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Ֆինանսավորում և խրախուսում,
Ատեստավորում,
Տարակարգ,
Հեռավար կրթություն,
Տնօրեններ և դպրոցի կառավարում,
Դպրոցում աշխատելու իրավունք,
Այլ:

Հունիսի 27-ին՝ «Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամի նախաձեռնած Edcamp Հայաստան
2020 կրթական-ուսուցչական համաժողովի շրջանակում ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի հետ համատեղ
իրականացվել է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ծրագրի քննարկում:
Քննարկմանը զում հարթակում մասնակցել է 2288 մասնակից, ՖԲ հարթակում ուղիղ
հեռարձակումն արձանագրել է 96.000 դիտում: Քննարկումը կազմակերպվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի
Հայաստանյան գրասենյակի և Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն Ազատության» հիմնադրամի
Հարավային Կովկասի գրասենյակի հետ համագործակցությամբ։  

Հարյուրավոր հարցերն ամփոփվել են սույց զեկույցում: Զեկույցը ներկայացնում է հարցերը
և առաջարկները՝ ըստ հետևյալ բաժինների.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Հարցեր

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՒ 
ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ

Այս ուսումնական տարում նախատեսվու՞մ է ուսուցչի աշխատավարձի
բարձրացում։
Կվերանայվե՞ն արդյոք տրանսպորտային ծախսի փոխհատուցման
բաղադրիչները (մասնավորապես, շաբաթական 4 օր, սակայն 8 ժամ
դասավանդող ուսուցչի համար)։ 
Ինչպե՞ս է արժևորվելու տարրական դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների
աշխատանքը:
Ինչո՞ւ է տարիքային սահմանափակում դրվել մանկավարժական թոշակի համար:
Կա՞ որևէ խրախուսում միջազգային միջդպրոցական մրցույթներ իրականացրած
և հաղթած ուսուցիչների համար։
Վերանայվելո՞ւ է ուսուցիչների վարձատրությունը, որ կախված չլինի
աշակերտների թվաքանակից:
Կխրախուսվե՞ն արդյոք այն ուսուցիչները, ովքեր մասնակցել   են բազում
վերապատրաստումների, այդ թվում արտերկրում։ 
Ինչո՞ւ չի վճարվում հիվանդության պատճառով աշխատանքից բացակայության
առաջին օրը, իսկ մնացած օրերն ընդամենը 80%-ի չափով։ Այս առումով որևէ
բարեփոխում սպասվու՞մ է, թե ՞ոչ։
Ուսուցիչներին տրվո՞ւմ է 13-րդ աշխատավարձ:
Աշխատավարձի բարձրացումը միանվա՞գ է ատեստավորումից հետո:
Արդյո՞ք տարբերություն կլինի կամավոր ատեստավորում անցած, բայց
տարակարգ ունեցող և չունեցող ուսուցիչների վարձատրության միջև։
Եթե ուսուցիչը աշխատում է համատեղությամբ երկու դպրոցում, կամավոր
ատեստավորումն անցնելուց հետո աշխատավարձի հավելավճարը կգործի՞ երկու
դպրոցների համար:
Նախակրթարանի դաստիարակչուհու աշխատավարձն ի՞նչ չափով է կախված
երեխաների թվաքանակից։
Դաստիարակներին խրախուսումներ սպասվո՞ւմ են:
Ինչո՞ւ քոլեջների դասախոսները և նախադպրոցական հաստատությունների
դաստիարակները չեն օգտվում սոց. փաթեթից
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Առաջարկներ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՒ 
ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ

Սահմանապահ գյուղերի ուսուցիչների աշխատավարձի էական փոփոխություն
կատարել։
Մանկավարժական թոշակը վերականգնել:
Վճարել քիմիայի ուսուցիչներին կամ լաբորանտներին արված փորձերի համար,
վճարել դասղեկներին և մեթոդ միավորման նախագահներին: 
Պարգևավճարներ տալ արժանի ուսուցիչներին: 
Տղամարդ ուսուցիչներ ներգրավելու համար աշխատավարձը բարձրացնել՝
նվազագույնը դարձնելով 150.000 ՀՀ դրամ: 
Վերանայել թոշակառուներին առնչվող օրենսդրական դրույթները։ Դպրոցներում
ունենք 70 և ավել տարեկան ուսուցիչներ, ովքեր ինքնակամ չեն ուզում ազատվել
աշխատանքից՝ պատճառաբանելով, որ օրենքը թույլ է տալիս իրենց աշխատել,
չնայած նրանցից շատերն արդեն ի վիճակի չեն պատշաճ իրականացնել իրենց
աշխատանքը։ Հատկապես գյուղերում բոլորն իրար ծանոթ են և տնօրենները,
հաշվի առնելով նրանց տարիների վաստակը, իրենց թույլ չեն տալիս ազատել
նրանց աշխատանքից։ 
20 տարուց ավելի նույն դպրոցում դասավանդող ուսուցիչներին հնարավորություն
ստեղծել մանկավարժական թոշակի անցնել 55 տարեկանից` վերացնելով
ժամկետային սահմանափակումը:
Զգալիորեն բարձրացնել ուսուցիչների աշխատավարձը, նոր խոսել
ատեստավորման մասին։
Գրավոր ստուգելու համար պարտադիր ֆիքսված գումարի չափ նախատեսել։
Փոքր դպրոցներում փոփոխություն կատարել աշակերտ թվով վարձատրության
ձևը։
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Հարցեր

ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Արդյո՞ք ատեստավորմանը պատրաստվելու համար կլինեն հարցաշարեր, նյութեր
կամ վերապատրաստումներ: Վերապատրաստումներն ո՞ւմ կողմից կլինեն, ո՞ր
կառույցն է զբաղվելու դրանով: Ինչի՞ մասին կլինեն քննությունները՝
մասնագիտակա՞ն, օրենսդրակա՞ն:  
Ի՞նչ ընթացակարգ է գործում կամավոր ատեստավորման դիմելու համար և ե՞րբ է
այն սկսվելու:
Ինչպե՞ս են կառավարվելու կոռուպցիոն ռիսկերը ատեստավորման ընթացքում:
Ովքե՞ր են լինելու այն արհետավարժ, հեղինակավոր մասնագետները, որոնք
կստուգեն կամավոր ատեստավորման մասնակցող ուսուցիչների
կարողություններն ու հմտությունները և վերջնական որոշում կկայացնեն։
Կա՞ արդյոք վերապատրաստողի ընտրության կարգ, եթե կա, արդյո՞ք անհատը
կարող է դիմել, թե՞ կազմակերպությունը:
Ինչպե՞ս է կատարվելու կամավոր ատեստացիա անցնել ցանկացող ուսուցիչների
ընտրությունը։
Վճարովի՞ է կամավոր ատեստավորմանը մասնակցելը: 
Վերջերս «Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծ
դրվեց հանրային քննարկման, որով, ինչպես նշված էր նախագծի հիմնավորման
մեջ․ «մինչև 2022 թ․ նպատակահարմար չէր համարվում իրականացնել
ուսուցիչների վերապատրաստումներ և ատեստավորումներ գործող ծրագրերի
շրջանակներում, քանի որ նոր Չափորոշիչների և ծրագրերի հաստատումից հետո
կարիք կառաջանա դրանց համապատասխան նոր վերապատրաստումներ
իրականացնել, ինչը բացի բովանդակային խնդիրներից կառաջացնի նաև տվյալ
գործընթացի համար հատկացվող անարդյունավետ ֆինանսավորման խնդիր»։
Հարցս հետևյալն է. վերջերս հայտարարում եք կամավոր ատեստավորման
գործընթացի մասին, որի ընդունման կարգը Օրենքի 2020թ․ մարտի 6-ի
տարբերակում այդպես էլ չի սահմանվել, բայց Դուք պնդում եք, որ այն
իրականանալու է։ Յուրաքանչյուր ատեստավորմանը նախորդում է պարտադիր
վերապատրաստում, որը, ինչպես նշեցի, կասեցվել է մինչև 2022թ.: Ինչպե՞ս եք
պատրաստվում իրականացնել կամավոր ատեստավորման գործընթացը, որին
նախորդող պարտադիր վերապատրաստումը   գործող օրենքով, պետք է
կատարվի ուսուցչի հաշվին։
Արդյո՞ք ճիշտ է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը: Ինչո՞վ են մեղավոր այն
աշակերտները, որոնց ուսուցիչները կբավարարվեն իրենց աշխատավարձով և
կշարունակեն «միջակ աշխատել»՝ ըստ իրենց աշխատավարձի:  
Արդյո՞ք ուսուցչին իրավունք ունեն աշխատանքից հեռացնել, եթե նա ընտրում է
չմասնակցել կամավոր ատեստավորմանը: 
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Ի՞նչ է սպասվում մոտակա ժամանակում կամավոր ատեստավորման առաջին
փուլում չներգրավված ուսուցիչներին:
Կամավոր ատեստավորումը չհաղթահարած ուսուցիչը կարո՞ղ է իր աշխատանքը
շարունակել:
Կլինե՞ն արդոք հանպատրաստից այցելություններ տարբեր դասերի, որպեսզի այն
ուսուցիչները, ովքեր պատրաստված չեն մասնակցում դասերին գոնե ավելի զգոն
լինեն, եթե իրենց բնույթով այդպիսին չեն և ձևականորեն են դասերին
մասնակցում։
Արդո՞ք ատեստավորումը հետագայում պարտադիր կլինի:
Մեկ անգամ անցած ատեստավորումը քանի՞ տարի է պահպանում իր ուժը։ Ի՞նչ
պարբերականությամբ է իրականացվելու այն։
Կրեդիտներ հավաքելու հարցում ինչպիսի՞ վերապատրաստումների կամ
համաժողովների մասնակցությունն է արժեքավոր: 
Տարակարգն ու ատեստավորումը իրար հետ ուղղակի կապ ունենալո՞ւ են:
Ուսուցիչների ատեստավորման ժամանակ «Արարատյան Բակալավրիատ»
ծրագրով հավաստագրված լինելը հաշվի առնվելո՞ւ է, թե՞ ոչ։
Եթե ուսուցիչը դասավանդում է երկու առարկա, ատեստավորում պիտի անցնի
յուրաքանչյո՞ւր առարկայի համար, թե՞ մեկ ընդհանուր ատեստավորում։
Ուսուցիչների համար մագիստրոսական կրթությունը պարտադիր կդառնա՞:
Ուսուցիչների վերապատրաստումները կարո՞ղ են լինել հեռավար: Լինելու են
միայն Երևանո՞ւմ, թե՞ մարզերում նույնպես:
Մասնավոր դպրոցներում աշխատող ուսուցիչները կարո՞ղ են ատեստավորվել:
Ես զինղեկ եմ և հարցս հստակ է, որպես մանկավարժ հասկանում եմ, որ
վերապատրաստումն ու ատեստավորումը անցկացվելու է Ձեր կողմից, իսկ
ռազմական գործը նախատեսվու՞մ է անցկացնել ՊՆ նախարարության կողմից։
Կրեդիտային համակարգ ներդրվո՞ւմ է ատեստավորման շրջանակում:
Ի՞նչ   քայլեր են ձեռնարկվում վերջապես ուսուցչին և մանկավարժին
տարբերակելու համար, քանի որ երբեմն կենտրոնանում են մարդու
առարկայական գիտելիքների վրա, սակայն նրա մանկավարժական
գործունեությունը ձախողվում է:
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բարդ ատեստավորումը, ի՞նչ կետերից է այն
բաղկացած: Արդյո՞ք դրա համար վերապատրաստումներ կլինեն:
Ի՞նչ փոփոխություններ են սպասվում դպրոց ընդունվել ցանկացող ուսուցիչների
համար: Արդյո՞ք կհանվեն 200 հարցից կազմված հարցաշարը:
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Ո՞վ կարող է մասնակցել կամավոր ատեստավորմանը.
Եթե նախորդ ատեստավորումից հետո 5 տարին չի անցել, հնարավո՞ր է
մասնակցել:
Մանկապարտեզների աշխատակիցները կարո՞ղ են մասնակցել: 
Երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ուսուցիչը կարո՞ղ է մասնակցել:
Ինչո՞ւ են առաջին փուլի համար միայն ավագ դպրոցների ուսուցիչներ
ընտրվել: Կարո՞ղ են հիմնական դպրոցների ուսուցիչներն էլ մասնակցել: 
Դպրոցի բազմամասնագիտական թիմի աշխատակիցները կարո՞ղ են
մասնակցել։
Կա՞ն տարիքային սահմանափակումներ: Թոշակառու ուսուցիչները կարո՞ղ են
մասնակցել:
Որակավորման տարակարգ ունեցող ուսուցիչները ատեստավորվում են նո՞ւյն
սկզբունքներով, ինչ այն չունեցողները:
Մանկավարժական փորձ չունեցողը կարո՞ղ է մասնակցել. մասնակցության
համար առնվազն քանի՞ տարվա մանկավարժական փորձ է պահանջվում:
Քոլեջում աշխատող մանկավարժները կարո՞ղ են մասնակցել:
Արդյո՞ք պայմանագրային, ֆակուլտատիվ առարկաների ուսուցիչները կարող
են մասնակցել: Նրանց մասնակցությունը կախվա՞ծ է մագիստրոսի կոչումից
կամ միջազգային որակավորումից:
ԲՈՒհ-ի  նորավարտ մանկավարժը կհամարվի՞ արդեն ատեստավորված։
Ուսուցչի օգնականները կարո՞ղ են մասնակցել:
Առարկայական սահմանափակում կա՞. տեխնոլոգիա, երաժշտություն,
ֆիզկուլտուրա և կերպարվեստ դասավանդող ուսուցիչները կարո՞ղ են
մասնակցել։
Առաջին փուլը ավագ դպրոցի ո՞ր առարկաները դասավանդող ուսուցիչներին է
վերաբերվում:
Ռուսաց լեզվի ուսուցիչները կարո՞ղ են ռուսերենով տալ քննությունը:
Համայնքում աշխատող ուսուցիչը, որը մրցույթի չի մասնակցել և մրցակից չի
ունեցել մեկ ուսումնական տարում, համարվելով ժամանակավոր ուսուցիչ,
կարո՞ղ  է արդյոք մասնակցել:
Այս պահին աշխատում եմ որպես ներառականի ուսուցիչ, բայց ինքս լեզվի
մասնագետ եմ, ցանկություն ունեմ կամավոր ատեստավորվել իմ
մասնագիտությամբ, դա խոչընդոտ չի՞ հանդիսանա։
Ես արդեն 10 տարի է աշխատում եմ դպրոցում, բայց ոչ մի անգամ
վերապատրաստում չեմ անցել (ինձ չեն ներկայացրել), խնդիր չի՞ լինի
կամավոր ատեստավորում անցնելիս:
Օպերատորների համար վերապատրաստում կա՞:
Եթե ուսուցիչը օտար լեզվի մասնագետ է և ունի արտասահմանում ստացած
որակավորում, դա ինչ-որ կերպ կանդրադառնա՞ նրա ատեստավորման վրա:
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Ատեստավորումը լինի ոչ թե հարցաշարով, այլ ուսուցիչ-աշակերտ խնդիրների
քննարկման և վերլուծության արդյունքների հիման վրա։
Կամավոր վերապատրաստումները բազմամասնագիտական թիմի
մասնագետների (հոգեբան, լոգոպեդ) համար բավական թանկ են, գուցե
նախարարությունը որևէ քայլ ձեռնարկի, մասնագիտական աճի համար կարելի է
ասել վերապատրաստումները կարծում եմ պարտադիր են։
Կամավոր ատեստավորմանը հարցաշարերը կազմել ըստ առարկայական
մասնագիտական գիտելիքների ստուգման։
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Ինչպե՞ս է կարգավորվում 2018թ. կասեցված տարակարգի որակավորման
խնդիրը: Ի՞նչ անեն այն ուսուցիչները, որոնք ունեն առաջին կարգի տարակարգի
համապատասխան փաստաթղթերը, սակայն ատեստացիայի ժամկետի լրացման
պատճառով փաստի առջև են կանգնել։
Ի՞նչ փուլում են փետրվարից տրված դիմումները՝ տարակարգ ստանալու համար:
Ուսուցիչների տարակարգի համար ե՞րբ է կազմվելու հանձնաժողով:
Որքանո՞վ է ճիշտ տարակարգի տրամադրման համար հանրապետական
օլիմպիադաներում տեղ գրաված աշակերտ ունենալու պահանջը, երբ նույն
առարկան տարբեր դպրոցներում դասավանդվում է տարբեր ժամաքանակներով:
Հետադարձ կապ չկա տարակարգ ստացած ուսուցիչների հետ: Այսինքն՝ ուսուցիչը
տարակարգը ստացել է, բայց հաճախ տեսնում ենք, որ այդ ուսուցչի
աշակերտների առաջադիմությունը գրեթե չի տարբերվում մյուսներից, վարած
դասերը նույնիսկ զիջում են մյուսներին: Ի՞նչ է նախատեսվում այս առումով: 
Ի՞նչ փոփոխություններ են լինելու տարակարգի շնորհման հարցում: 
Ինչո՞ւ տարակարգ չի տրվում բազմամասնագիտական թիմի մասնագետներին,
եթե նրանք համապատասխանում են բոլոր ներկայացվող պահանջներին:
Հնարավո՞ր է կրկին դիմել տարակարգի համար, եթե մերժվել են:
Ուսուցչի որակավորման տարակարգի շնորհման բաղադրիչներից մեկը
վերապատրաստող ուսուցիչ լինելն է. ո՞ր կազմակերպություններն են ընդգրկված
այդ ցանկում։ ԿԱԻ-ի և GiZ-ի կողմից կազմակերպված ուսուցիչների
վերապատրաստման դասընթաց վարելը համարվո՞'ւմ է տարակարգի բաղադրիչ։
Ինչո՞ւ տարակարգի հատկացման բաղադրիչներում նշված չէ «Քննադատական
մտածողության զարգացման ծրագիրը կարդալու և գրելու միջոցով» միջազգային
ծրագիրը։
Արդյո՞ք նախատեսվում է փոփոխություն այն օրենքում, ըստ որի տարակարգ
ստացած ուսուցիչը, տեղափոխելով այլ դպրոց, զրկվում է հավելավճարից։
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Երկարացնել հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի
որակավորման տարակարգի բնութագրիչների ժամկետները (3 տարին դարձնել 5
տարի):
Եթե ուսուցիչը երկրորդ անգամ է դիմում առաջին տարակարգի համար, երկրորդը
ստանալու համար չսպասի ևս 2 տարի:
Թվայնացված համակարգում չեն երևում տեսչական ստուգումների արդյունքները,
արտաքին ստուգումների արդյունքները, «Մեղու», «Կենգուրու» և այլ մրցույթներում
մրցանակ շահած աշակերտներ ունենալը։ Կարծում եմ՝ իշխանություններից
ստացված պատվոգրերով առաջնորդվելը այնքան էլ արդարացի չի լինի։
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Արդյո՞ք սեպտեմբերից հնարավոր է հեռավար կրթությամբ շարունակել: 
Ի՞նչ հարթակ կկիրառվի հեռավար կրթությանը անցնելու դեպքում: Արդյո՞ք
նախարարությունն առաջարկում է միասնական հարթակ, թե՞ դպրոցն է ընտրելու: 
Ի՞նչ դասացուցակով է իրականացվելու, և ո՞վ է այդ դասացուցակը կազմելու: 
Ինչքա՞ն արդյունավետ կլինի այն առաջին դասարանում:
Հնարավո՞ր է քիչ աշակերտներով դպրոցները չանցնեն հեռավար կրթության: 
Ինչպե՞ս է կատարվելու քոլեջներում ընդունելությունը: 
Հեռավար ուսուցման համար նախարարությունը վերապատրաստումներ կամ
դասընթացներ իրականացվելո՞ւ է: ՏՀՏ ոլորտին վերաբերվող սեմինար լինելո՞ւ է
բոլոր ուսուցիչների համար:
Ե՞րբ և ինչպե՞ս է տեղի ունենալու հարկադրված արձակուրդի ընթացքում
դպրոցների ուսումնական առարկաների հեռավար ձևով ուսուցումն արդյունավետ
կազմակերպող մասնագետների խրախուսումը։
Ամբողջ ուսումնական տարվա համար հեռավար կրթություն կազմակերպող
ուսուցիչները վարձատրվում են ուսուցչի մեկ դրույքի չափով, իսկ մնացած
դեպքերում՝ ժամավճարով՝ բացառությամբ արտակարգ և ֆորս մաժորային
իրավիճակներում կազմակերպվող դասերից։ Խնդրում ենք մեկնաբանել հեռավար
կրթության կազմակերպման կարգի այս կետը։ Ինչպե՞ս են վարձատրվելու
ուսուցիչները եկող տարի, եթե հեռավար կրթություն լինի:
Ո՞ր հարթակով կարելի է անցնել «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու
հմտություններ»-ը, որի փաստաթղթի հիման վրա կարելի է անցնել կամավոր
վերապատրաստում։
Հնարավո՞ր է առաջարկվի մինչև սեպտեմբեր հեռավար ուսուցման դեպքում
«Oրինակելի տարվա ուսումնական պլան»-ի տարբերակներ՝ ըստ առարկաների:
Ինչպե՞ս է պլանավորվում հեռավար ուսուցման ժամանակ ֆիզկուլտուրա և
ռազմագիտություն առարկաների ճակատագիրը: 
Մանկապարտեզներո՞ւմ էլ հեռավար կրթություն կլինի:
Ինչպե՞ս է վերահսկվելու հեռավար կրթությունը:

1 0

Առաջարկներ

Առաջին դասարանները գնան դպրոց:
Առանձին գործող ավագ դպրոցներում 10-րդ դասարանցիների կրթությունը
կազմակերպել դեմ առ դեմ, պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, որ
աշակերտները շփվեն իրար հետ, ճանաչեն նոր դասընկերներին, ուսուցիչներին:
Շատ աշակերտներով դպրոցներում կիսել դասարանները ու հերթափոխով գնալ՝
պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը:
Ֆիզկուլտուրայի և ռազմագիտության հարցում հետևել արդեն փորձ ունեցող
ամառային դպրոցներում գործնական խտացված արդյունավերտ դասաընթացներ
կազմակերպած հաստատություններին:
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Եթե ժամաքանակները կրճատվեն, դպրոցի՝ տվյալ առարկայից մասնագետ
տնօրենը իրավունք ունի՞ ժամերը վերցնել իրեն և ուսուցիչներից մեկին ազատել
աշխատանքից, եթե կա 2 մասնագետ ուսուցչուհի, բացի տնօրենից։
Արդյո՞ք տեղի է ունենալու տնօրենների ընտրության կարգի փոփոխություն: 
Տնօրենը կարո՞ղ է օրինակելի ուսումնական պլանով նախատեսված որևէ մի
առարկայի տարեկան ժամաքանակը պակասեցնել։
Ներդրվում է արդյո՞ք տնօրենների խրախուսման հնարավորություն: 
Արդյո՞ք տնօրենները զարգացման ծրագրերը չկատարելու համար կկրեն
պատասխանատվություն: Ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ:
Դասաժամեր ունեցող տնօրենները պարտադիր ատեստավում անցնելո՞ւ են:
Տնօրենների հավաստագրման (վերապատրաստման) դասընթաց
կազմակերպվո՞ւմ է, թե՞ ոչ։
Բացի ուսուցիչներից դպրոցի վարչական աշխատողների վերապատրաստումներ
իրականացվելո՞ւ են:
Արդյո՞ք կվերականգնվի նախադպրոցական հաստատության լավագույն տնօրեն
մրցույթը:
Փոխտնօրենների նկատմամբ ի՞նչ վերահսկողության նոր մեխանիզմներ կգործեն:
Դպրոցի կոլեգիալ կառավարման խորհուրդը բացարձակ անելիք չունի, անգամ,
եթե ընդարձակվի խորհրդի անդամների քանակը, երբեք անկախ չեն
կարողանալու աշխատելու: Ե՞րբ է կասեցվելու աշխատանքը:
Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը ի՞նչ պարբերությամբ
պետք է իրականացնի արտաքին գնահատում. ամեն տարի՞: Չէ՞ որ ավագ
դպրոցում իրականացվելու է կրեդիտային համակարգ։
Դպրոցներին ինքնավարություն տալուց առաջ նախատեսո՞ւմ եք արդյոք դպրոցի
վարչական անձնակազմի վերընտրություն՝ խիստ ատեստավորմամբ,
մասնավորապես, տնօրենների վեթինգ։ 
Արդո՞ք փոխվելու են կառավարման խորհուրդները:
Տնօրենի հավակնորդի վերապատրաստման հարցաշարը փոխվելո՞ւ է, թե՞ մնալու
է նույնը։
Արդյո՞ք ճիշտ է ըստ առարկաների դասաժամերի քանակի բաշխման
գործառույթը տնօրեններին փոխանցելը, այն պարագայում, երբ դա նվազագույնն
է, որ պետք է բխի ընդհանուր հանրակրթության ռազմավարությունից և
տեսլականից։
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Մինչ տնօրենների ընտրությունները փոխել դպրոցի կառավարման խորհուրդի
կազմը:
Երբ հավաստագրված մանկավարժը պատրաստվում է մասնակցել տնօրենի 
մրցույթին դրա համար նախօրոք պետք է կազմակերպել այդ մասնակցի դասի
դասալսում նախարարության հատուկ խմբի կողմից։ Քանի որ եթե տնօրենը չի
հանդիսանում որպես առարկայական մասնագետ և առարկայի գիտակ,
մանկավարժ ու հոգեբան նա ինչպես պետք է իրականացնի դասալսումներ և
քննարկի այն, ճիշտ ուղղություն տա մանկավարժին։
Ատեստավորել նաև փոխտնօրեններին կամ էլ 3 տարին մեկ ուսուցչական
կոլեկտիվին տալ հնարավորություն ընտրել իրենց վերադաս գործընկերներին:
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Ո՞վ կարող է դպրոցում աշխատել որպես հոգեբան. Եթե հոգեբանի որակավորումը
«Ուրարտու» համալսարանից է, կարո՞ղ են որպես հոգեբան աշխատել դպրոցում: 
Արդյո՞ք իրավունք ունի երկրորդ մասնագիտությամբ մանկավարժական
կրթություն ունեցողը և առաջին մասնագիտությամբ քիմիկը կամ ֆիզիկը
դասավանդել քիմիա կամ ֆիզիկա առարկաները։
Ի՞նչ կասեք այն մասին, որ առարկայական գիտելիքները արդեն իսկ պետք է
ապահոված և գնահատված լինեն մանկավարժական համալսարանի կողմից, և
արդյոք այդ ստուգումը անվստահություն չի ԲՈՒՀ-ի նկատմամբ, և արդեն դպրոց
ընդունվելիս քննությունը լինի իրավիճակային/քեյսերի/ ձևով, որը ավելի լավ
կարտացոլի ուսուցչի գիտելիքները, հմտությունները, արժեքային համակարգը։
Արդյո՞ք ուժի մեջ է մտնելու այն օրենքը, որ ուսուցչի դիպլոմում պարտադիր պետք
է գրված լինի «ուսուցիչ» որակավորումը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ուսուցիչն ունի
15-ից ավել աշխատանքային տարիների փորձ և բազում հաջողությունների է
հասել աշխատանքային գործունեության ընթացքում:
Ֆիզկուլտուրայի ժամերը կարո՞ղ է դասվարը պարապել: Կամ մայրենիից ու
մաթեմատիկայից բացի որևէ այլ առարկա: Ինչո՞ւ ոչ: 
Նախադպրոցական կրթության մասին նոր օրենքում ասվում է, որ դաստիարակի
օգնականը պետք է համարվի մանկավարժ։ Խնդրում եմ պարզաբանել։ Այսինքն՝
դաստիարակի օգնականը պետք է համապատասխան կրթությու՞ն ունենա։
Արդյո՞ք կվերանայվի այն դրույթը, ըստ որի մանկավարժական   համալսարանի
մանկավարժի որակավորման ծրագրով մագիստրատուրայի ուսանողը չի կարող
աշխատել դպրոցում, քանի որ նա դեռևս չունի մասնագիտական որակավորում:
Արդյոք ԿԱՊԿՈՒ երեխաների խնամքի համար դայակի հաստիք կա:
Ներառական կրթության արդյունավետ կազմակերպման և իրականացման
համար ամենակարևոր գործոններից մեկը կադրերի ճիշտ ընտրությունն է։
Կունենա՞նք հստակ ցուցումներ, կարգավորումներ հաստիքների թվի,
աշխատանքի ընդունման կարգի, վարձատրության վերաբերյալ:

1 3

Հարցեր

Առաջարկներ

Վերանայել հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի
պաշտոնային նկարագիրը՝ թույլ տալով դպրոցին աշխատանքի ընդունել միջին
մասնագիտական ուս. հաստատությունն ավարտած տեխնոլոգիա,
երաժշտություն, կերպարվեստ բաժինների մասնագետների, քանի որ
մասնագետների խնդիր կա։
Խիստ վերահսկողություն սահմանել ԲՈւՀ-երի նկատմամբ, որպեսզի
ավարտողների ստացած գիտելիքներին չկասկածեք ու լրացուցիչ ստուգումներ,
քննություններ և այլ ձևական պրոցեսներ չիրականացնեք:



Հարցեր
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Կարո՞ղ են ուսուցիչներ տեսնել իրենց պրոֆիլը և իրենց մասին ունեցած
ինֆորմացիան։
Դպրոցում արդեն եղած արվեստի առարկաներ դասավանդող և խմբակներ վարող
ուսուցիչների գործառույթն արդյո՞ք դադարելու է:
Արդյո՞ք այս ուսումնական տարում անցնելու ենք թղթային մատյանից
էլեկտրոնայինի:
Հնարավո՞ր է ուսուցչին ազատել անիմաստ ու ծանր թղթաբանությունից:
2006թ.-ից   համակարգչային օպերատորի պաշտոնը գործում է դպրոցներում,
բայց պաշտոնի անձնագիր չունի: Ի՞նչ է նախատեսվում այս գծով:
Ինչպե՞ս և ե՞րբ կարելի է դիմել մենթոր ուսուցիչ դառնալու համար։ Սկսվա՞ծ է
արդյոք այդ գործընթացը։
Ովքե՞ր և ինչպե՞ս կարող են դպրոցներում մենթորներ դառնալ:
Մենթորներին ինչպե՞ս եք վերապատրաստում:
ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները հաճախակի բացակայում են դասերից և ուսուցիչները
բացակա չեն դնում։ Աջակցություն մատուցող թիմը հնարավորություն չի ունենում
պատշաճ մատուցել նախատեսված ծառայությունները: Առաջանում է
հակասություն․երեխան մատյանով ներկա է, իսկ աջակցության թիմը որևէ
արդյունք չի ստանում։ Կարո՞ղ եք հստակեցնել ԿԱՊԿՈՒ երեխաների
բացակայությունների հետ կապված հարցը։
Մենք ամեն օր առնչվում ենք հայերենից բացի մյուս առարկայագետների ոչ
գրագետ խոսքին. ինչի՞ հիման վրա է այն պնդումը, թե հայերեն սովորում են նաև
այլ առարկաների դասերին:
Մինչև հիմա ՄԿՈւ համակարգում աշխատող ուսուցիչները հանրակրթական
առարկաների վերապատրաստումներ չեն անցել։ Ի՞նչ է լինելու հետայսու։
«Դասավանդիր Հայաստան» ծրագրով դպրոցում աշխատում են ուսուցիչներ,
ընդունվում են արտամրցույթային կարգով։ Հարց՝ լրացել է պայմանագրի երկու
տարին և երիտասարդ ուսուցիչը ցանկություն է հայտնել շարունակել
աշխատանքը դպրոցում։ Ըստ կարգի նա պիտի անցնի մրցույթ ինչը
տրամաբանությունից դուրս է, քանի որ արդեն 2 տարի աշխատում է և ունի
դրական բնութագիր, խթանել է համայնքի աշխուժացումը։ Ըստ այդմ, հնարավո՞ր
է ստեղծել մի այնպիսի կազմակերպություն, որտեղ ուսուցիչները, ինչպես օրինակ
«Դասավանդիր Հայաստան» ծրագրով անցած ուսուցիչները, կանցնեն մրցույթով
և հանձնաժողովի տրված եզրակացությամբ կհամալրվի թափուր տեղը։
Մեթոդական ձեռնարկները էլի վաճառվելո՞ւ են ուսուցիչներին։ Եթե այո,
անհասանելի կլինեն նրանց։
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Վերանայել «ուսուցչի օգնական» անվանումը, այդ անվանումը թե՛ ուսուցիչների,
թե՛ աշակերտների կողմից այլ ձևով է ընկալվում։ Կարելի է փոխել «մենթոր»։
Ողջունում ենք նախարարության քայլերը՝ նախադպրոցական ոլորտը
կանոնակարգելու առումով, բայց կարծում ենք, որ առանց առաջնային օղակի ՝
մանկապարտեզների ակտիվ մասնակցության և ինքնակազմակերպման,
հաջողություններ չենք ունենա արդյունավետ նախադպրոցական կրթություն
ապահովելու գործում։
Վերանայել ՆՈւՀ-ի պարտադիր հաստիքացուցակի մեջ ընդգրկել լոգոպետի և
հոգեբանի հաստիքները:
Ավելացնել առարկայական խմբակների ժամերը՝ հնարավորություն տալով
չառաջադիմող աշակերտներին լրացուցիչ պարապմունքների միջոցով շտկել
ուսումնական բացթողումները, թերացումները՝ բացառելով կրկնուսույցի դիմելու
անհրաժեշտությունը։ 
Ուսուցիչների համար հնարավորություն ստեղծել՝ ձեռք բերելու համակարգիչներ
զեղչված գներով։
Գյուղական դպրոցներում երիտասարդ ուսուցիչներին խրախուսելու համակարգ
ներդնելու մասին քննարկումներ սկսել:
Սահմանամերձ շրջանների և գյուղական դպրոցների համար լրացուցիչ
արտոնություններ տալ, որպեսզի նշված վայրերի աշակերտները ԲՈՒՀ-երում
սովորելուց հետո վերադառնան հարազատ դպրոց, համայնք:
Մանկավարժական համալսարան ընտրող դիմորդին տալ հնարավարություն,
հենց ավագ դպրոցում 2 տարի իրականացնել մանկավարժական կամավորական
աշխատանք՝ օրինակ՝ ոչ ֆորմալ կրթության վայրերում, ճամբարներում։
Ժամաքանակի ցենզ դնել, որ նույն առարկան դասավանդող ուսուցիչներից մեկը
չունենա 30 ժամ (հոգնած,միայն գումարի համար աշխատող), մյուսը՝ 10 ժամ:
Վերանայել մեթոդմիավորումների ձևավորման սկզբունքները:
Դասղեկի ժամը ներառել դասացուցակում, ոչ թե թողնել դասերից հետո. յոթ ժամ
դաս անելուց հետո աշակերտը տուն գնալ է ուզում, հոգնում է: Բարձրացնել
դասղեկների աշխատավարձը:
Ուսուցչին վերադարձրեք հեղինակությունն ու իրավունքները,վստահեք և լսեք նրա
առաջարկները:
Կարելի է դպրոցի մեթոդկազմակերպման աշխատանք կատարող
մասնագետները ըստ դասարանական պլանների ունենան տարվա պլան:
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հարց և 38 առաջարկ, որոնք
ներկայացնում են ստացված
հարյուրավոր հարցերի և
առաջարկների ամփոփումները:

Զեկույցում ներկայացված
հարցերն ու առաջարկները կարող
են չհամընկնել «Պարադիգմա»
կրթական հիմնադրամի
դիրքորոշումների և մոտեցումների
հետ:


