/մեթոդական դասընթացների քանակի ավելացում 30.0 

Պատասխանատու վերաբերմունք աշխատանքին/որակյալ 

մասնագետների պատրաստում 23.5 
Աչակցեն բարձրագույն կրթության որակի բարձրացմանը 

/ընդունելության քննությունները արդար, անաչառ գնահատում, 

կաշառակերության վերացում, որակյալ գիտելիք/ 10.8 

Մանկավարժի հոգեբանական որակներ 9.9 

Որակյալ դասախոսների առկայություն/վերապատրաստում/բուհերի 

դասախոսները լավ տեղյակ լինեն դպրոցի համակարգից 7.2 

Գրագիտություն 0.9 

Այլ 3.0 
Աղյուսակ 31 Ուսուցիչների առաջարկները՝ մանկավարժ պատրաստող ուսումնական 

հաստատություններին 
Կարելի է եզրակացնել, որ ուսուցիչները մանկավարժական ուսումնական 

հաստատություններից ակնկալում են տեսական գիտելիքներ, իսկ վերապատրաստման 

դասընթացներից՝ ավելի պրակտիկ հմտություններ: 
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Գլուխ 4. ՏՀՏ կիրառությունը դպրոցում և դպրոցական ցանցը 

4.1. Ուսուցիչների մասնակցությունը ՏՀՏ վերապատրաստման դասընթացներին և դրա 

արդյունավետությունը 

Հարցմանը մասնակցած ուսուցիչների կեսից ավելին (56.1%) չի մասնակցել ՏՀՏ 

վերապատրաստման դասընթացների: Այդ ցուցանիշը առավելագույն է Արմավիրի 

մարզում (73.5%) և Գեղարքունիքի մարզում (64.3%): 

Բոլոր ուսուցիչների 19.6%-ն ընդհանրապես չի տիրապետում համակարգչին: Ընդ որում 

համակարգչին չեն տիրապետում նաև դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների մի 

մասը: Դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների ընդհանուր ՏՀՏ գիտելիքներն ավելի 

բարձր են, սակայն այդ դասընթացներին մասնակցությունն ամբողջությամբ չի լուծել 

նրանց համակարգչին տիրապետելու հմտությունների կարիքը:  

 

 

 

 

 

 

 

Համակարգչին այս կամ այն չափով տիրապետող ուսուցիչները գնահատել են իրենց 

գիտելիքներն ըստ որոշ հմտությունների: 
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Համակարգչին չի տիրապետում Որոշակի գիտելիքներ ունի, սակայն
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Որոշակի գիտելիքներ ունի եւ

աշխատանքում կիրառության համար

բավարար է

Լիովին տիրապետում է համակարգչին

ՏՀՏ գիտելիքները Մասնակցել է ՏՀՏ դասընթացների

Չի մասնակցել ՏՀՏ դասընթացների
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Աշխատանք ֆայլերի հետ

Տեքստի մուտքագրում

Տեքստային ինֆորմացիայի ձեւավորում

Աղյուսակների պատրաստում

Գծապատկերների, նկարների տեղադրում

Բանաձեւերի մուտքագրում

Գրաֆիկների, դիագրամների կառուցում

Համակարգչային հմտություններ Բոլորովին չի տիրապետում

Որոշ չափով տիրապետում է, սակայն չի կիրառում

Որոշ չափով տիրապետում եւ կիրառում է

Լիովին տիրապետում եւ կիրառում է

Գծապատկեր 22 Ուսուցիչների ՏՀՏ գիտելիքները՝ ըստ դասընթացների մասնակցության 

Գծապատկեր 23 Ուսուցիչների ՏՀՏ հմտությունները 
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Կարելի է ընդհանրացնել, որ վերապատրաստում անցած ուսուցիչների 15%-ը 

ընդհանրապես չի տիրապետում համակարգչին՝ նույնիսկ տարրական մակարդակով: 

Բարդ գործողություններ համակարգչով չի կարողանում իրականացնել հարցված 

ուսուցիչների  գրեթե կեսը: Վերահաշվարկելով ընդհանուր հարցվածների թվի մեջ՝ 

ստացվում է, որ ընդհանրապես ուսուցիչների ընդամենը 38%-ն միջինից բարձր 

մակարդակով տիրապետում համակարգչային գիտելիքներին և վերապատրաստման 

առումով այս ասպարեզում դեռևս շատ անելիք կա: 

Մարզային բաշխումը ցույց է տալիս հետևյալ բաշխումը. 

Տիրապետման մակարդակը Ամբողջը Երևան Արմավիր Գեղարքունիք Շիրակ 

Համակարգչին չի տիրապետում 19.6 14.2 27.6 28.6 17.0 

Համակարգչային որոշակի գիտելիքներ 

ունի, սակայն աշխատանքում 

կիրառության համար բավարար չեն 

41.8 38.3 44.3 42.7 47.0 

Համակարգչային որոշակի գիտելիքներ 

ունի և աշխատանքում կիրառության 

համար բավարար են 

33.1 40.8 21.1 24.9 33.5 

Լիովին տիրապետում է համակարգչին 5.4 6.7 7.0 3.8 2.5 

Աղյուսակ 32 Ուսուցիչների ՏՀՏ գիտելիքները՝ ըստ մարզերի 

Ինչպես և կարելի էր կանխատեսել,  համակարգչային իմացության մակարդակը առավել 

բարձր է Երևանում, իսկ առավել ցածրը՝ Արմավիրի և Գեղարքունիքի մարզերում է: 

4.2. ՏՀՏ կիրառությունը դասապրոցեսում և դրա կարիքը 

Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների 27.9%-ը երբևէ չի կիրառել համակարգիչ 

դասավանդման պրոցեսում:  

 
Գծապատկեր 24 Համակարգիչների կիրառությունը դասապրոցեսում 
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Հաշվի առնելով նաև համակարգչին չտիրապետողների ընտրանքը, ստացվում է, որ 

դպրոցներում ուսուցիչների ընդամենը 28.6%-ն է այս կամ այն չափով պարբերաբար 

կիրառում համակարգիչ դասապրոցեսում: 

Դասապրոցեսում համակարգիչ են կիրառում հետևյալ նպատակներով. նյութի 

մատուցման/ պրեզենտացիայի (69.2%), Համացանցին միանալու և անհրաժեշտ նյութեր 

վերցնելու(37.0%), Հեռաուսուցման և աշակերտների հետ հաղորդակցության (7.4%), 

թեստերի կազմելու (69.2%), վիրտուալ լաբորատորիայի (1.0%), փորձերի (1.0%) և այլնի 

համար: 

Վերոնշյալ 28.6% ուսուցիչները դասավանդման ընթացքում,  հիմնականում օգտվում են 

հետևյալ էլեկտրոնային նյութերից. 

 
Գծապատկեր 25 Դասավանդման ընթացքում կիրառվող էլեկտրոնային նյութերը  

 Ուսուցիչները նշել են այն համակարգչային ծրագրերը, որոնք անհրաժեշտ է կիրառել 

իրենց առարկայի շրջանակներում՝ դասավանդվող նյութն ավելի մատչելի դարձնելու 

նպատակով: 
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Առարկայի դասավանդման համակարգչային…

Excel

PPT

Գրաֆիկական-դիզայներական ծրագրեր

Ինտերներտ, սոցիալական ցանցեր

Մոնտաժային և ինժեներական ծրագրեր

Ոչ մի ծրագիր

Համակարգչային ուսուցման ծրագրեր

Գծապատկեր 26 Համակարգչային ուսուցման ծրագրերի կիրառությունը 
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Ըստ էության, իրենց կողմից դասավանդվող առարկայի շրջանակներում առկա 

համակարգչային ծրագրերի մասին տեղյակ է ուսուցիչների ընդհանուր թվի միայն 

49.2%-ը, իսկ մաթեմատիկա և հայոց լեզու դասավանդող ուսուցիչների 

համապատասխանաբար 45.9%-ը և 50.3%-ը: 

Ընդհանրացնելով վերը նշվածը կարելի է եզրակացնել, որ դասապրոցեսում 

համակարգիչների կիրառությունը ընդհանուր առմամբ պայմանավորված է ավելի շուտ 

ուսուցիչների տարիքով և աշխատանքային ստաժով (տրամաբանորեն՝ որքան 

երիտասարդ, այնքան ավել կողմնորոշված դեպի համակարգիչը), քան դպրոցների 

տեխնիկական հագեցվածությամբ, մարզային բաշխմամբ և այլն: Այս դիտարկումը 

հիմքեր է ստեղծում ՏՀՏ վերապատրաստումները ավելի արդյունավետ դարձնելու 

համար. կարծես թե ուսուցիչները գիտակցում են դրա անհրաժեշտությունը, բայց ներքին 

այլ ոչ արտաքին արգելքներից դրդված, չեն շտապում ադապտացնել ՏՀՏ իրենց 

առարկաների շրջանակներում: 

4.3. Դպրոցական ցանցը  

Դպրոցների ինտերնետային ցանցի մասին լիովին տեղեկացված է և կիրառում է 

ուսուցիչների 7.1%-ը, լիովին տեղեկացված է, սակայն չի կիրառում նրանց 10.7%-ը, որոշ 

չափով տեղեկացված է և կիրառում է 18.1%-ը, որոշ չափով տեղեկացված է, սակայն չի 

կիրառում 47.1%-ը: 17.0%-ը բոլորովին տեղեկացված չէ դպրոցական ցանցի մասին: 

Դպրոցի ցանցի մասին լավագույն պատկերացում ունեն Արմավիրի մարզի 

ուսուցիչները՝ 21.1% և Երևանի ուսուցիչները՝ 19.0%, ապա Գեղարքունիքի (17.8%) և 

Շիրակի մարզի (12%) ուսուցիչները: 

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների շրջանում տեղեկացվածությունը 

դպրոցական ցանցից կազմում է 11.8%, ռուսաց լեզվի՝ 23.4%, դասվարների՝ 10.0%, 

մաթեմատիկայի՝ 23.1%, պատմության՝ 17.0%, անգլերենի՝ 25.0%: 

Ուսուցիչների մեծամասնությունը (85.9%) շատ անհրաժեշտ և օգտակար է համարում 

Հայաստանի դպրոցների ինտերնետային ցանցի կիրառությունը: Միայն 14.1%-ն էլ 

համարում է, որ այն անհրաժեշտ և օգտակար չէ: 

 Դպրոցական ցանցը ուսուցիչների աշխատանքում օգտակար լինելու համար, ըստ 

ուսուցիչների, պետք է առաջին հերթին ունենա հետևյալ հնարավորությունները.  
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Հնարավորություններ 
Տեսակարար կշիռ, 

% հարցվածներից 

Առարկայի մասին նոր տեղեկություններ 74.5 

Փորձի փոխանակում 23.6 

Բոլոր դպրոցներում լինի լավ կապ/համակարգիչ 19.7 

Դասավանդման նոր մեթոդների մասին ինֆորմացիա 17.2 

Կրթության օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 8.2 

Թեստերի նմուշների տեղադրում 8.0 

Բարդ թեմաների մատչելի, մանրամասն ներկայացում 5.6 

Գնահատականների տեղադրում 1.6 

Ուսուցիչ-աշակերտ-ծնող կապի ապահովում 1.3 

Հեռաուսուցման հնարավորություն 0.4 

Նյութերը լինեն հայերեն 0.1 

Այլ 1.7 

Աղյուսակ 33 Դպրոցի ինտերնետային ցանցի հնարավորությունները՝ ուսուցիչների համար օգտակար 

լինելու համար 
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Գլուխ 5. Մասնագիտական որակավորման համակարգ և ատեստավորում 

5.1. Ատեստավորման և տարբերակված աշխատավարձի սանդղակի հանդեպ 

ուսուցիչների վերաբերմունքը 

Իրենց աշխատանքային գործունեության ընթացքում ատեստավորում են անցել 

հարցված ուսուցիչների 34.2%-ը: Ընդ որում, ըստ տարիքային խմբերի այդ ցուցանիշը 

ստացել է հետևյալ բաշխվածությունը. 

Ատեստավորում Ամբողջը 18-30տ. 31-45տ. 46-60տ. 
61տ. և 

ավելի 

Անցել է 34.2 5.4 17.7 46.7 64.8 

Չի անցել 65.8 94.6 82.3 53.3 35.2 

Աղյուսակ 34Ատեստավորում անցած ուսուցիչների թիվը՝ ըստ տարիքային խմբերի 

Ակնհայտ է, որ առավել բարձր տարիքային խմբերի ներկայացուցիչ ուսուցիչները ավելի 

հաճախ դեպքերում են անցել ատեստավորում: Համամասնական առումով մեծահասակ 

ուսուցիչների շրջանում 13 անգամ ավելի հաճախ է հանդիպում ատեստավորված 

մասնագետ, քան երիտասարդների շրջանում: 

Ինչ վերաբերում է առարկայական բաշխմանը՝ ապա այն ունի հետևյալ տեսքը. 

Առարկա 
Անցել է 

ատեստավորում 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 
36.5 

Մաթեմատիկա 29.4 

Օտար լեզու 33.9 

Ռուսաց լեզու 45.6 

Դասվար 22.5 

Պատմություն 30.5 

Աշխարհագրություն 16.7 

Քիմիա 38.9 

Կենսաբանություն 32.4 

Ֆիզիկա 50.9 

Ֆիզկուլտուրա 33.3 

Աղյուսակ 35 Ատեստավորում անցած ուսուցիչների թիվը՝ ըստ առարկաների 

Ինչպես երևում է, հիմնականում քիմիայի և ֆիզիկայի ուսուցիչների ատեստավորման 

ցուցանիշն է, որ բարձր է միջինից: 

Ատեստավորում չանցած 65.8% ուսուցիչները տարբեր պատճառներ են բերում, որոնք 

ստացվել են բաց հարցի տեսքով: Ինչպես երևում է պատասխաններից, ատեստացիա 
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չանցնելու հիմնական պատճառը դրա հնարավորության բացակայությունն էր, կամ էլ 

անհրաժեշտության բացակայությունը: Ատեստավորում չանցած ուսուցիչների 7%-ը 

պատրաստվում է շուտով անցնել այն: 

Ատեստավորում չանցնելու պատճառները 

Տեսակարար կշիռ,  

% ատեստավորում 

չանցած հարցվածներից 

ՉԻ եղել/հնարավրություն չկար/ որ ոք չի անցել 50.7 

Հրահանգ չի եղել 23.8 

Ստաժի պակաս/նոր եմ սկսել աշխատել 8.8 

Նոր պիտի անցնի 6.9 

Կարիք չկա 5.9 

Ժամանակի պակասի պատճառով 3.8 

Այլ 0.2 
Աղյուսակ 36 Ատեստավորում չանցնելու պատճառները 

Տարբերակված աշխատավարձերի սանդղակի մասին տեղեկացված է հարցված 

մանկավարժների 64.5%-ը: Նրանցից մեծ մասը (տեղեկացվածների 71.2%-ը), ընդհանուր 

առմամբ, դրական է վերաբերվում այդ սանդղակի ներդրմանը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրենց բացասական վերաբերմունքն ուսուցիչները հիմնավորում են հետևյալ հիմնական 

պատճառներով.  

 Աշխատավարձը կիջնի (բացասական վերաբերմունք ունեցողների 39.8%-ը). 

 Սանդղակը սխալ է հաշվարկված (36.5%). 

 Բոլորը պետք է հավասար վարձատրվեն (22.7%): 

10.3 18.5 52.5 18.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Շատ բացասական Ավելի շուտ բացասական Ավելի շուտ դրական Շատ դրական

Գծապատկեր 27 Ուսուցիչների վերաբերմունքը տարբերակված աշխատավարձերի սանդղակի 

կիրառությանը 



 

- 45 - 

 

Դրական վերաբերմունքի հիմնավորումներն են՝ 

 Լավ ուսուցիչը պետք է լավ վարձատրվի (դրական վերաբերմունք ունեցողների 

78.7%-ը). 

 Վարձատրությունը պետք է կախված լինի ստաժից (12.3%). 

 Կխթանի ինքնազարգացմանը (10.0%). 

 Այդպես է որոշված պետության կողմից (3.8%):  

 

5.2. Աշխատավարձի հաշվարկման ընդունելի և արդարացի սկզբունքներն ըստ 

ուսուցիչների 

Ուսուցիչներն, ըստ իրենց տեղեկացվածության աստիճանի, նշել են այն սկզբունքները, 

որոնց հիման վրա հաշվարկվում է ուսուցչի աշխատավարձը:  

Աշխատավարձի հաշվարկման սկզբունքները 
Տեսակարար կշիռ,  

% հարցվածներից 

Դասաժամերի քանակ 70.1 

Աշխատանքային ստաժ 28.7 

Դասղեկություն 22.9 

Գրավոր աշխատանքների ստուգում 17.6 

Մեթոդ-միավորման նախագահություն 11.9 

Բարձրագույն կրթական աստիճան 10.2 

Դասարանում աշակերտների թիվ 7.8 

Լրացուցիչ վճար բարձր լեռնային գոտում աշխատելու համար 2.2 

Ատեստավորումն անցնելու փաստ 2.1 

Միջոցառումների կազմակերպում 1.0 

Վերապատրաստման դասընթացների մասնակցություն 0.6 

Աշակերտների կողմից տրված գնահատական 0.2 
Աղյուսակ 37 Աշխատավարձերի հաշվարկման սկզբունքները՝ ըստ ուսուցիչների  

Աղյուսակում բերված թվերը ցույց են տալիս յուրաքանչյուր տարբերակի նշվածության 

մակարդակը, այն դեպքում երբ տարբերակները ուսուցիչների համար չեն ընթերցվել: 

Հետաքրքիր է, որ վերապատրաստման դասընթացների մասնակցությունը կարևորվել է 

1%-ից էլ քիչ դեպքերում: 

Ուսուցիչները նաև իրենց համաձայնությունն ու անհամաձայնությունն են հայտնել 

վերոնշյալ սկզբունքների ներառումը աշխատավարձերի և/կամ հաստիքների 

հաշվարկման ժամանակ: Արդյունքները բերված են ստորև՝ Գծապատկեր 28-ում: 
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Գծապատկեր 28 Աշխատավարձերի հաշվարկման սկզբունքների գնահատականները ուսուցիչների 

կողմից 

Ինչպես երևում է գրաֆիկից, ուսուցիչները հիմնականում դեմ են, որ աշխատավարձը 

պայմանավորված լինի ատեստավորում անցնելու փաստով, որ այն հիմնված լինի 

աշակերտների կողմից տրված գնահատականների վրա, կամ էլ որ այն հաշվարկի 

դասարանում աշակերտների թվի հիման վրա: Ի հակադրություն, ուսուցիչները 

աշխատավարձերի հաշվարկման ժամանակ կարևուոմ են դասաժամերի քանակը, 

աշխատանքային ստաժը և բարձրագույն կրթության առկայությունը՝ իհարկե 

հիմնականում մեծամասնություն կազմող բարձրագույն կրթությամբ ուսուցիչների 

պատասխանների հիման վրա: 

Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ ուսուցիչները ավելի կողմ են իրենց 

պատկերացմամբ օբյեկտիվ վերահսկելի չափանիշների հիման վրա աշխատավարձերի 

հաշվարկման տրամաբանությանը: Այսպես, եթե նրանք երկար են աշխատում, 

տրամաբանական է, որ ավելի պետք ե վարձատրվեն: Սակայն, օրինակ, աշակերտների 

գնահատականները սուբյեկտիվ կարող են լինել, և դրանք որպես չափանիշ կիրառելը 

այնքան էլ նպատակահարմար չէ: 

Հաշվի առնելով տարբերակված աշխատավարձերի հաշվարկման նոր մոտեցումը՝ 

ուսուցիչները գնահատել են մի շարք սկզբունքների կիրառության արդարության 

աստիճանը կոռուպցիան ռիսկերի տեսանկյունից իրենց դպրոցի օրինակով: 
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Ըստ մարզերի, սկզբունքների արդարացի կիրառությունն ստացել է հետևյալ 

գնահատականները. 

Սկզբունքների կիրառությունը Ամբողջը Երևան Արմավիր Գեղարքունիք Շիրակ 

Դասաժամերի բաշխումն ուսուցիչների 

միջև 
68.3 74.9 62.8 60.9 64.3 

Աշխատանքային ռեժիմի պլանավորում 

(թե որ դասաժամերը պետք է տրվեն) 
69.4 71.8 67.6 67.6 66.8 

Դասասենյակների բաշխում ըստ 

առարկաների և ուսուցիչների 
68.1 71.3 73.0 63.1 60.0 

Վերապատրաստման դասընթացներին 

մասնակցության հնարավորություն 
77.3 81.7 76.7 69.4 74.7 

Ատեստավորում անցնելու 

հնարավորության ընձեռում և 

աջակցություն 

70.2 73.9 64.2 65.8 70.1 

Դպրոցում ՏՀՏ կիրառության 

հնարավորություն 
62.3 63.5 66.7 53.5 63.3 

Աղյուսակ 38 Աշխատավարձերի հաշվարկման սկզբունքների կիրառման արդարացիությունը ըստ 

մարզերի 

Ինչպես երևում է, Երևանում հարցվողները ավելի բարձր են գնահատում կիրառվող 

սկզբունքների արդարացիությունը, քան մարզերում: Ընդհանուր առմամբ, դրական 

վերաբերմունքը իհարկե պայմանավորված է նաև սեփական դպրոցին չվնասելու 

հոգեբանությամբ: 

Գծապատկեր 29 Աշխատավարձերի հաշվարկման արդարացիությունը ըստ դպրոցների 
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Գլուխ 6. Ավագ դպրոց 

Ավագ և ընդհանուր հոսքով դպրոցները գնահատվել են ըստ իրենց գործառնման 

արդյունավետության:  

 

 

 

 

 

 

 

Գրաֆիկից պարզ է դառնում, որ վերաբերմունքը ավագ դպրոցներին դեռևս բացասական 

է՝ 23%-ը նշել են, որ այն արդյունավետ չէ, և միայն 7.2%-ն նշել, որ այն բավական 

արդյունավետ է: Այպիսի վերաբերմունքը պարզ է դառնում մյուս հարցադրմամբ, երբ 

ուսուցիչներին խնդրվում է նկարագրել ավագ դպրոցների հիմնական թերություններն ու 

առավելությունը ընդհանուր հոսքով դպրոցների համեմատությամբ: Արդյունքները 

ներկայացված են ստորև՝ Աղյուսակ 35-ում: 

 Թերություններ 

Տեսակարար 

կշիռ, 

% 

հարցվածներից 

Առավելություններ 

Տեսակարար 

կշիռ, 

% 

հարցվածներից 

Հոգեբանական ճնշվածություն/ 

հարմարման դժվարություններ 33.8 

Առարկաների ուսուցումը 

խորացված է/ ժամաքանակը 

շատ 

47.9 

Դպրոցի հեռավորությունը 

բնակավայրից/տրանսպորտային 

խնդիրներ 

18.9 

Մասնագիտական 

կողմնորոշում/մասնագիտական 

առարկաներ 

23.7 

 Գիտելիքը ուղղորդված է, 

բազմակողմանի չի/ծրագրերը 

խրթին, անհասկանալի 

18.0 

Կրկնուսուցման համակարգի 

վերացում/քննություններին 

լիարժեք պատրաստում 

11.2 

Տարբեր կրթական մակարդակի 

երեխաներ հավաքել են մի տեղ 
14.4 

Աշակերտի նկատմամբ 

պահանջները ավելի խիստ են 
10.4 

Կադրերը որակյալ չեն/ պակաս 

են/ նույն բանն են դասավանդում 12.4 

Աշակերտները դասարանում 

քիչ են/կարգապահությունը 

բարձր է 

5.0 

Կազմակերպական խնդիրներ 11.3 Երեխայի համար նոր միջավայր 2.1 

Ավելի խիստ մոտեցում պիտի 10.9 Տեխնիկապես 1.2 

23.0

3.4

25.6

10.0

28.7

41.5

7.2

39.7

15.4

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ավագ դպրոց

Ընդհանուր հոսքով

դպրոց

Ավագ եւ ընդհանուր հոսքով դպրոցների արդյունավետությունը

Բոլորովին արդյունավետ չէ Ավելի շուտ արդյունավետ չէ Ավելի շուտ արդյունավետ է

Շատ արդյունավետ է Դժվարացել է գնահատել

Գծապատկեր 30 Ավագ և ընդհանուր հոսքերով գործող դպրոցների արդյունավետությունը 
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լինի աշակերտների ընտրության 

հարցում 

հագեցած/որակյալ ուսուցիչներ 

Կարգապահական 

դժվարություններ/ կրիմինալ 

վտանգներ 

6.7 

Փոքրերին և մեծերին 

առանձնացրեցին 0.6 

Մասնագիտական կողմնորոշում 

չկա/ բուհ ընդունվելու համար 

բավարար չի 

6.1 

Գնահատման արդար 

համակարգ 0.4 

Դասագրքերը լավը չեն 6.1 Անվճար են 0.1 

Տարբեր խավերի երեխաներ 

հավաքվել եմ մի տեղ 
6.0 

Բարձր աշխատավարձ 
0.1 

Երեխաների քանակը շատ է 5.0 Այլ 0.5 

Նյութատեխնիկական բազայի 

թերացումներ 
3.9 

Ոչ մի 
22.9 

Շենքային/դասարանային 

պայմանների բացակայություն 
2.7 

 
 

Երեխաները զրկվում են 

կրթությունից/բոլորին հասանելի 

չի ավագ դպրոցը 

2.3 

 

 

3 տարին շատ է/տղաներին 

միանգամից տանում են բանակ/ 

թող մնար 12տարի 

2.1 

 

 

Գյուղերում ավագ դպրոց չի 

գործում 
1.7 

 
 

Ցածր աշխատավրձ 1.2   

Գնահատման սխալ համակարգ 0.5   

Այլ  0.9   

Ոչ մի  4.3   

Աղյուսակ 39 Ավագ դպրոցների հիմնական թերություններն ու առավելությունները 

Ուսուցիչներն, ովքեր աշխատում են գյուղական համայնքների միակ միջնակարգ 

դպրոցներում, գնահատել են մեկ ընդհանուր հոսքով գործող ավագ դպրոցի որակի 

համապատասխանությունը առանձին գործող ավագ դպրոցի մակարդակին: 

 
Գծապատկեր 31  Համայնքի միակ միջնակարգ դպրոցի ուսւոցիչների բավարարվածությունը ավագ 

դպրոցների մակարդակով 
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Պարզվում է, որ այդ հատուկ խմբի ուսուցիչների մոտավորապես 37%-ը կարծում են, որ 

մեկ ընդհանուր հոսքով գործող ավագ դպրոցի որակը չի համապատասխանում 

առանձին գործող ավագ դպրոցի մակարդակին: Ընդ որում, այս կարծիքը ավելի 

հոգեհարազատ է Շիրակի,   ապա՝ Գեղարքունիքի և հետո Արմավիրի գյուղական 

դպրոցների ուսուցիչներին:  

Նրանք, ովքեր համարում են, որ մեկ ընդհանուր հոսքով գործող ավագ դպրոցի որակը չի 

համապատասխանում առանձին գործող ավագ դպրոցի մակարդակին, բերում են 

հետևյալ հիմնավորումները. 

 Դպրոցում ավագ դպրոցը տեղին չէ (որակն անհամապատասխան համարողների 

30.7%-ը). 

 Կադրերը վատն են (19.8%). 

 Ավելի խիստ կանոններ են ավագ դպրոցում (16.8%).  

 Ժամերը քիչ են (13.9 %) և այլն 

Նրանք, ովքեր համարում են, որ մեկ ընդհանուր հոսքով գործող ավագ դպրոցի որակը 

համապատասխանում է առանձին գործող ավագ դպրոցի մակարդակին, բերում են 

հետևյալ հիմնավորումները. 

 Տարբերություն չկա/քիչ է տարբերությունը (որակը համապատասխան 

համարողների 59.9%-ը). 

 Կադրերը լավն են (14.4%). 

 Դպրոցում ավագ դպրոցը տեղին է (7.8%). 

 Օրենքին համաձայն գործում են (5.4%). 

 Ավելի խիստ կանոններ չեն ավագ դպրոցում (5.4%). 

Դպրոցն ավարտելիս դժվարություն չկա ընդունելության ժամանակ (4.8%): 
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Եզրակացություններ և առաջարկներ 

 Ուսուցիչները բավականին տեղեկացված են հանրակրթության ոլորտում տեղի 

ունեցող փոփոխությունների մասին: Դրան առաջին հերթին նպաստում են դպրոցի 

տնօրինության կողմից համապատասխան տեղեկատվության տրամադրումը և 

իրազեկումը: Նորությունների մասին տեղեկանալու հարցում զգալի դեր ունեն նաև 

վերապատրաստման դասընթացները, որոնց ընթացքում ուսուցիչները տեղեկանում 

են այդ նորարարություններին: ԶԼՄ-ներն ու կրթական ինտերնետային կայքերը 

տեղեկատվության հաջորդող աղբյուրներն են, ապա՝ մեթոդ-միավորման 

հանդիպումները, մասնագիտական ամսագրերն ու թերթերը, մեթոդական տետրերը, 

ինչպես նաև գործընկերները:   

 Ուսուցիչների ճնշող մեծամասնությունը վերջին հինգ տարիներին մասնակցել է 

մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների, որոնք եղել են 

ամենատարբեր թեմաների և ուղղվածության: Սակայն գերակշռողը դասավանդման 

և գնահատման նոր մեթոդի կիրառումն է, դասավանդվող առարկայի 

վերապատրաստումը: Ավագ դպրոցին առնչվող բարեփոխումներն ու 

նորամուծությունները, դասագրքերի ու ծրագրային նյութերի ներկայացումը, 

ծրագրային ու կրթական փոփոխությունների, ՏՀՏ կիրառման մասին են եղել մյուս 

հիմնական վերապատրաստումների նպատակը:  

 Ընդհանուր առմամբ, ուսուցիչների կողմից շատ բարձր է գնահատվում 

վերապատրաստման դասընթացների արդյունավետությունը՝ թե մասնագիտական և 

թե նորարարական տեսանկյունից: Սակայն դասընթացների արդյունքում 

նորարարությունների մասին տեղեկանալը ավելի շատ օգտակար ու կիրառելի է 

համարվում, քան բուն մասնագիտական գիտելիքները:  

 Վերապատրաստման դասընթացների բաղադրիչներից ուսուցիչների կողմից 

առավել դրական են գնահատվել վերապատրաստող մասնագետների կիրառական 

գիտելիքները, դասավանդման նոր մեթոդների մասին տեղեկատվության 

տրամադրումը, խմբային աշխատանքի վարման հմտությունները, նյութի 

պարզությունն ու մատչելիությունը, նյութի մատուցման ձևը: Համեմատաբար 

բացասական են գնահատվել դասընթացի տևողության կառավարումը, կրթական 

բարեփոխումների մատչելի ներկայացումը, նոր կրթակարգի մասին 

տեղեկատվության տրամադրումը, թեմաների կիրառման անհրաժեշտությունը:  

 Վերապատրաստման դասընթացներից ուսուցիչների ամենամեծ դժգոհությունը 

վերապատրաստողների գիտելիքների ու հմտությւոնների չտիրապետելն ու ոչ 

կոմպետենտ լինելն է: Հետևաբար՝ ուսուցիչների համար նման դասընթացը  

դիտարկվում է որպես ժամանակի անարդյունավետ անցկացում: Ընդհանուր 
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առմամբ, ուսուցիչները հաճախակի են նշում, որ վերապատրաստող 

մասնագետները մանկավարժներ չեն, դրանց ելնելով նրանց գիտելիքները տեսական 

են և պրակտիկայում դժվար կիրառելի: 

 Վերապատրաստման ընթացքում ստացած գիտելիքներն ուսուցիչները հաճախ չեն 

կարողանում կիրառել և զարգացնել դպրոցում՝ համապատասխան պայմանների 

բացակայության պատճառով: Ուսուցիչների կողմից առավել բացասական են 

գնահատվել դպրոցի նյութատեխնիկական պայմանները, համակարգչային լսարանի 

հագեցվածությունը և դասասենյակների հարմարավետությունը: Դպրոցի 

տնօրինության կողմից աջակցությունն ամենադրականն է գնահատվել: Որպես 

կանոն, դասարաններում աշակերտների մեծությունը հաճախ ընդհանարապես 

հարցականի տակ է դնում վերապատրաստումների արդյունավետությունը: 

 Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու ցանկության 

բացակայությունը շատ հաճախ հենց պայմանավորվում է դասընթացների 

արդյունքում ստացած գիտելիքների ու հմտությունների կիրառման 

անհնարինությամբ կամ շատ հազվադեպ կիրառմամբ:  

 Ուսուցիչների մեծ մասը (74.7%) նախկինում վերապատրաստման դասընթացների 

հետ կապված ոչ մի դժվարություն չի ունեցել: Մյուսները որպես դժվարություն 

առաջին հերթին նշել են ժամանակի սղությունն ու դասընթացի անցկացման ուշ 

ժամը, ապա՝ հեռավորությունն ու ճանապարհի դժվարությունները: 

Դժվարություններ են հարուցում նաև անձնական խնդիրները և դասընթացի 

անարդյունավետությունը՝ նյութերի ոչ մատչելի մատուցումը:  

 Տեղեկացված լինելով, որ ուսուցիչների վերապատրաստումը դառնալու է 

պարտադիր՝ մոտ հինգ տարին մեկ հաճախականությամբ, ուսուցիչների մեծ մասը 

վերապատրաստման մասնակցության ցանկություն է հայտնել:  

 Ուսուցիչների համար, սակայն, վերապատրաստումը միշտ չէ, որ հարմար է 

ժամանակի և տևողության առումով: Ուսուցիչների համար վերապատրաստման 

դասընթացներին մասնակցելու ամենանախընտրելի հաճախականությունը տարին 

մեկ անգամն է: Ամենահարմար ամիսը հունիսն է, տևողությունը՝ մեկ շաբաթը, 

նախընտրելի ժամերը՝ առավոտյան և կեսօրին: Խիստ անընդունելի են երեկոյան 

դասընթացները:  

 Մանկավարժները գիտելիքների և հմտությունների բավականին բազմազան 

կարիքներ ունեն, որոնք կցանկանային լրացնել՝ մասնակցելով վերապատրաստման 

դասընթացների: Ամենաշատը նշվել է նոր մեթոդների ու հմտությունների պահանջը, 

մասնագիտական գիտելիքների ընդլայնումը, նոր մեթոդների կիրառմամբ 
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հմտությունները, դասագրքերի, ուսումնական ծրագրերի պարզաբանումները, դասը 

մատուցելու նոր հմտությունները և այլն:  

 Մասնագիտական հիմնախնդիրներից ուսուցիչներն առաջնահերթ են համարել 

դասաժամի հստակ պլանավորումն ու իրականացումը, ապա՝ աշակերտի մոտ 

առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացումը, նոր դասագրքերի, 

մասնագիտական գրականության առկայությունը, դասավանդման ժամանակակից 

մեթոդների կիրառությունը, դասարանների նյութատեխնիկական 

հագեցվածությունը:   

 Ուսուցիչները գիտելիքների և հմտությունների թարմացման անհրաժեշտություն են 

զգում, հատկապես՝ ՏՀՏ կիրառման, աշակերտների մոտ առարկայի նկատմամբ 

հետաքրքրության առաջացման, աշակերտների հետ շփման հոգեբանական 

առանձնահատկությունների, նոր նյութերի, նորամուծությունների կիրառման:  

 Մասնագիտական վերապատրաստումից ստացած գիտելիքների շնորհիվ 

ուսուցիչներն ամենաքիչ հնարավորն են համարում դասասենյակային պայմանների 

արդյունավետ օգտագործումը, ուսուցչի խոսքի մշակույթն ու աշակերտների հետ 

շփման առանձնահատկությունները, աշակերտի մոտ առարկայի նկատմամբ 

հետաքրքրության առաջացումը, ՏՀՏ կիրառությունը:  

 Հարցված ուսուցիչների մոտ կեսը մասնագիտության ընտրության հարցում 

ամենակարևոր դրդապատճառ է համարում երեխաների հետ շփումը: Հիմնավոր 

պատճառների մեջ է նաև իր կողմից դասավանդվող առարկայի հանդեպ սերը և 

երեխաներին կրթելը:  

 Ուսումնական հաստատություններում ստացած գիտելիքները, հատկապես 

կիրառական և գործնական հմտությունները, հաճախ կիրառելի և օգտակար չեն 

լինում մանկավարժի աշխատանքային գործունեության մեջ: Ուսուցիչներն 

առավելապես նշել են, որ ԲՈՒՀ-ում չեն սովորել ՏՀՏ օգտագործման հմտություններ 

և դասավանդման ժամանակակից մեթոդների կիրառություն: Նույնիսկ նշյալ 

հմտությունները սովորած ուսուցիչներն այն անօգուտ են համարել աշխատանքում 

դրանց կիրառության տեսանկյունից: Ուսումնական հաստատություններում 

ստացած գիտելիքներից աշխատանքի մեջ կիրառելու համար ամենաօգտակարն է 

առարկայի մասին տեղեկացվածությունը, առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություն 

առաջացնելու հմտությունները, նյութի պարզ ու մատչելի ներկայացման 

հմտությունները, աշակերտների հետ շփման և նրանց գիտելիքների գնահատման 

կարողությունները:  
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   Ուսուցիչների ճնշող մեծամասնությունը (91.5%) ցանկություն չի հայտնել առաջիկա 

տարիներին լրացնել տնօրենի պաշտոնի համար նախատեսված  հարցաշարը և 

մասնակցել տնօրենի թափուր աշխատատեղի մրցույթին: Ուսուցիչների 

մեծամասնությունն առաջին հերթին կարևորել են տնօրենի բարոյահոգեբանական 

առանձնահատկությունները, նոր միայն՝ գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնցից 

առաջին տեղում է բազմակողմանի զարգացած լինելը, ապա՝ ղեկավարման 

հմտությունները, շփման կարողությունները: Կարևորվել է նաև մանկավարժական 

փորձը և օրենքների իմացությունը: Ամենաչպահանջվածը օտար լեզուների ու 

համակարգչի իմացությունն և լավ տնտեսվար լինելն է: 

 Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար մանկավարժները 

կարևորում են մի շարք գործոններ, որոնց առկայությունն իրենց դպրոցում այդքան էլ 

չի գոհացնում նրանց: Դրանք են՝ նյութական, ֆինանսական խթանման համակարգը, 

աշխատանքային պայմանները, նոր գաղափարների փորձարկման 

հնարավորությունները, դպրոցի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը, 

նորամուծությունների կիրառումը:  

 Հարցմանը մասնակցած ուսուցիչների կեսից ավելին (56.1%) չի մասնակցել ՏՀՏ 

վերապատրաստման դասընթացների: Նրանց 19.6% -ն ընդհանրապես չի 

տիրապետում համակարգչին: Ընդ որում համակարգչին չեն տիրապետում նաև 

դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների մի մասը: Դասընթացներին 

մասնակցած ուսուցիչների ընդհանուր ՏՀՏ գիտելիքներն ավելի բարձր են, սակայն 

այդ դասընթացներին մասնակցությունն ամբողջությամբ չի լուծել նրանց 

համակարգչին տիրապետելու հմտությունների կարիքը: Մյուս կողմից՝ դպրոցում 

չկան համապատասխան պայմաններ վերապատրաստման ընթացքում ստացած 

գիտելիքների իրացման համար: Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների 27.9%-ը 

երբևէ չի կիրառել համակարգիչ դասավանդման պրոցեսում:  

 Դպրոցների ինտերնետային ցանցի մասին լիովին տեղեկացված է և կիրառում է 

ուսուցիչների 7.1%-ը, լիովին տեղեկացված է, սակայն չի կիրառում նրանց 10.7%-ը, 

որոշ չափով տեղեկացված է և կիրառում է 18.1%-ը, որոշ չափով տեղեկացված է, 

սակայն չի կիրառում 47.1%-ը: 17.0%-ը բոլորովին տեղեկացված չէ դպրոցական 

ցանցի մասին: Ուսուցիչների մեծամասնությունը (85.9%) շատ անհրաժեշտ և 

օգտակար է համարում Հայաստանի դպրոցների ինտերնետային ցանցի 

կիրառությունը:  

 Իրենց աշխատանքային գործունեության ընթացքում ատեստավորում են անցել 

հարցված ուսուցիչների 34.2%-ը: Տարբերակված աշխատավարձերի սանդղակի 

մասին տեղեկացված է հարցված մանկավարժների 64.5%-ը: Նրանցից մեծ մասը 
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(տեղեկացվածների 71.2%-ը), ընդհանուր առմամբ, դրական է վերաբերվում այդ 

սանդղակի ներդրմանը: Բացասական վերաբերմունքի հիմնական  պատճառները 

աշխատավարձն է, սանդղակի հաշվարկման սկզբունքները և անհավասարությունը:  

 Աշխատավարձերի ու հաստիքների հաշվարկման ժամանակ ուսուցիչներին 

առավելապես համաձայն են կիրառելու հետևյալ սկզբունքները. կրթական 

աստիճանը, աշխատանքային ստաժը, դասաժամերի քանակը, դասղեկությունը, 

մեթոդ-միավորման նախագահությունը: Հակառակը՝ առավելապես անհամաձայն են 

հետևյալ սկզբունքների հետ. դասարանում աշակերտների թիվ, աշակերտների 

կողմից տրված գնահատականի, ատեստավորում անցնելու փաստ, 

մասնակցություն վերապատրաստման դասընթացներին և այլն:  

 Ուսուցիչների կողմից շատ ավելի արդյունավետ է գնահատվել մեկ ընդհանուր 

հոսքով ավագ դպրոցն ի համեմատություն առանձին գործող ավագ դպրոցի: 

 Ուսուցիչներն, ովքեր աշխատում են գյուղական համայնքների միակ միջնակարգ 

դպրոցներում, գնահատել են մեկ ընդհանուր հոսքով գործող ավագ դպրոցի որակի 

համապատասխանությունը առանձին գործող ավագ դպրոցի մակարդակին:  

 Ուսուցիչներն առանձնացրել են ավելի շատ թերություններ, որոնք ունեն ավագ 

դպրոցներն ընդհանուր հոսքով դպրոցների համեմատությամբ, քան 

առավելությունները:  
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ՄԱՍ II ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  

Գլուխ 7. Դպրոցների տնօրենների կարծիքները 

7.1. Դպրոցի տնօրենները վերապատրաստումների մասին 

Տնօրենները միանշանակ անհրաժեշտ են համարում վերապատրաստման 

դասընթացները, քանի որ՝ 

• Հանրակրթության ոլորտում անընդհատ փոփոխություններ են լինում, 

• Դպրոցին անհրաժեշտ են շարունակական զարգացող, կատարելագործվող 

ուսուցիչներ, 

• Ուսուցիչների մեծ մասը միջինից բարձր տարիքի է, հետևաբար՝ նոր մեթոդներն 

ու հմտություններն անհրաժեշտ են, 

• Պետք է կարողանա բավարարել այսօրվա աշակերտների կրթական 

պահանջները, 

• Սովորի ՏՀՏ հմտություններ և կիրառի դրանք, 

• Ծանոթանա նոր մեթոդներին ու դասագրքերին,  

• Բարձրացնի աշխատանքի արդյունավետությունը,  

• Խորացնի մասնագիտական հմտությունները: 

 

Որպես վերապատրաստման ծրագրերի առավելություն դպրոցների տնօրենները նշում 

են. 

• Մեթոդական հմտությունների ձեռքբերում, 

• Ծանոթացում խմբային և ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներին,  

• Ծանոթացում հանրակրթության նորամուծություններին, 

• Ուսուցիչների գիտելիքների համակարգում, 

• Դպրոցներում համընդհանուր մեթոդների կիրառում, 

• Ավանդական մոտեցումների փոփոխություն, 

• Ավագ դպրոցում աշխատելու կարողություն, 

• Արտերկրների փորձի ուսումնասիրում, 

• Աշակերտների ակտիվություն, դասապրոցեսի արդյունավետություն, 

• Շփումներ տարբեր դպրոցների ուսուցիչների հետ և փորձի փոխանակում, 

• Դասապրոցեսի վարման նոր մոտեցումներ, 

• Ուսուցչի մոտ մոտիվացիայի բարձրացում և ստեղծագործ աշխատանքի 

կարողություն: 

Վերապատրաստման դասընթացների հիմնական թերությունները ըստ տնօրենների 

հետևյալն են.  

• Դասընթացավարների մասնագիտական հմտություններ և վարելու կարողություն, 
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• Վերապատրաստող կազմակերպության դասընթացի որակ, 

• Դասընթացին մասնակցելու արդյունավետություն, 

• Վերապատրաստումից հետո ստացած հմտությունները դպրոցում կիրառելու 

հնարավորություն՝ կապված նյութատեխնիկական հագեցվածության հետ, 

• Վերապատրաստման դասընթացների կարճատևություն, 

• Դասընթացի ժամային անահամպատասխանություն դպրոցի դասերի հետ, 

• Ուսուցչի տարիքային խնդիրներ՝ վերապատրաստվելու ցանկության 

բացակայություն, 

• Հայաստանի պայմաններում չկիրառվելի հմտությունների փոխանցում, 

• Ձևական, ոչ բովանդակային վերապատրաստումներ, 

• Դասընթացի որակի վերահսկողություն, 

• Դասընթացների ծրագրերում նոր մեթոդների ու մոտեցումների չզուգակցումը  

մասնագիտական գիտելիքների հետ: 

Ընդհանրապես, դպրոցների տնօրենները միանշանակ կողմ են ուսուցիչների 

մասնագիտական վերապատրաստմանն ու շարունակական զարգացմանը: Սակայն 

նրանք մի շարք մտահոգություններ ունեն դասընթացներին մասնակցելու 

արդյունավետության հետ կապված: 

Տնօրենները նույնպես վերապատրաստման կարիքներ ունեն՝ բարելավելու իրենց 

կառավարչական հմտությունները, Ֆինանսական գործերի վարման կարողությունները, 

աշխատանքային օրենսգիրքը, հոգեբանական մի շարք հմտություններ, նոր մեթոդներ, 

ՏՀՏ հմտություններ, աշակերտների, ծնողների և ուսուցիչների հետ աշխատելու 

մոտեցումներ  

Տնօրենի պաշտոնի համար նախատեսված հարցաշարը համարվում է բավականին 

խրթին, ոչ դպրոցի տնօրենի համար նախատեսված, իսկ նման ձևով տնօրենի 

նշանակումը՝ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող, դպրոցի տնօրենից պահանջվող 

հմտություններն ու գիտելիքները չբացահայտող:  

Ինչ վերաբերում է ուսուցիչների շարունակական զարգացման պահանջին, ապա 

տնօրենները գտնում են, որ մասնագիտական գիտելիքների վերապատրաստման կարիք 

ունեն երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները,   իսկ մեթոդական  

վերապատրաստման կարիք՝ բոլոր ուսուցիչները: Դպրոցին անհրաժեշտ  են 

շարունակական զարգացող, կատարելագործվող ուսուցիչներ: Վերապատրաստման 

առավել շատ կարիք ունեն նոր սերնդի ուսուցիչները, ովքեր ԲՈՒՀ-երից 

համապատասխան գիտելիքներ չեն ստանում: ՏՀՏ հմտությունների կարիք ունեն ավագ 

սերնդի ուսուցիչները: Շատերը ցանկություն չունեն դրանք սովորելու և կիրառելու: 

Առավել մեծ կարիք կա մանկավարժական և հոգեբանական հմտությունների 

զարգացման, քան բուն առարկաների վերաբերյալ գիտելիքների խորացման: 
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Տնօրենները գնահատել են վերապատրաստումների արդյունավետությունը միջինում 6՝ 

1-10 սանդղակով: 

     Վերապատրաստումնից ստացած գիտելիքները նպաստել են՝ 

• Դասապրոցեսի կազմակերպման արդյունավետությանը, 

• Նոր մեթոդների ու մոտեցումների կիրառմանը, 

• Աշակերտների մոտ դասի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացմանը, 

• ՏՀՏ հմտությունների ձեռքբերմանն ու դրանց կիրառմանը  

• Անհատական և խմբային աշխատանքների կիրառմանը: 

7.2. Մանկավարժական ԲՈՒՀ-եր և դպրոց համագործակցություն 

Ըստ տնօրենների և փորձագետների, ցանկացած հաստատության  

արդյունավետությունը որոշվում է  նրա արդյունքով, որը տվյալ պարագայում  

մանկավարժական բուհերի շրջանավարտներն են, որոնք  ԲՈՒՀ-ից դպրոց են գալիս  

չտիրապետելով  նոր մեթոդների, չեն կարողանում գրել դասի պլան  և ունեն նաև 

առարկայական վերապատրաստման կարիքը, քանի որ. 

 Մանկավարժական համալսարանների ծրագրերը հին են և ներկայիս դպրոցի 

պահանջներին չեն համապատասխանում, օրինակ հիմնականում չեն 

տիրապետում համագործակցային ուսուցման մեթոդներին, ՏՀՏ հմտություններ 

չեն ունենում, ինչ այսօր դպրոցում պահանջվում  խորհրդային կրթություն 

ստացած կադրերից: Այսինքն ԲՈՒՀ- դպրոց ծրագիրը կտրված է միմյանցից: 

 Մանկավարժական համալսարաններում դասավանդում են բավականին տարեց 

կադրեր, որոնք տեղյակ չեն արդի դպրոցի պահանջներին և չունեն նոր մեթոդների 

կիրառման հմտություններ: Այսինքն՝ այսօր դպրոցը ավելի առաջ է անցել 

բուհական համակարգից, ինչը ոչ համաչափ իրավիճակների պատճառ է 

դառնում: 

 Հայտնի են, որ գերազանց սովորողները  ընտրում են ժամանակակից 

մասնագիտություններ և արդյունքում մանկավարժական բուհ են դիմում ավելի 

վատ ունակություններ ունեցող աշակերտները, որոնք  նորից  վերադառնում են 

դպրոց ուսուցչի կարգավիճակով: Հետաքրքրական է, որ տարբեր 

դասարաններում պարբերաբար հանձնարարվող «Ի՞նչ մասնագիտություն եք 
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ընտրելու» թեմայով շարադրությունների  ժամանակ, գրեթե չի լինում 

մանկավարժ տարբերակը: 

 Հաճախ մանկավարժական համալսարանի ուսանող է դառնում 

գյուղատնտեսական ակադեմիա դիմած շրջանավարտը, որը համապատասխան 

բալեր չհավաքելու պատճառով  անցել է մանկավարժական համալսարան: 

 Մանկավարժական համալսարաններում առկա կոռուպցիոն երևույթները, ըստ  

հարցվողների մանկավարժական համալսարանները ամենակոռումպացված 

կրթական հաստատություններ են, ինչը թույլ չի տալիս ապահովել որակյալ 

կադրեր:  
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Եզրակացություններ և առաջարկներ որակական հետազոտության հիման վրա 

Ա. Առաջարկություններ ԲՈՒՀ-դպրոց արդյունավետ կապի համար 

 Վերանայել ծրագրերը և համապատասխանեցնել արդի դպրոցի պահանջներին: 

 Վերապատրաստել նախ և առաջ մանկավարժական բուհերի դասախոսներին: 

 Փոփոխության ենթարկել գոնե միայն մանկավարժական բուհերի ընդունելության 

կարգը: 

 Ստեղծել դպրոց-կլինիկաներ, որտեղ 2-րդ կուրսից սկսած ուսանողները կանցնեն 

պրակտիկաներ, կանցկացնեն դասեր: Որպես առկա լավագույն օրինակ նշվում է 

բժշկական համալսարանի փորձը, երբ 1-ին կուրսից սկսած ուսանողներն ավելի 

շատ ժամանակ անցկացնում են հիվանդանոցներում, պրակտիկ դասընթացներ 

անցնելով, քան համալսարանում:  

 Ավելացնել և խստացնել պրակտիկաների անցկացումը: 

Տարբերակված սանդղակ և տարակարգերի տրամադրում 

Նախ հարկ է նշել, որ տնօրենները ունեն ինֆորմացիայի պակաս աշխատավարձերի 

տարբերակված սանդղակի և տարակարգերի տրամադրման գործընթացի հետ կապված: 

Այնուամենայնիվ, և´ տնօրենները, և´ փորձագետները գործընթացի հաջողությունը 

պայմանավորում էին արդարության, անաչառության, օրենքների հավասար կիրառման 

հետ և այս փուլում  այդքան էլ չէին կարևորում տարակարգերի տրամադրման 

չափանիշները: Տնօրենները նշում էին, որ ուսուցիչներից շատերը մտածում են. «Դե մի 

բան կանենք, տեսնենք ոնց կլինի, ով կլինի», պետք է բացառել նման մոտեցումը և 

հավասար և խիստ մոտեցում ցուցաբերել, մեկ կոռուպցիոն  դեպքը կարող է ազդել 

ամբողջ գործընթացի արդյունավետության և վստահության վրա: 

Ամեն դեպքում չափանիշների առանձնացման ժամանակ` հատկապես 

մանկավարժական ստաժի գործոնի հաշվի առնելու հետ կապված, կարծիքները կիսվում 

էին երկու մասի. մի մասը կարծում է, որ աշխատանքային ստաժը պետք է հաշվի առնել 

և բարձր տարակարգ տալ, մյուս մասը այն կարծիքն է, որ երկար տարիների 

մանկավարժական ստաժը խանգարող գործոն է և կատակում, որ արտասահմանյան 
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որոշ երկրներում 15 տարվա մանկավարժական ստաժ ունեցող ուսուցչի կարծիքը 

դատարանում հաշվի չեն առնում: Վերջին խումբը առաջարկում է սահմանափակել 

մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու տարիները, ինչպես օրինակ 

զինվորականների դեպքում: 

Ինչպես նաև նշվում էր, որ միայն տարակարգերի միջև աշխատավարձի էական  

տարբերությունների դեպքում այն կդառնա մոտիվացնող գործոն, մինչև 5000 դրամի 

տարբերությունը ռեալ մրցակցություն չի կարող առաջացնել: Ի դեպ, տնօրենների 

մեծամասնությունը տեղյակ չէր, որ տարբերակված սանդղակը ենթադրում է 

աշխատավարձի մինչև 50% բարձրացում: 

 

Ըստ տնօրենների և փորձագետների տարակարգերի բաժանումը մոտիվացիոն չի լինի 

հետևյալ երեք խմբերի ուսուցիչների համար. 

1. Կրկնուսույց ուսուցիչներ – որոնց համար դպրոցում դասավանդելը միայն 

աբիտուրենտների հավաքագրման մեխանիզմ է և նրանց համար աշխատավարձի 

չափը էական չէ և չեն ձգտի բարձր տարակարգ ստանալ: 

2. Գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող, ֆերմեր ուսուցիչներ –որոնց 

համար դպրոցում դասավանդելը միայն գյուղական համայնքում հեղինակության 

ունենալու և ինչպես իրենք ասում «կուլտուրական ապրելակերպ» վարելու ձև է, 

իսկ ընտանիքի հիմնական եկամուտը ապահովում է գյուղատնտեսական 

գործունեությունը և նրանք էլ չեն ձգտի բարձր տարակարգի, ինչը նաև ենթադրում 

է ավելի շատ ժամանակի անցկացում դպրոցում: 

3. Թիկունքով կամ «որևէ պաշտոնյաի կին» ուսուցիչներ – որոնց համար դպրոցում 

աշխատելը, ընդամենը, տանից դուրս գալու և հագուստի ցուցադրության վայր է և 

չեն ձգտի կամ չունեն բավարար գիտելիքներ տարակարգ ստանալու համար: 

Խնդիրը նրանում է, որ  հանրակրթության որակը շատ դեպքերում կապված է 

դպրոցներում վերոնշյալ խմբերի ուսուցիչների առկայությամբ: 
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Բ. Դպրոցների ֆինանսավորում 

Տնօրենների մեծամասնությունը սխալ են համարում դպրոցի աշակերտ-թվով 

ֆինանսավորման սկզբունքը և նշում, որ հատկապես 200-400 աշակերտ ունեցող 

դպրոցները այսօր գտնվում են ծանր ֆինանսական վիճակում: 

Տնօրենների կարծիքով պետական միջոցներն ու օժանդակությունը արդարացի և 

հավասարապես չի բաշխվում.  ով ունի թիկունք կամ իշխանական 

կուսակցություններից որևէ մեկի անդամ է, ապա միջոցները գնում են այդ դպրոցներ և 

արդյունքում  պետությունը ունենում է  տարբեր տարիների ընթացքում պետական 

աջակցություն ստացած մարմարապատ դպրոցներ մի կողմից և առանց սանհանգույց 

կամ վթարային դպրոցներ՝ մյուս կողմից:  

 

Գ. Վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում 

Նախկին վերապատրաստումներից դժգոհությունները հիմնականում կապված են 

հետևյալ գործոնների հետ. 

 Վերապատրաստողների կոմպետենտություն, որը կախված վերապատրաստում 

իրականացնող կազմակերպությունից ունի հետևյալ դրսևորումները. 

1. ԿԱԻ-ի մասնագետների համար նշվում է այն փաստարկը, որ նրանք 

դպրոցից հեռու մարդիկ են և չեն պատկերացնում, թե ինչ մասին են իրենք 

խոսում, շատ տեսական են: 

2. ԾԻԳ-ի  դեպքում նշվում, որ վերապատրաստողները ընտրվում են 

ուսուցիչներից և այստեղ դեր է խաղում ոչ ֆորմալ կապերի համակարգը, որի 

արդյունքում ոչ կոմպետենտ ուսուցիչներն են դառնում 

վերապատրաստողներ: 

 Վերապատրաստման ծրագրի և մեթոդական ձեռնարկների մեջ լինում են 

անհամապատասխանություններ և տնօրենները առաջնորդվում ըստ ծրագրերի, 

ինչը վերապատրաստման գաղափարը դարձնում է ձևական: 

 Վերապատրաստումներից հետո վերահսկողության, հետադարձ կապի 

բացակայությունը, ինչի պատճառով ուսուցիչների համար 
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վերապատրաստումների դասընթացները  ժամանցի, դպրոցից փախնելու միջոց 

են: 

 Տրանսպորտի և ճանապարհածախսի հետ կապված խնդիրները, հատկապես 

մարզային դպրոցների ուսուցիչների դեպքում, քանի որ շատ գյուղերից 

տրանսպորտը դեպի քաղաք շարժվում է առավոտյան 9:00-ին և վերադառնում 

14:00-ին, որը չի համընկնում վերապատրաստման դասընթացների ժամերի հետ և 

ուսուցիչները ստիպված տաքսի են վերցնում, ինչը լրացուցիչ ծախսերից բացի 

առաջացնում է նաև ընտանեկան խնդիրներ, քանի որ շատ գյուղական 

համայնքներում ընդունված չի, որ կինը տարբեր տաքիսներով վերադառնա տուն:   

 

Դ. Առաջարկություններ վերապատրաստման գործընթացի արդյունավետության 

բարձրացման համար 

 Վերապատրաստող  մասնագետների ատեստացիայի անցկացում: 

 Տրանսպորտային միջոցների տրամադրում և կամ ճանապարհածախսի 

հոգում: 

 Քարտեզագրում հեռավոր և տրանսպորտային հանգույցներ չունեցող 

գյուղերի համար.  օրինակ Արմավիրի մարզի Շենիկ, Արգինա, Լեռնագոգ 

համայնքների ուսուցիչների վերապատրաստումները կարելի է 

կազմակերպել Քարակերտ գյուղում, քանի որ այս դպրոցներում 

յուրաքանչյուր առարկայից կա մեկ մանկավարժ  և փոխարինում 

հնարավոր չի լինում իրականացնել, որից տուժում է տվյալ առարկայի 

դասապրոցեսը: Բնականաբար, այս դեպքում վերապատրաստողներին 

ապահովելով անհրաժեշտ տրանսպորտայի  միջոցներով:  

 Առնվազն 3 օր առաջ դպրոցի տնօրենին տեղեկացնել սպասվող 

վերապատրաստման մասին և մանրամասն ներկայացնել թեման, 

նպատակը և պահանջները, քանի որ տնօրենները դժգոհում էին, որ 

ներկայումս վերապատրաստման մասին տեղեկանում են 1 օր առաջ և 

ժամանակ չեն ունենում դասացուցակում համապատասխան 
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փոփոխություններ կատարել և ուսուցիչն էլ չի կարողանում պլանավորել 

իր առօրյան: 

 

Ե. Տնօրենների վերապատրաստման կարիքները 

Տնօրենների մեծամասնությունը նշում էին, որ իրենք կարիք ունեն 

ֆինանսատնտեսական նոր գիտելիքների ձեռքբերման, քանի որ ՊՈԱԿ-ի կառավարումը 

ենթադրում է ավելի շատ սևեռում ֆինանսական, տնտեսական խնդիրների վրա, քան 

մանկավարժական, ուսումնական խնդիրների վրա: Երկրորդ տեղում տնօրենները 

կարևորում են ՏՀՏ ոլորտի վերապատրաստումները, ոչ թե զուտ համակարգչային 

հմտությունների առումով, այլ ՏՀՏ ոլորտի նորամուծությունների մասին, որոնք կարելի է 

օգտագործել դպրոցում:  

Հետազոտության ընթացքում բոլոր տնօրենների կողմից  խիստ քննադատության է 

արժանացել դպրոցի տնօրենի հավաստագրման գործընթացը, որը շատ դեպքերում 

պայմանավորված էր ինֆորմացիայի բացակայությամբ, երկար տարիների ստաժ 

ունեցող տնօրենները տեղյակ չէին իրենք անցնելու են այդ գործընթացը, թե ոչ, սակայն 

ամենաշատը նրանք էին դժգոհում:   

Այնուամենայնիվ, բոլոր տնօրենները միակարծիք էին հարցաշարի բարդության և ոչ 

նպատակային լինելու հետ կապված, քանի որ հարցաշարն ունի խիստ օրենսդրական 

բնույթ և տնօրեններից  պահանջվում է անգիր իմանալ ամբողջ հարցաշարի 

պատասխանները` բառ առ բառ, ինչն ըստ տնօրենների անհեթհեթություն է, քանի որ 

անգամ դատավորներն օրենսգրքերը անգիր չգիտեն և ցանկացած  վճիռ կայացնելուց 

առաջ միշտ կարդում են օրենքները:  

Տնօրենների կողմից հարցաշարի վերաբերյալ նշվել են հետևյալ առաջարկները. 

1. Հարցաշարում փոխել օրենսդրական և մանկավարժական, հոգեբանական, 

ղեկավարման հմտությունների հետ կապված հարցերի տոկոսային 

համամասնությունը: 
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2. Վերացնել տարբեր օրենքների և կանոնադրությունների միջև եղած 

անհամապատասխանությունները: Կրթություն թերթում տպագրել հարցերի ճիշտ 

պատասխանները: 

3. Վերացնել բառախաղը հարցերի պատասխաններում` և, և կամ պարունակող 

տարբերակներ պարունակող պատասխանների տարբերակները: 

4. Հարցերի ձևակերպումները հստակեցնել և ձևակերպման մեջ նշել, թե որ օրենքին 

է վերաբերում, քանի որ ենթախմբից դուրս, տեստի մեջ առանձին  հարցի իմաստը 

չի հասկացվում:  

5. Օրենսգրքերից ընտրել այն հոդվածները, օրենքները որոնց կիրառման 

անհրաժեշտությունը կա դպրոցում:  

6. Դինամիկ դարձնել քաղաքապետարանների, մարզպետարանների 

իրավաբանական բաժինների աշխատանքը:  

 

Զ. Ավագ դպրոցներ 

Ըստ տնօրենների և փորձագետների չպետք է այևս բարձրացնել այն հարցը, թե արդյոք 

պետք էին ավագ դպրոցները թե ոչ, կամ ավագ դպրոցների գործընթացի կասեցման 

մասին խոսակցություններ տարածել, քանի որ դա միայն խանգարում է ավագ 

դպրոցների կայացմանը: Ինչ խոսք, նրանք էլ փաստում են, որ դեռևս ավագ դպրոցը չի 

ծառայում իր նպատակին և  այդ նպատակի իրագործման համար առաջարկում են 

հետևյալը. 

1. Ավագ դպրոցների ընդունելությունը դարձնել քննությունով կամ 

հարցազրույցով, որ միայն լավ ունակություններ ունեցող աշակերտները 

կարողանան սովորել ավագ դպրոցում, որպեսզի վերջինս կարողանա որակ 

ապահովել: 

2. Փոխել ավագ դպրոցների դեպքում աշակերտ թվով ֆինանսավորումը: 

3. Զարգացնել ավագ դպրոցների արհեստակցական ուղղվածության 

նյութատեխնիկական բազան: 
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4. Կարծիք է հնչել նաև փոփոխել հաստատության «Ավագ դպրոց» անունը, 

քանի որ ըստ էության այն տարբերվում է դպրոցական մոտեցումներից և 

տրամաբանությունից ու նաև հաշվի առնելով մեր հասարակությունում 

առկա վերաբերմունքը դպրոցի հանդեպ, խանգարում է ավագ դպրոցների 

գործառնությանը: Այսօր էլ շատ ծնողներ ավագ դպրոցի փոխարեն իրենց 

երեխաներին նախընտրում են տանել տարբեր քոլեջներ, միայն նրա համար, 

որ այդ հաստատության անունը քոլեջ է:   

 

Է. ՏՀՏ օգտագործում 

Դասապրոցեսի  ընթացքում ՏՀՏ կիրառություն աստիճանը կախված է դպրոցի տնօրենի 

պահանջկոտությունից: Կան դպրոցներ, որտեղ ինֆորմատիկայի ուսուցչուհին 

պարբերաբար անցկացնում է վերապատրաստումներ և ուսուցիչները պետք է Power 

Point ծրագրով գոնե ամիսը մեկ անգամ դաս անցկացնեն: 

Դպրոցական ցանցին անդրադառնալիս հարկ է նշել, որ շատ դպրոցի տնօրեններ 

տեղյակ չէին արդյոք դպրոցը ներառված է դպրոցական ցանցում, թե ոչ, հաճախ շփոթում 

էին էլեկտրոնային հասցեի հետ, այսինքն այստեղ առկա է կոմունիկացիոն 

ռազմավարության մշակման և տնօրեններին ՏՀՏ ուղղվածությամբ վերապատրաստելու 

անհրաժեշտություն: Բոլոր տնօրենները միանշանակ նշում էին, որ էլեկտրոնային 

տարբերակով ինֆորմացիայի ստացումը հեշտացնում է դպրոցում աշխատանքների 

կազմակերպումը, քանի որ ամեն փաստաթղթի համար ստիպված չեն լինում բացակայել 

դպրոցից:  

Կրթական կայքերի և դպրոցական ցանցի հաճախելիության բարձրացման համար 

տնօրեններն առաջարկում էին անընդհատ և արագ թարմացնել ինֆորմացիան և 

տեղադրել մեթոդական ուղղվածության հոդվածներ, կազմակերպել առցանց 

քննարկումներ: 

Տնօրենները սխալ էին համարում ուսուցչի ոչ կորեկտ վարքագծի մասին 

տեղեկությունների տարածումը դպրոցական ցանցում, հիմնականում շեշտում էին 
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Պուշկինի անվան դպրոցում տեղի ունեցած դեպքի մասին, քանի որ բացասական 

երևույթներն ավելի շատ են հիշվում: 

Տնօրեններից և փորձագետներից շատ քչերն էին գտնում, որ  դպրոցական ցանցը կարող 

է հասարակությունում ուսուցչի վարկանիշի բարձրացման վրա ազդեցություն ունենա, 

քանի որ հիմնականում մասնագիտական շրջանակներն են օգտվում այդ ցանցից և 

վարկանիշի բարձրացման համար ավելի շատ կարևորում էին սոցիալական վիճակի 

բարելավումը, պետական հոգածության ապահովումը: 

Ի դեպ, տնօրենների մեծամասնությունն անդրադարձել այն փաստին, որ վերջին 

շրջանում կրթական համակարգը և հատկապես դպրոցը, համարվել է 

ամենակոռումպացված օղակը, դա ըստ տնօրենների խորացնում է դպրոցի և ուսուցչի 

հանդեպ հասարակությունում առկա անվստահությունն ու ոչ հարգալից 

վերաբերմունքը: 

 

Ը. Առարկայական համակարգչային ծրագրեր 

Դպրոցների տնօրենների մեծամասնությունը տեղյակ չէր առարկայական 

համակարգչային ծրագրերի մասին` մաթեմատիկա և հայոց լեզու առարկաների 

օրինակով, բայց գրեթե բոլոր դպրոցներում օգտագործվում էին ԾԻԳ-ի կողմից 

տրամադրված առարկայական խտասկավառակները, որոնք ըստ տնօրենների շատ 

արդյունավետ միջոց են դասը պրակտիկ և հետաքրքիր անցկացնելու համար: 

Առարկայական խտասկավառակների արդյունավետությունը կարևորում էին 

հատկապես ֆիզիկա, քիմիա առարկաների շրջանակներում, քանի որ դպրոցները չունեն 

համապատասխան լաբորատորիաներ՝ փորձեր անցկացնելու համար և  վիրտուալ 

լաբորատորիաները կարողանում են լրացնել այդ  բացը:  

Առարկայական խտասկավառակները չեն օգտագործվում այն դպրոցներում, որտեղ կան 

միայն Pentium-2 մակնիշի համակարգիչներ և տեխնիկական պատճառով 

սկավառակները կարդալ հնարավոր չի լինում:  
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Թ. Դասաժամերի բաշխում 

Տնօրենների հավաստմամբ դպրոցներում դասաժամերի բաշխումը տեղի են ունենում 

մեթոդ-միավորումների միջոցով, որից հետո նաև հաստատվում է տնօրենների կողմից: 

Դասաբաշխման դեպքում հիմնականում առաջնորդվում են սոցիալական 

հավասարության սկզբունքով և տվյալ դասարանը կառավարելու ունակությամբ: 

Դասաբաշխման ժամանակ հիմնականում քաղաքային դպրոցներում են հաշվի առնում 

ուսուցչի մասնագիտական կարողությունները, ստաժը:  

Տնօրենները նշում էին, որ դասաբաշխման գործընթացը առանց կոնֆլիկտների գրեթե չի 

անցնում:  

 

Ժ. Ընդհանուր առաջարկություններ 

1. Ցանկացած նոր գործընթացի և փոփոխության  համար մշակել կոմունիկացիոն 

ռազմավարություն: Կազմակերպել հեռուստատեսային քննարկումներ, 

բանավեճեր: 

2. Գործընթացները իրականացնել արդարացի և անաչառ, որպեսզի վստահությունը 

վերականգնվի կրթական համակարգի նկատմամբ:  

3. Դասակարգել կրթական համակարգում առկա բոլոր շահագրգիռ 

կազմակերպությունների շահերը, համապատասխանեցնել և համահունչ դարձնել  

բոլորի նպատակները և ստեղծել առողջ համագործակցության և մրցակցության 

միջավայր: 

 

Ի. Հետազոտության ընթացքում բացահայտված հարակից խնդիրներ 

 

Դասագրքեր 

Հետազոտության ընթացքում, հատկապես ուսուցիչների ֆոկուս խմբային 

քննարկումների ժամանակ, դժգոհությունները կապված էին դասագրքերի հետ, 

հատկապես ընտրովի դասագրքերի հանգամանքի հետ, քանի ինչպես նշում էին գրքի 

ընտրությունը լավագույն դեպքում կատարվում է միայն տնօրենի կողմից, իսկ 
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սովորաբար դպրոցների տնօրեններին ևս պարտադրվում է այս կամ այն հեղինակի 

դասագիրքը:  Ուսուցիչները առաջարկում էին ստեղծել մեկ ընդհանուր դասագիրք երկու 

դասագրքերի համադրությամբ:  

Դասագրքերի հետ կապված մյուս խնդիրը այն է, որ երբ ուսուցիչների խնդրում են գրքի 

մասին կարծիք գրել կամ առաջարկություններ ներկայացնել, այդ ժամանակ գրքերը 

արդեն լինում են տպարանում, և ձևական կողմը ապահովելու համար է կատարվում: 

 

Թեմատիկ աշխատանքներ    

Շատ դպրոցներ չունեն թեմատիկ աշխատանքները բազմացնելու հնարավորություններ 

և աշխատանքների բազմացման գործընթացը կատարվում է կամ ուսուցիչների 

անձնական միջոցների հաշվին կամ հանձնարարվում է աշակերտների և ստացվում է 

հետևյալ իրավիճակը. աշակերտը 1 օր առաջ  իմանում է, թե ինչ թեստ պետք է լրացնի և 

նախապես պատրաստվում: Կան դպրոցները, որտեղ աշխատանքների բազմացումը 

կատարվում է նույնպես աշակերտների միջոցով, սակայն մի դասարանը, մյուսի համար: 
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