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Կրթության բնագավառում գործող ՔՀԿ-ների կարողությունների 

զարգացման եռօրյա դասընթաց 
 

Դասընթացի օրակարգ 

Հունվարի 29-31, 2018 

 

Նպատակը՝ կրթության բնագավառում գործող ՔՀԿ-ների ղեկավարների մոտ հետևյալ 

հմտությունների բարելավումը. մասնակցություն կրթության ոլորտում 

քաղաքականությունների վերլուծության և մշակման գործընթացներին, կրթության մեջ նոր 

տեխնոլոգիաների, հարթակների կիրառում, և հանրակրթության որակի գնահատման 

հմտությունների զարգացում և կրթության մեջ ՔՀԿ-ների կազմակերպական ռազմավարական 

մոտեցումների կիրառում: 

 

Սկզբունքը՝  կազմակերպության կայուն գործունեությունը պահպանելու համար  կրթական 

կազմակերպությունները պետք է լավ հասկանան ոլոտում առկա և մշակվող 

քաղաքականությունները: Նրանք պետք է օգտվեն նորագույն տեխնոլոգիաների և կրթական 

հարթակների ընձեռած հնարավորություններից, տեղեկացված լինեն կրթական 

համակարգում իրականացված ու իրականացվող ռեֆորմներին:  

 

Մեթոդը՝ Դասընթացի ընթացքում կներկայացվեն հիմնական հասկացությունները, 

կիրականացվեն հիմնախնդիրներին առնչվող դեպքերի քննարկումներ, աշխատանք խմբերում 

ու սեփական կազմակերպությունների մասին քննարկումներ։ Դասընթացը կանցկացվի 

մասնակցային և կխրախուսվի բոլորի ներգրավվածությունը։  

 

Թիրախ լսարան՝ Կրթության ոլորտում գործող հայաստանյան 25 ՔՀԿ-ների ղեկավարներ։ 

 

Օր առաջին,  երկուշաբթի հունվարի 29 
 

Ժամ Թեմա 

 10:00 – 10։30 

10:30- 11:30 Բացում 

Ներկայացում 

 Դասընթացի նպատակը և օրակարգը, դասընթացավարներ 

 Մասնակիցներ 

 ՔՀ Կամուրջ ծրագրի նկարագիրը, ՔՀԿ զարգացման կարիքները 

Հայաստանում 

11։30-13։30 Կրթության խնդիրները 21րդ դարում 

 

  

13։30-14։15 Ճաշ 

14։15 -15։30 

 

 

Կրթության կառույցների ամփոփ նկարագիր (հանրակրթություն և 

մասնագիտական) 

Կրթության ոլորտի օրենքները 
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Ռեֆորմներ 

 

15։30 -15։45 Սուրճի ընդմիջում 

15։45 -17։00 Քաղաքականության վերլուծության հիմնական հասկացությունները 

 վերլուծել քաղաքականությունը ազգային, միջազգային և գլոբալ  

համատեքստերում 

Միջազգային կազմակերպությունների դերը ազգային քաղաքականության 

մեջ 

Ապացույցների/փաստարկների դերը ազգային և միջազգային 

քաղաքականության մեջ  

17։00-18։30 Քաղաքականության վերլուծության տարբեր մակարդակներ՝  

 քաղաքականության մշակում 

 քաղաքականության իրականացում 

 քաղաքականության դիսկուրս 

 

18:30 Կարճ փակում 

 

 

Օր երկրորդ,  երեքշաբթի հունվարի 30 

 

Ժամ Թեմա 

10։00 – 11։00 Առաջին օրվա ռեֆլեքսիա 

 Գաղափարների մակաբերում 

11։00 -13։00 Քաղաքականությունների վերլուծության արդյունքում  առաջարկներ 

ձևավորելու և դրանք հասցեատիրոջը հասցնելու միջոցներն ու 

գործիքները 

 

13։00-13։45 Ճաշ 

13։45-16։00 Քաղաքականությունների  մշակում  կոնկրետ առաջարկների շուրջ 

 Քաղաքականությունները հանուն շահերի պաշտպանության 

 Դասընթացներ և ծառայությունների մատուցում  

16։00-16։15 Սուրճի ընդմիջում 

16։15 -17։15 Խմբային աշխատանքների շարունակություն 

17։15 -18։30 Աշխատանքների ներկայացում 

 

Օր երրորդ,  չորեքշաբթի հունվարի 31 
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Ժամ Թեմա 

10։00 – 10։30 Երկրորդ օրվա ռեֆլեքսիա 

10։30 -11։00 Դպրոց-համագործակցություն-նորարություն 

11։00 – 13։00 Կրթական ՀԿ-ների զարգացման խնդիրները  

 

13։00 – 13։45 Ճաշ 

13։45-14։30 Հանրակրթության որակի հիմնախնդիրները  և որակի գնահատման նոր  

գործիքներն ու մոտեցումները 

 

14։30 -16։00 Նոր տեխնոլոգիաները կրթական ՀԿ-ների կարողությունների զարգացման 

համատեքստում 

Շրջված դասարան մեթոդ 

Flip grid 

16։00 -16։15 Սուրճի ընդմիջում 

16։15 -17։00 Գործնական աշխատանքի շարունակություն 

 

17։00 – 18:30 Փակում  

 

 

 


