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Սույն զարգացման ծրագիրը կազմվել է
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 15.01.2021թ. «Պետական հանրակրթական
ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի մշակման
պահանջներն ու ձևաչափը հաստատելու մասին» N 16-Ն հրամանի
պահանջներին համապատասխան:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային

կազմակերպության (այսուհետ՝ Դպրոց) զարգացման 2021-2026 թվականների զարգացման
ծրագիրը մշակված է «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 12-րդ մասի 3-րդ
կետի պահանջներին համապատասխան:
Դպրոցի զարգացման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) մեթոդաբանական հիմքերն են.
1. Դպրոցի ներքին գործունեության 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 և 2020-2021
ուսումնական տարիների ներքին գնահատման հաշվետվությունները,
2. «Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման
ռազմավարական ծրագիրը»,
3. «Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման
պետական ծրագրի» նախագիծը,
4. «Երևանի զարգացման 2019-2023 թթ. հնգամյա ծրագիրը»,
5. նախորդ 5 տարիների գործունեությունը,
6. մանկավարժական կոլեկտիվի ձեռքբերումները
7. դպրոցում առկա հիմնախնդիրները:
Դպրոցի

զարգացման

նախասահմանում
ուղղությունները՝

է
արդի

ծրագիրը

2021-2026

ռազմավարական

թվականների

պետական

կրթական

դպրոցի

փաստաթուղթ
զարգացման

քաղաքականության

է,

որը

հիմնական

պահանջներին

համապատասխան, հաշվի է առնված կրթական հաստատության ինքնազարգացման
ներուժը և Երևան քաղաքի «Կենտրոն» վարչական շրջանի համայնքային կարիքները:
Սույն հեռանկարային ծրագրի հիման վրա պետք է կազմվեն տարեկան աշխատանքային պլանները:
ԴԶԾ կազմելու համար անհրաժեշտ է հստակ պատկերացնել

դպրոցի առաքելությունը,

իմանալ ինչ է ծրագիրը և պլանավորումը.
<<Առաքելությունն>> այն է, ինչի իրականացմանը կոչված է տվյալ հաստատությունը: Այն
ունի շարունակական բնույթ:
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<< Ծրագիրը>> պլանավորված գործողությունների և ներդրումների համախումբ է, որն
ուղղված է որոշակի ժամանակահատվածում նախանշված նպատակների

և խնդիրների

իրագործմանը:
ՀՀ հանրակրթության ոլորտի զարգացման հեռանկարային ուղղություները, նպատակներն
ու խնդիրները սահմանում է «Կրթության զարգացման պետական ծրագիրը»:
Ծրագրի հիմնամեխը դպրոցի զարգացման նոր ուղիներ գտնելն է, որոնք պետք է
նպաստեն սովորողի ներդաշնակ զարգացմանը, կարողունակ քաղաքացու ձևավորմանը,
ով կունենա ազգային արժանապատվության խոր գիտակցություն, ազգային արժեքների
արժևորման ու դրանց պահպանման պատասխանատվություն, կկարողանա ինտեգրվել
սոցիումին ու կունենա

իր ներուժին և նախասիրություններին համապատասխան

մասնագիտական կողմնորոշում:

Ծրագրային

նպատակները,

խնդիրները

և

միջոցառումները

սահմանելուց

հետո

կատարվում է գործունեության պլանավորում, որը միջոցառումների ժամկետները և
պահանջվող համապատասխան ռեսուրսները որոշելու, կադրերի պարտականությունները
և պատասխանատվությունը սահմանելու և ծրագրի բյուջեն կազմելու գործիք է:
Դպրոցի գործունեության պլանավորման գործընթացը սովորաբար բաժանվում է
հետևյալ փուլերի`
ա/ դպրոցի զարգացման հիմնական ուղղությունների, դրանց համապատասխան ծրագրի
նպատակների և խնդիրների սահմանում,
բ/ ծրագրի իրականացման համար առկա հնարավորությունների, կադրային, ֆինանսական
և այլ անհրաժեշտ ռեսուրսների հաշվառում-գնահատում,
գ/ ծրագրի իրականացումն ապահովող գործողությունների նախատեսում:
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ավագ դպրոցի զարգացման ծրագրի մշակման

համար կատարված են հետևյալ հաջորդական քայլերը`
ա/ սահմանվել է դպրոցի առաքելությունը,
բ/ վերլուծվել է առկա իրավիճակը, բացահայտվել են եղած հիմնախնդիրները,
գ/ սահմանվել են հիմնական նպատակները և դրանցից բխող խնդիրները,
դ/սահմանվել

են

հիմնական

գերակայությունները,

մշակվել

կատարման

համար

անհրաժեշտ գործողությունները և միջոցառումները,
ե/ սահմանվել են հիմնական ռազմավարությունները, գնահատվել եղած և անհրաժեշտ
մարդկային, նյութական և ֆինանսական միջոցները,
զ/սահմանվել է ֆինանսատնտեսական գործունեությունը,
Դպրոցի զարգացման ծրագիրը պլանավորելիս հաշվի է առնվում այն հանգամանքը, որ
ավագ դպրոցի հիմնական առաքելությունը շրջանավարտների որակյալ կրթությունը

և

մասնագիտական կողմնորոշումն ապահովելն է:
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1.ԴՊՐՈՑԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
21-րդ դարի կոմպետենտ (կարողունակ) քաղաքացու ձևավորումն է.
զինված

գիտելիքներով,

մասնագիտորեն

զարգացած

կողմնորոշված,

կարողունակություններով,

մրցունակ,

սոցիումին

ինտեգրված,

նպատակասլաց ու հայրենասեր:
Կրթությունն անընդհատ վերափոխվում է, բովանդակությունը՝ կատարելագործվում՝
մոտենալով

արդի

պահանջներին:

դարաշրջանի
Ճգնաժամային

սոցիալական,
երևույթների

քաղաքական

և

հաղթահարումը

և

մանկավարժական
առաջխաղացումը

կրթության բնագավառում տեղի են ունենում հնի վերափոխման, նոր սկզբունքային
մոտեցումների դրսևորման,

ինչպես նաև

մանկավարժությանն

ու կրթությանն այլ

բովանդակություն հաղորդելու միջոցով: Մեծ տեղ է հատկացվում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ներդրմանը կրթության բնագավառում:
Ժամանակակից դպրոցից պահանջվում է.
1. Ձևավորել սովորողի շարունակական կրթությունն ապահովող անձնային որակներ,
2. Սովորողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ,
3. Կրթության մեջ առաջնահերթություն տալ ուսուցման պրակտիկ ուղղվածությանը,
որ սովորողը կարողանա ձեռք բերված
գիտելիքներն ու կարողությունները
գործնականում կիրառել,
4. Երաշխավորել

սովորողների

ազատությունը՝

որպես

կրթության

արդյունա-

վետության բարձրացման միջոցի: Սովորողին պետք է ընձեռել ինքնուրույն
ուսումնական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն:
5. Ստեղծել պայմաններ ուսումնահետազոտական գործունեության համար,
6. Ուսումնառության ընթացքում զարգացնել
կատարելու կարողություն,

ստեղծագործական աշխատանքներ

7. Նպաստել սովորողների հաղորդակցական կարողությունների ձևավորմանը: Այս
որակն իր մեջ ներառում է լեզուների, մարդկանց հետ շփման տարբեր եղանակների
իմացություն, խմբային աշխատանքի, կոլեկտիվում տարբեր դերեր կատարելու
կարողություններ:
8. Հաշվի առնել սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները,
9. Կազմակերպել սովորողների խորացված հոսքային ուսուցումը
նախասիրություններին և կարողություններին համապատասխան,

սովորողի
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1.1 Ի՞նչ կրթական կարիքներ է բավարարելու դպրոցի առաքելությունը
Ուսուցման և ուսումնառության արդյունավետ կազմակերպման միջոցով ձևավորել
 համակողմանիորեն զարգացած,
 մասնագիտորեն կողմնորոշված,
 ազգային արժեքներ կրող,
 հայրենասեր,
 գլոբալիզացիայի մարտահրավերներին պատրաստ,
 համաշխարհային աշխատաշուկայում կողմնորոշվող և մրցունակ,
 մարդասիրության ոգով դաստիարակված
կոմպետենտ քաղաքացիներ:
Այսպիսով՝ դպրոցի առաքելությունը պետք է բավարարի սովորողի կրթական
կարիքները՝ սահմանելով կրթության որակի բարձրացման և ազգային դպրոցի
գլխավոր նպատակի իրագործման ուղիները:

1.2 Ի՞նչ ռեսուրսներ են առկա առաքելության իրագործման համար
1. Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում որակյալ կրթություն ստանալու համար,
2. Սովորողի կրթական կարիքի գնահատում,
3. Սովորողի կրթական կարիքի բավարարում տարբերակված ուսուցմամբ,
4. Օտար լեզուների խորացված ուսուցում,
5. Արտասահմանյան իր հասակակիցների հետ անմիջական շփումների միջոցով
համաշխարհային մշակույթին ծանոթ, հայրենասեր քաղաքացու ձևավորում,
6. Համայնքի հետ ակտիվ համագործակցող, համայնքի սոցիալ-մշակութային կենտրոն
հանդիսացող դպրոցի վարկանիշ,
7. Կրթություն բոլորի համար, որտեղ կարող են սովորել և՛ սովորական, և՛ օժտված , և՛
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները,
8. Սովորողների տեղեկացվածությունը հայաստանյան և համաշխարհային
աշխատաշուկային,
9. Մասնակցային և համագործակցային աշխատանքային մթնոլորտ`դպրոց-ծնողական
համայնք սերտ համագործակցությամբ,
10. Աշակերտների մտավոր զարգացման պայմաններ,
11. Սովորողների

արժեհամակարգի

ձևավորում՝

ունենալով

ավանդույթներով

հարուստ բազմամյա պատմություն, առաջացնելով հետաքրքրություն նորի և
հարգանք անցյալի նվաճումների նկատմամբ:
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1.3 Ի՞նչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ Ծրագրի իրականացման համար

Մարդկային ռեսուրսներ
• Առկա մասնագետների մասնագիտական որակների շարունակակյան
բարելավում
• Մանկավարժական համակազմի համալրում նոր փորձառու կադրերով

Նյութատեխնիկական բազա
• Համակարգչային տեխնիկայի համալրում
• ժամանակակից սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում
• Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների շարունակական համալրում և
դասապրոցեսում վերջիններիս կիրառման ընդլայնում

Ֆինանսական ռեսուրսներ
• լրացուցիչ վճարովի ծառայությունների կազմակերպում
• տարածքների վարձակալություն

1.4 Առաքելությունն իրատեսական դարձնելու գրավականներն են`
 Փորձառու մանկավարժական համակազմը,
 Մասնակցային և համագործակցային աշխատանքը,
 Համընդհանուր ներառական կրթության իրականացումը,
 Հոսքային ուսուցման արդյունավետ կազմակերպումը,
 Կրթության որակի բարելավմանը միտված շարունակական,
միջոցառումները`սեմինարներ, վեբինարներ, վերապատրաստումներ,
 Հոսքային ենթակառուցվածքների համալրում


կենսաքիմիա



ծրագրավորում

 Կրթության կազմակերպման միջավայրի շարունակական բարելավումը,
 Դպրոցի ակտիվ ներգրավվածությունը սոցիալ-մշակութային միջոցառումներում,
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 Արտադասարանական միջոցառումներում սովորողների ներգրավվածությունը
(ճանաչողական այցեր, մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով
հանդիպումներ, բանավեճեր, քննարկումներ և այլն),
 Դպրոցում ձևավորված ավանդույթները,
 Խրախուսման

միջոցները

(«Տարվա

աշակերտ»,

«Տարվա

շրջանավարտ»

անվանակարգերը, շնորհակալագրեր՝ դպրոցասիրության և դպրոցը լավագույնս
ներկայացնելու
մասնակցած

համար,

շնորհակալագրեր

շրջանավարտներին՝

դպրոցի

հայրենիքի

պաշտպանությանը

սերմանած

հայրենասիրական

դաստիարակությանը հավատարիմ մնալու և հայրենիքի հանդեպ պարտքը պատվով
կատարելու համար),
 Սովորողների մասնակցությունը միջազգային և հանրապետական մրցույթներին:

1.5 Առաքելության իրագործման վրա էական ազդեցություն ունեցող
ներքին գործոնները
Առաքելության իրագործման վրա էական ազդեցություն ունեցող ներքին գործոններն են՝

Դրական
• առաքելության իրագործման
գործընթացում կրթական
գործընթացի մասնակիցների
(ծնողական համայնք,
կառավարման, ղեկավարման
մարմիններ, համայնքի,
հասարակության ակտիվ խմբեր)՝
ակտիվ ներգրավումը
• մարդկային, նյութական,
ժամանակային ռեսուրսների
ռացիոնալ օգտագործումը
• հոսքային ենթակառուցվածքների
համալրումը

Բացասական
• կրթական գործընթացի
մասնակիցների իներտ, պասիվ
վերաբերմունքը
• առաքելության նկատմամբ
թերահավատությունը
• վարչական և մանկավարժական
աշխատողների կազմակերպչական
հմտությունների պակասը
• միանձնյա, ոչ թափանցիկ
ղեկավարումը

• արդյունավետ ղեկավարումը
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Թվարկված ռիսկերը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է՝


բոլոր հնարավոր ռիսկերի կանխատեսում և գնահատում,



ռիսկերի կառավարման գործողությունների ճիշտ պլանավորում,



գործողությունների համակարգված իրականացում:

1.6 Առաքելության իրագործման վրա էական ազդեցություն ունեցող
արտաքին գործոնները
Առաքելության իրագործման վրա էական ազդեցություն ունեցող արտաքին գործոններն են՝

Դրական
• Պետության կրթական
քաղաքականության՝ կրթության
որակի բարձրացմանը միտված՝
նորարարական և արդյունավետ
մոտեցումների ներդրումը
• Երկրի տնտեսական աճով
պայմանավորված՝ կրթության գծով
պետական ֆինանսավորման
չափաքանակի ավելացումը

Բացասական
• դրական գործոնների
բացակայությունը կամ ոչ լիարժեք
առկայությունը
• համաճարակներով
պայմանավորված
սահմանափակումները
• հասարակության մեջ դպրոցի
նկատմամբ ձևավորված
կարծրատիպերը

• Համայնքի՝ կրթության որակի
բարձրացմանն ուղղված
գործողությունների կարևորումը և
ակտիվ մասնակցությունն ու
աջակցությունը դպրոցի կրթական
գործընթացի կազմակերպմանը
• լիազորված մարմինների կողմից
դպրոցին տարբեր ծրագրերում
ներգրավելը
• միջազգային
կազմակերպությունների հետ
համագործակցությունը
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2. ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դպրոցի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է` ի դեմս կառավարության
(այսուհետ` Հիմնադիր):
1. Դպրոցը հանդիսանում է «ՀՀ Երևանի Տ. Շևչենկոյի անվան թիվ 42 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ
(պետռեգիստրի վկայականի գրանցման համարը 28621004805, վկայականի համարը
03Ա-058084, ծածկագիր 100013258):
2. Ուսումնական հաստատությունը գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ
օրենսդրությամբ և դպրոցի կանոնադրությամբ` հաստատված 15.09.2017 թ., գրանցված
է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի Կենտրոնի տարածքային բաժնի
կողմից:
3. Դպրոցի գտնվելու վայրն է`ՀՀ ք.Երևան, Մաշտոցի 5/2, հեռ. 010-53-56-41:
4. Դպրոցն ունի ՀՀ զինանշանի պատկերով հայերեն անվամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր:
Կնիքը, ձևաթղթերը և անհատական այլ միջոցներ ձևավորելիս հայերենին կարող է
զուգակցվել անգլերենը և ռուսերենը:
5.

Դպրոցն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ:
«Երևանի Տ. Շևչենկոյի անվան հ. 42 ավագ դպրոց»

պետական ոչ առևտրային

կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Դպրոց) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող,
իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագրեր
իրականացնող ուսումնական հաստատություն է:
Դպրոցը հիմնվել է 1943 թվականին` որպես ռուսական դպրոց: 1991 թվականին
վերակազմավորվել է որպես հայկական հանրակրթական դպրոց՝ ռուսերենի խորացված
ուսուցմամբ: 2010 թվականից կառավարության որոշմամբ ավագ դպրոց է: 2016 թվականից
ունի ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ բացելու թույլտվություն` համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ
նախարարի N806 Ա/Ք հրամանի, տրված՝ 30.09.2016 թ.:
Դպրոցում աշխատում է 25 ուսուցիչ՝ բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ:
Նրանցից 2-ն ունեն 1-ին աստիճանի որակավորման տարակարգ:
Դպրոցի աշակերտների թիվը 221 է:
Մանկավարժական խորհուրդը կազմված է 26 անդամից:
Կառավարման խորհուրդը կազմված է 9 անդամից՝ բոլորը բարձրագույն կրթությամբ:
Ծնողական խորհուրդը կազմված է 13 անդամից:
Աշակերտական խորհուրդը կազմված է 37 անդամից:
Խորհրդակցական մարմիններն ունեն կանոնադրություն, աշխատանքային պլաններ,
գործում են օրենքով նախատեսված իրենց իրավասությունների սահմաններում:
Դպրոցը գործում է մեկ հերթով և հինգօրյա աշխատանքային ռեժիմով:
Դպրոցը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է համագործակցել օտարերկրյա
ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ:

10

Դպրոցի շենքի կառուցվածքը (ուսումնական ֆիզիկական միջավայր)
Առկա դպրոցի շենքը կառուցվել է 1953թվականին, բաղկացած է 2 մասնաշենքից և կից
կառույցից:
Մասնաշենքերը քառահարկ են, իսկ կցակառույցը՝ երկհարկ:
2019-2021 թվականներին Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Կրթության
բարելավում» վարկային ծրագրի 2-րդ փուլի շրջանակներում հիմնանորոգվել է դպրոցի
հիմնական քառահարկ մասնաշենքը։ Դպրոցի 2-րդ մասնաշենքը և կցակառույցը, որտեղ
գտնվում է դպրոցի մարզադահլիճը, չեն հիմնանորոգվել։
Դպրոցում՝ հիմնանորոգված մասնաշենքում, այս պահին գործում է 13 դասասենյակ, կա 3
վարչական սենյակ, խորհրդակցությունների սենյակ,
թանգարան,

նիստերի

դահլիճ,

համակարգչային

Տարաս Շևչենկոյի անունը կրող
լսարան,

բուֆետ,

բուժսենյակ,

պահակակետ, 2 կահավորված լաբորատորիա, 7 սանհանգույց:
Դպրոցի երկրորդ մասնաշենքն ու մարզադահլիճը կարիք ունեն վերանորոգման,
նախատեսվում է այնտեղ տեղակայել գրականության, պատմության, աշխարհագրության
առարկայական կաբինետներ, նախնական զինպատրաստության սենյակ, զենքի պահեստ,
աշխորհրդի սենյակ, մեթոդական կաբինետ, գրադարան իր գրապահոցով և ժամանակակից
ընթերցասրահ:

3. ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ
Իրավիճակի

վերլուծությունը

շատ

կարևոր

է

դպրոցի

զարգացման

ծրագրում

իրատեսական նպատակներ և խնդիրներ սահմանելու համար: Վերլուծության համար
հիմք են հանդիսացել նախորդ զարգացման ծրագրի 5 տարիների ընթացքը և դպրոցի
գործունեության

ներքին

գնահատման

վերջին

3

ուսումնական

տարիների

հաշվետվությունների արդյունքները:

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքները

Ոլորտը

Իրականացված աշխատանքը
Հիմնանորոգված է դպրոցի հիմնական մասնաշենքը,
բարեկարգված է բակը, դպրոցի տարածքը ցանկապատված է
Հիմնված է Տ. Գ. Շևչենկոյի անունը կրող թանգարան
11

Դպրոցի շենքերի շահագործումը համապատասխանում է
Դպրոցի շենքային

անվտանգ շահագործման նորմատիվներին, պահպանվում է

պայմաններ

հակահրդեհային անվտանգությունը: Բոլոր դասասենյակները կահավորված են բավականին լավ վիճակում գտնվող,
բայց օգտագործված գույքով:
Դպրոցն ունի 20 համակարգիչ, 21 նոութբուք, 3

Նյութատեխնիկական
բազա

բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք, 2 էլեկտրոնային
գրատախտակ
Ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության լաբորատորիաները,
որոնք համալրված են ժամանակակից սարքերով ու
սարքավորումներով, ուսումնական նյութերով, դիդակտիկ
պարագաներով , աշխարհագրության վերաբերյալ
ուսումնական նյութեր, քարտեզներ, գլոբուսներ
Դպրոցի անհրաժեշտ մասերում՝ մուտքի մոտ, միջանցքներում,
տեղադրված են տեսախցիկներ
Գործում է անվտանգության համակարգ

Դպրոցի առաջընթացը
Ռուսերենի խորացված ուսուցում
Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների կոմպլեկտավորում
Հեռավար կրթության ապահովում՝ ըստ անհրաժեշտության, միասնական կրթական
հարթակի՝ MS Teams-ի կիրառությամբ
Դպրոցի գործունեության թափանցիկության ապահովման և լուսաբանման նպատակով
գործում է դպրոցի պաշտոնական կայքը` http://school-42.am, ֆեյսբուքյան էջը`
https://web.facebook.com/Yerevan-High-School-N42-after-Taras-Shevchenko-238683539584695/?pnref=lhc,

youtube-յան հասցեն՝ https://www.youtube.com/channel/UClE1tMLBIA8eceSk5G1XYjA,
աշակերտական խորհրդի ֆեյսբուքյան էջը՝ https://web.facebook.com/PupilCouncil42/?fref=ts
Բոլորն ունեն բարձրագույն կրթություն և համապատասխան
որակավորում
Մանկավարժական
համակազմի
ձեռքբերումներ

Բոլոր ուսուցիչներն անցել են համապատասխան
վերապատրաստումներ և ատեստավորված են,
համապատասխանում են ավագ դպրոցում դասավանդելու
չափանիշներին
7 ուսուցիչ ունեցել է որակավորման 1-ին աստիճանի
տարակարգ
1 ուսուցիչ մասնակցել է կամավոր ատեստավորման և
հաղթահարել անցողիկ շեմը 97%-ով
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ՏՀՏ կարողությունների և հմտությունների զարգացում



Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների օգտագոր-ծում` e-

Աջակցություն

school.am, armedu.am, lib.armedu.am,

մանկավարժներին

kznakhimnadram.blogspot.com, dasaran.am, imdproc.am,


Հեռավար դասավանդման հմտությունների զարգացում



Ձևավորված են և ակտիվորեն գործում են աշակերտական
խորհուրդն ու ծնողական խորհուրդը, որոնք սերտորեն
համագործակցում են տնօրենության և մանկավարժական
համակազմի հետ:



ԱԽ-ն հանդես է գալիս նախաձեռնություններով,
անցկացնում ինքնուրույն միջոցառումներ,
խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է

Ժողովրդավարական

մանկավարժական խորհրդի նիստերին, անկաշկանդ

սկզբունքների

ներկայացնում և քննարկում է իր պլանները տնօրենի

կարևորում

հետ:


ԱԽ-ի իրավական և սոցիալական հանձնախմբերը
կազմակերպում են քննարկումներ, միջոցառումներ`
ուղղված աշակերտների իրավունքների և
պարտականությունների ճանաչմանը:

2014 թ. Դպրոցը եղել է «Դպրոց-կենտրոնների միություն»
իրավաբանական անձանց միության անդամ:
Դպրոցը համագործակցել և համագործակցում է՝


հայ և արտասահմանյան բուհերի հետ /ճանաչողական
այցեր, սահիկահանդեսներ/

Դպրոցի
համագործակցային



Այլ ուսումնական և հասարակական կառույցների հետ
o Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատուն և
ուկրաինական համայնք

դաշտ
o

Հայաստանում ՌԴ դեսպանատուն

o

«Россотрудиечество» Դաշնային գործակալություն,

o

Ռուսաստանում հայերի միություն

o

Մասնագիտական կողմնորոշման ռեսուրս- կենտրոն

o

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ

o

Համայնք (ակտիվորեն մասնակցում է Կենտրոն վաչական
շրջանի կողմից կազմակերպված միջոցառումներին,
կազմակերպում է ավանդական միջոցառումներ, տոներ,
ծեսեր՝ ներգրավելով համայնքի բնակչությանը)

Մասնակցություն հանրապետական, միջազգային մրցույթների
ու մրցաշարերի`Best people միջազգային հանրագիտարան,
«Կենգուրու» , «Ռուսական արջուկ» միջազգային և «Մեղու»
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հանրապետական մրցույթներ, ամենամյա ասմունքի փառատոն,
ստեղծագործական մրցույթներ
Դպրոցի

Մշակութային և սոցիալական բնույթի արտադասարանական,

ակտիվություն

արտադպրոցական միջոցառումներ՝ գրական-երաժշտական
կոմպոզիցիաներ, զրույց-քննար-կումներ, բանավեճեր
Հիշատակի և խոնարհման երթեր՝ Ծիծեռնակաբերդ, Հաղթանակ
զբոսայգի, Օղակաձև այգում գտնվող Շևչենկոյի արձանին
Ամենամյա տարեվերջյան եռակողմ նիստ՝ դպրոց-ծնողաշակերտ, որի ժամանակ տնօրենը տալիս է տվյալ ուստարվա
հաշվետվությունը սահիկահանդեսի, ֆիլմաշարի միջոցով, տվյալ

Դպրոցում ձևավորված
ավանդույթներ

ուսումնական տարվա առավել ակտիվ ուսուցիչները, ծնողներն
ու աշակերտները խրախուսվում են դպրոցի տնօրենի
շնորհակալագրերով ու պատվոգրերով:
«Տարվա աշակերտ» մրցանակաբաշխություն
«Տարվա շրջանավարտ» մրցանակաբաշխություն
«Շևչենկովյան օրեր» մշակութային տասնօրյակ

Հաջորդ 5 տարիների ընթացքում նախատեսվող աշխատանքներ.
Դպրոցի կրթական գործընթացի արդյունավետ
Ոլորտը

կազմակերպմանը նպաստող և զարգացման ենթակա
գործոններ
Հետևողական լինել դպրոցի երկրորդ մասնաշենքի և մարզադահլիճի
հիմնանորոգման գործընթացին

անհրաժեշտ

Առարկայական կաբինետների /գրականություն,
աշխարհագրություն, պատմություն, ՆԶՊ/
կահավորում և դասասենյակների համալրում նոր
գույքով
Համակարգչային լսարանի կահավորում,
համակարգչային տեխնիկայի, էլեկտրոնային
գրատախտակների համալրում
Դպրոցի հանդիսությունների դահլիճի
կահավորում. այն վերանորոգված է , բայց
կահավորված չէ:
Կահավորել ժամանակակից գրադարան (նաև

պայմանների

առցանց) և ընթերցասրահ

ապահովում

Գրադարանում ռուսերենով սովորող երեխաների

Սովորողների
մոտիվացիայի և
նպատակադրման,
Դպրոցի շենքային

ներպրոցական

պայմաններ և

կյանքի

նյութատեխնիկա-

ակտիվացման

կան բազա

համար

համար առանձին բաժնի ստեղծում՝ հագեցած՝
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ռուսաց լեզվով գեղարվեստական
գրականությամբ, դասագրքերով,
ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներով
Գրադարանին և ընթերցասրահին կից ստեղծել
համակարգիչներով կահավորված լսարան,
որտեղ տեղադրված համակարգիչներից դասերից
հետո կօգտվեն այն սովորողներն ու
ուսուցիչները, որոնք տանը չունեն համակարգչով
աշխատելու հնարավորություն
Դպրոցի 80-ամյակին ընդառաջ ստեղծել դպրոցի
պատմության թանգարան
Կահավորել աշակերտական խորհրդի սենյակը
Սպորտային դահլիճի և սպորտհրապարակի
կահավորում. մարզասրահ, հանդերձարան,
լոգարան (վերանորոգումը կազմակերպելուց
հետո)
Հանգստի գոտիների ստեղծում միջանցքներում
Կինոսրահ, նկարչական սենյակ (արվեստանոց)
Ռադիոկապի ապահովում դպրոցի ողջ տարածքում
Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների համալրում
Ռուսերենի իմացության խթանում. խորացված ուսուցման զարգացում
Երրորդ օտար լեզվի ներդնում
Քաղաքացու

ՏՀՏ կարողությունների զարգացում, ԷԿՌ ռեսուրսների ընդլայնում

ձևավորում,

Ժամանակակից կրթական մոտեցումների ու տեխնոլոգիաների
խթանում, զարգացում
Մեթոդական կաբինետի գործառույթների ընդլայնում, ռեսուրսների

ուսումնական
գործընթաց

համալրում ժամանակակից մեթոդական գրականությամբ

Կադրային
քաղաքականություն

Ներդպրոցական
վերահսկողության
դրույթների
թարմացում,
ուժեղացում,
նոր
փաթեթների,
ձևաթղթերի,
փաստաթղթերի
ներդնում`դպրոցի կանոնադրությանն ու այլ իրավական ակտերին
համապատասխան:
Ուսուցիչների վերապատրաստումներ, ատեստավորման միջոցով
աշխատավարձի բարձրացում
Նոր, փորձառու, այդ թվում՝ և երիտասարդ, կադրերով համալրում

Խորհրդակցական

Շրջանավարտների խորհրդի ստեղծում

մարմիններ
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Այսպիսով՝

3.1 Դպրոցի շենքային պայմանները և նյութատեխնիկական բազան
Դպրոցն

ունի

երկու

մասնաշենք.

գլխավոր

մասնաշենքը

հիմնանորոգվել

և

շահագործման է հանձնվել է 2021 թվականին:
Դպրոցի շենքերի շահագործումը համապատասխանում է անվտանգ շահագործման
նորմատիվներին,

պահպանվում

դասասենյակները ձևավորված

է

հակահրդեհային

անվտանգությունը:

Բոլոր

են և կահավորված: Դպրոցն ապահովված է

անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով:

16
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3.2

Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը

Դպրոցի

ֆինանսատնտեսական

գործունեությունը

հստակ

է

և

թափանցիկ:

Նախահաշիվը և ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունները տեղադրվում են դպրոցի
կայքում: Բյուջեի ծախսի հիմնական ուղղություններն են.


աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարուﬓեր,

 կոմունալ վճարներ,
 գրասենյակային և տնտեսական ապրանքներ,
 գույքի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր,
 կապիտալ ծախսեր,
 հատուկ նպատակային ծախսեր,
 այլ ծախսեր:
2018-2021 թվականների ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ, չնայած

վերջին 3 տարիներին ֆինանսական միջոցները նվազել են`

պայմանավորված աշակերտների թվի նվազումով, այնուամենայնիվ, տարեկան
բյուջեի միջոցները հիմնականում բավարարում
ծախսերին:

2021-2022

ուստարում

ավելացել

են աշխատավարձին և կոմունալ
է

սովորողների

թիվը,

ինչով
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պայմանավորված կավելանան նաև ֆինանսական միջոցները:
ՀՀ ԿԳՄՍՆ որոշմամբ դպրոցին

հատկացվել

է գումար` մրցութային կարգով

դպրոցական գույք ձեռք բերելու համար:
Դպրոցի առկա և ձեռք բերված գույքը հաշվառված է, կատարված է գույքագրում:
Դպրոցի տվյալ ուստարվա բյուջեի նախագիծը, ըստ դպրոցի կանոնադրության
պահանջի,

տրվում

է

կառավարման,

մանկավարժական,

ծնողական

և

աշակերտական խորհուրդներին՝ առաջարկություններ ստանալու նպատակով,
ապա ներկայացվում լիազոր մարմնի հաստատմանը:

3.3 Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր
Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգվում է հետևյալ իրավական ակտերով՝
«Կրթության

մասին»,

«Հանրակրթության

մասին»,

«Պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքներով, «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով»,
դպրոցի

կանոնադրությամբ,

օրինակելի

իրավական

ակտերի տեղայնացված

տարբերակներով, ներքին իրավական ակտերով, նորմատիվ փաստաթղթերով: Դպրոցին
վերաբերող բոլոր իրավանորմատիվային փաստաթղթերի վարումը իրականացվում է
սահմանված կարգով: Անհրաժեշտության դեպքում մշակվում և գործածության մեջ
են դրվում ներքին գործածության համար նախատեսված իրավական նոր ակտեր
(օրինակ՝ներքին կարգապահական կանոններ, աշխատակարգեր և այլն):
Դպրոցավարությունն իրականացվում է սահմանված կարգով:
Դպրոցի գործունեության փաստաթղթերի թղթային ձևաչափից աստիճանաբար
անցում է կատարվում էլեկտրոնայինի:
Դպրոցում վարվում են նաև դպրոցի կանոնադրությանը համապատասխան մշակված
ձևաթղթեր` ներքին դպրոցական վերահսկողություն անցկացնելու , ՈՒԹՀՎ վերլուծության նպատակով:

3.4

Կառավարման և խորհրդակցական մարմինները

Դպրոցը սերտորեն համագործակցում է և՛ կառավարման, և՛ խորհրդակցական
մարմինների հետ. դպրոցի գործունեությունը բաց է և թափանցիկ:

Կառավարման խորհուրդը

գործում է և մշտապես գործել է դպրոցի կանոնադրու-

թյան և լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգերով իրեն վերապահված գործառույթներին համապատասխան: Նրանց գործունեությունը միտված է դպրոցի բնականոն
զարգացմանը,

Խորհուրդը

շահագրգիռ

է

դպրոցի

առաջընթացի

հարցում,

պատրաստակամորեն աջակցում է բոլոր նախաձեռնություններին:

Մանկավարժական խորհուրդը

պատշաճորեն կատարում է կանոնադրությամբ

իրեն վերապահված գործառույթները, հիմնականում գումարվում է բոլոր անդամների
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մասնակցությամբ, քննարկում է նաև

զարգացման ծրագրի իրագործման հետ

կապված

է

խնդիրները,

անդրադառնում

ընթացիկ

հարցերին

և

կոլեկտիվ

պատասխանատվություն կրում ընդունված որոշումների համար:

Աշակերտական խորհուրդն ակտիվ է և գործում է ժողովրդավարական սկզբունքներով: Դպրոցի տնօրենությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները,
օժանդակում դրանց իրագործմանը:
Աշակերտական խորհուրդը հանդես է գալիս մի շարք առաջարկություններով,
ներքին կարգապահական կանոնների կենսագործմանը, սովորողների արտաքին
տեսքին

և

կեցվածքին,

պայքարում

ուշացումների

դեմ,

կազմակերպում

է

միջոցառումներ, հանդիպումներ, ճանաչողական այցեր:
Կարևորելով աշակերտական ինքնակառավարումը՝ պարբերաբար անցկացվում են
հանդիպումներ սովորողների հետ, լսում նրանց, լուծում տալիս խնդիրներին: Անչափ
կարևորում

ենք,

աշակերտների

կողմից

մասնագիտական վերլուծությունը,

բարձրացված

հարցերի

խոր

և

աշակերտական խորհրդի նախաձեռնողա-

կանության խթանումը:
Աշակերտական խորհրդի նախագահը, ըստ անհրաժեշտության, խորհրդակացական
ձայնի իրավունքով մասնակցում է մանկավարժական խորհրդի նիստերին: Ըստ
կանոնադրության՝

պարտաճանաչորեն

գումարում

են

նիստերը

հստակ

օրակարգերով, վարում աշակերտական խորհրդի նիստերի արձանագրությունների
մատյանը:

Ծնողական

խորհուրդը

մշտապես

իրազեկ

է

և

ներգրավված

դպրոցի

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներում: Ծնողական խորհրդի նախագահը
խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, ըստ անհրաժեշտության, մասնակցում է
մանկավարժական խորհրդի նիստերին: Ըստ կանոնադրության՝ պարտաճանաչորեն
գումարում են նիստերը հստակ օրակարգերով, վարում ծնողական խորհրդի նիստերի
արձանագրությունների մատյանը:
Ծնողական
կազմակերպել

խորհուրդը
է

բազում

դասարանական
ճանաչողական

ծնողխորհուրդների
էքսկուրսիաներ,

միջոցով

այցելություններ

թանգարաններ և այլ միջոցառումներ: Ծնողների հետ համագործակցությունը
շարունակվել է նաև համավարակի պայմաններում: Նրանց հետ կապն իրականացվել
է առցանց՝ սոցիալական տարբեր հարթակներում:

3.5

Աշակերտական համակազմը

2021-2022 ուստարում դպրոցում սովորում է 221 աշակերտ: Նախորդ 2 տարիներին
վերանորոգման պատճառով նվազել էր աշակերտ թիվը, սակայն այս ուստարում
դպրոցում կոմպլեկտավորվել է 6 դասարան, դպրոց է ընդունվել 132

աշակերտ:
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Սովորողների թիվը
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Սովորողների թիվը

Ամուր է դպրոց-շրջանավարտ կապը, ինչը փաստում է, որ մեր սաները սիրում են
դպրոցը, սիրով են հաճախում, իրենց զգում են հարգված, ապահով, գնահատում են
դպրոցի տնօրենության և մանկավարժական համակազմի աշխատանքը, այդ մասին են
վկայում նաև ներքին գնահատման շրջանակներում արված հարցումները:
Դպրոցը հատուկ ուշադրություն է դարձնում աշակերտների հաջողություններին
դպրոցում

դպրոցից

դուրս:

Կարևորում

անհատականություններ,

որպես

քաղաքացիներ,

մոտեցում

և

բոլոր

խրախուսում է

դաշտերում:

Դպրոցը

է

նրանց

ձևավորումը՝

ցուցաբերում

պարբերաբար

շնորհալի, դպրոցասեր և ակտիվ

որպես

է

անհատական

տարբեր

ձևաչափերով

աշակերտներին, նրանց

նախասիրությունները:
Դպրոցի

աշակերտները

օլիմպիադաների,

տարբեր

հաջողությամբ
առարկայական

մասնակցում
մրցույթների

են

առարկայական

(«Մեղու»,

«Կենգուրու»,

«Русский медвежонок»), ստեղծագործական և սպորտային մրցույթների: Աշակերտներից
շատերը մասնակցում են նաև միջազգային մրցույթների: Այդ ամենը լուսաբանվում է
դպրոցի կայքէջերում:

3.6

Մանկավարժական համակազմը

Մանկավարժական համակազմը համալրված է փորձառու և որակյալ կադրերով:
Երկու ուսուցիչ ունեն որակավորման առաջին աստիճանի տարակարգ, մեկ ուսուցիչ
մասնակցել է կամավոր ատեստավորման և հաղթահարել անցողիկ շեմը 97 %-ով:
Ուսուցիչները համավարակի պայմաններում բարելավեցին իրենց կարողությունները
տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

դաշտում

և

կարողացան

պատշաճորեն
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իրականացնել հեռավար ուսուցում: Այսօր էլ, ըստ անհրաժեշտության, իրականացնում
են հիբրիդային ուսուցում, մեծամասնությունը հմտորեն կիրառում է MS Teams հեռավար
հարթակն իր բոլոր հնարավորություններով, հմտորեն օգտվում է առկա էլեկտրոնային
կրթական ռեսուրսներից, նաև իրենք են ստեղծում ռեսուրսներ:
Մի քանի ուսուցիչների գիտական կամ մեթոդական հոդվածներ տպագրվել են
հանրապետական պարբերականներում:
Դպրոցի ուսուցչական համակազմը համալրվում է ուսուցչի թափուր տեղի համար
հայտարարվող մրցույթով՝ ըստ լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգի:
Կադրային քաղաքականությունը կրել և կրելու է շարունակական բնույթ,
մանկավարժական համակազմը համալրվելու է նոր բարձրորակ կադրերով:
Բոլոր ուսուցիչները հիմնականում ապահովված են մեկ դրույքաչափով:
Դպրոցում գործում են հայոց լեզվի և գրականության, օտար լեզուների,
մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, պատմահասարակագիտական և բնագիտական
առարկաների մեթոդմիավորումները՝ ըստ իրենց գործառույթների:

Ուսուցիչների տարիքային
Մինչև 30
բախշվածությունը
տարեկան , 1
31-ից 40
տարեկան , 4
56 տարեկան և
ավելի , 10
41ից -50
տարեկան , 5

51-ից -55
տարեկան , 4
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3.7 Համագործակցությունը համայնքի, կրթության կառավարման
մարմինների և շահառու կազմակերպությունների հետ
Դպրոցը համագործակցում է համայնքի հետ, աջակցում համայնքի կազմակերպած
միջոցառումների անցկացմանը. համատեղ շաբաթօրյակ, ծառատունկ, ԷրեբունիԵրևան տոնակատարություն, հանդիպումներ վարչական շրջանի ղեկավարի հետ:
Համայնքի

ներկայացուցիչները

կազմակերպվող

հրավիրվում

միջոցառումներին,

են

մասնակցելու

մասնավորապես,

ազգային

դպրոցում
տոներ

և

տոնակատարություններ, հիշատակի օրեր անցկացնելիս: Դպրոցի աշակերտներն
իրականացնում են տարբեր նախագծային աշխատանքներ՝ միտված համայնքի
կարիքների հետազոտմանը:
Դպրոցը, կրելով ուկրաինացի գրող, նկարիչ, հրապարակախոս Տարաս Շևչենկոյի
անունը,

ակտիվորեն համագործակցում է նաև Հայաստանում ուկրաինական

համայնքի հետ:
Դպրոցը համագործակցում է ինչպես ՀՀ, այնպես էլ արտասահմանյան բուհերի և այլ
կառույցների՝ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ»-ի, ուկրաինական
համայնքի, Ուկրաինայի դեսպանատան, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան,
Մոսկվայի տան, «Дом русской книги» «Россотрудниество» դաշնային գործակալության
հայաստանյան գրասենյակների, Ռուսաստանում հայերի միության հետ` փորձի
փոխանակման,

սովորողների

մասնագիտական

կողմնորոշմանը

նպաստելու,

արտադպրոցական միջոցառումների անցկացումը խթանելու նպատակով, սովորողին
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հաղորդակից

դարձնելու

իմացությունը,

այլ

սերմանելու

ազգերի

մշակույթին,

բարեկամական

խթանելու

հարաբերությունների

օտար

լեզուների

պահպանում

և

հանդուրժողականություն ազգերի, ժողովուրդների միջև:

3.8

Ուսումնական միջավայրը

Ուսումնական միջավայրը հատուկ կազմակերպված հնարավորությունների,
գործընթացների և սոցիալական փոխազդեցության համակարգ է, որը տրամադրում է
սովորողին

ուսուցման

և

անձնային-մասնագիտական

զարգացման

համար

անհրաժեշտ ռեսուրսներ, սովորողին կրթում և դաստիարակչական ազդեցություն
գործում նրա վրա: Կրթական արդի միջավայրը միավորում է կրթության համակարգի
բոլոր տարրերը և թույլ տալիս զուգորդել ուսուցման գործընթացի տարբեր
մեխանիզմներ և գործիքներ: Այսպիսով՝ շատ կարևոր է ունենալ հարմարավետ,
հրապուրիչ, մոտիվացնող ուսումնական միջավայր: Ուստի, դպրոցի 2021-2026
թվականների զարգացման ծրագրում պլանավորված են քայլեր, որոնք միտված են
ամբողջացնելու նկարագրված ուսումնական միջավայրը:
Ներքին գնահատման համար կատարված հարցումն ապացուցում է, որ դպրոցում
չկան սովորողի նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման,
մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքեր: Երեխաները, ինչպես և նրանց
ծնողները, համոզված են, որ դպրոցում իրենք լավ պաշտպանված են, դպրոցում
տիրում է առողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ:
Մշտական հոգածության առարկա է սովորողների առողջության պահպանումը:
Խստորեն վերահսկվում են բացակայությունները, ճշտվում ախտորոշումները:
Պահպանվում

են

դասասենյակները:

հակահամաճարակային

կանոնները:

Ախտահանվում

են

Անհրաժեշտության դեպքում դասարանն օպերատիվ կերպով

անցնում է հեռավար ուսուցման՝ ըստ կարգի:

3.9

Կրթության որակն ըստ սովորողների ուսումնառության
արդյունքների

Կրթության որակը սովորողի կրթական գործունեության և պատրաստվածության
համալիր բնութագիրն է, որն արտահայտում է դրանց համապատասխանությունը
պետական և առարկայական չափորոշիչներին և անհատի կրթական կարիքներին:
Դպրոցը լուրջ աշխատանք է տանում ուսման որակը և աշակերտների
կարողունակությունները,

գիտելիքների

անհրաժեշտ

ծավալը

ապահովելու,

արժեհամակարգը ձևավորելու համար: Այդ են վկայում առարկաների մեծ մասի
տարեկան

միջին

և

քննական

գնահատականները,

բուհեր,

այդ

թվում

և

արտասահմանյան, ընդունվող սովորողների թիվը:
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Բուհ ընդունված սովորողների վիճակագրություն
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Բուհ ընդունված շրջանավարտների թիվը

Սովորողների քննական միջին գնահատակաները

Ռուսաց լեզու, 17

Հայոց լեզու և հայ
գրականություն,
16

Մաթեմատիկա,
15

Հայոց
պատմություն, 16

Կրթության որակի ապահովման համար տարվում են հետևյալ աշխատանքները.
 Կազմված են թեմատիկ պլաններ՝ պետական չափորոշիչներին ու ծրագրերին
համապատասխան,
 Մեթոդմիավորումները

վերահսկում

են

այդ

պլանների

կատարումը,
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դասավանդման որակը, տնային հանձնարարությունների ծավալը, թեմատիկ
գրավորների տրման ժամկետներն ու բովանդակությունը,
 Պարբերաբար կատարվում են մշտադիտարկումներ, առարկաների դասավանդման դրվածքի ուսումնասիրություններ,
 Տրվում են հայտորոշիչ գրավոր աշխատանքներ՝ ստուգելու մնացորդային
գիտելիքը,
 Յուրաքանչյուր դասարանի աշակերտների՝ բոլոր առարկաների արդյունքների
վերաբերյալ կազմվում են տեղեկագրեր:
 Աշակերտների առաջադիմության

մասին զեկուցվում է դասղեկների և

մեթդմիավորումների նիստերում, քննարկվում
որակը,

հոգեբանական

և

են

առաջադիմությունը,

ուսուցման բովանդակության լուրջ փոփոխու-

թյուններին աշակերտների հարմարեցման անհրաժեշտությունն ու ձևերը:
 Ըստ անհրաժեշտության՝ անցկացվում են դասարանական խորհրդակցություններ, քննարկվում ծագած խնդիրները, գտնում լուծման ուղիներ:
 Ապահովվում է ուսուցիչների շարունակական մասնագիտական աճը:
 Դասապրոցեսում ներդրվում են նորագույն տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնային
կրթական ռեսուրսներ, արդյունավետ մեթոդներ:

3.10. Տեխնոլոգիաները և նորարարությունները
Դպրոցի կողմից շատ է կարևորվում ՏՀՏ տեխնոլոգիաների ներդնումը դասապրոցեսում:
Դպրոցը պարբերաբար անցկացրել է սեմինարներ, վեբինարներ՝ միտված նորագույն
տեխնոլոգիաների ներդրմանը դասապրոցեսում:

2020 թվականի մարտին դպրոցի

ուսուցչական կազմն առանց բարդությունների, սահուն անցավ հեռավար ուսուցման: Իսկ
այսօր արդեն իրականացվում է հիբրիդային ուսուցում՝ ըստ հեռավարի կարգի, դասերը
վարվում են MS Teams միասնական կրթական հարթակի միջոցով՝ օգտագործելով տարբեր
էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսներ, ուսուցիչների մեծ մասը դասերը վարում է և՛
համաժամանակյա, և՛ պլանավորելով առցանց առաջադրանքներ:
Ուսուցման ընթացքում ուսուցիչները կիրառում են թիմային, խմբային աշխատանքներ,
ուսուցման նախագծային մեթոդներ, շրջված դասարան մոդելը, պրոբլեմային ուսուցման
տարրեր:
Տեղեկատվությունն արագ և օպերատիվ հասանելի դարձնելու, աշխատանքները
համակարգելու համար վարվում են առցանց հարթակներ:
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3.11

Դպրոցի ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորությունները և վտանգները

Աղյուսակ 1

Ուժեղ կողմեր

Թույլ կողմեր

1.Դպրոցի շենքային պայմաններ


Հիմնանորոգված գլխավոր մասնաշենքը



Տարածքի ընդարձակությունը,



 2-րդ մասնաշենքի և
մարզադահլիճի վերանորոգումը

դասասենյակների մեծությունը և

 Նոր գույքի ձեռքբերումը

լուսավորվածությունը

 Համակարգչային լսարանի,

Ընդարձակ մարզահրապարակը

գրադարանի և ընթերցասրահի,
միջանցքներում հանգստյան
գոտիների, հանդիսությունների
դահլիճի կահավորվածությունը

2.Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր
/դպրոցի կանոնադրություն, տեղայնացված օրինակելի իրավական ակտեր, ներքին
իրավական ակտեր, դրանց վարումը/




Պարտադիր գործածության բոլոր



Օրինակելի իրավական

անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում՝

ակտերում փոփոխություններ

և էլեկտրոնային, լրացվում են

անելիս, նախագծերը

սահմանված կարգերի համաձայն

քննարկման ներկայացնելիս

ԿԳՄՍՆ-ի կողմից հաստատված

ուսուցիչների պասիվ

պարտադիր գործածության օրինակելի

մասնակցություն

փաստաթղթերը համապատասխանեցված



ՆԴՎ իրականացման

են դպրոցի կառուցվածքային

էլեկտրոնային գործիքակազմի

առանձնահատկություններին և վարվում

համալրում՝ որպես ներքին

են կանոնադրության պահանջներին

իրավական ակտերի

համապատասխան


Դպրոցում վարվում են նաև դպրոցի
կանոնադրությանը համապատասխան
մշակված ձևաթղթեր՝ ներքին դպրոցական
վերահսկողությունն անցկացնելու ,
ՈՒԹՀՎ վերլուծություն կատարելու
նպատակով
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3. Աշխատակազմի գործունեության ուժեղ կողմեր՝ տարանջատել վարչական,
ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը
Վարչական կազմ


Ղեկավարման բազմամյա փորձ
ունեցող, աշխատանքում
հետևողական, արհեստավարժ
վարչական անձնակազմը



Համագործակցային և թիմային
աշխատանքի իրականացումը,



Կառավարման
ժողովրդավարական ոճը,




Կադրային ճիշտ քաղաքականությունը,
Բոլոր օղակների աշխատանքի
համակարգվածությունը և
վերահսկողությունը,



Մանկավարժների բնականոն
աշխատանքի կազմակերպման
հստակ մեխանիզմը



Նպատակաուղղված և արդյունավետ
ներդպրոցական վերահսկողությունը՝
միտված կրթության որակի ապահովմանը



Համագործակցային և առողջ
բարոյահոգեբանական մթնոլորտի
ապահովումը

Մանկավարժական և ուսումնաօժանդակ
կազմ


անհրաժեշտ որակավորում,
աշխատանքային փորձ ունեցող և
իրենց աշխատանքին նվիրված
մանկավարժ-մասնագետները



բարձր պատասխանատվությունը,



աշակերտակենտրոն մոտեցումները



սովորողի հաջողության
կարևորումը և գնահատումը



Մեթոդական միավորումների
համակարգված աշխատանքը



Միջազգային
գիտաժողովներին
մասնակցության
բացակայություն
 Միջազգային մրցույթներին
մասնակցության ցածր տոկոս
 Հանրապետական և
միջազգային սեմինարների,
վեբինարների ցածր
մասնակցություն
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Մեթոդական սեմինարներ`միտված
ուսուցման որակի բարձրացմանը



Մշտադիտարկումները և առարկայի
դասավանդման դրվածքի
ուսումնասիրությունները



Քաղաքացիական դաստիարակությունը.
արժեհամակարգի,
կարողունակությունների ձևավորում,
մասնագիտական կողմնորոշման
ապահովում



Արտադասարանական և
համադպրոցական միջոցառումները



Հանրապետական պարբերականներում
տպագրված գիտական կամ մեթոդական
հոդվածները



Փորձառու և կոմպետենտ լաբորանտները



Սպասարկող պատասխանատու
անձնակազմը

4.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության վերլուծություն


Միջինից բարձր առաջադիմությունը



Մասնակցությունը ստեղծագործական և

միջազգային առարկայական

սպորտային մրցույթներին

օլիմպիադաներում

Ակտիվ մասնակցությունը «Կենգուրու» ,

հաղթանակների ցածր

«Ռուսական արջուկ» միջազգային և

ցուցանիշը





Մարզային, հանրապետական,

«Մեղու» հանրապետական մրցույթներին


Անհարգելի բացակայությունների ցածր
ցուցանիշը



Ակտիվ մասնակցությունը
արտադասարանական միջոցառումներին



Բուհեր, այդ թվում և միջազգային,
ընդունվելու բարձր ցուցանիշը

5. Համայնքի հետ համագործակցության, կրթության կառավարման և խորհրդակցական
մարմինների գործունեության վերլուծություն


Ծնողական խորհրդի աջակցությունը՝



Համագործակցության,

ուսումնադաստիարակչական

նախաձեռնությունների

աշխատանքներին

պասիվություն վերջին երկու
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ԾԽ-ի կողմից ծնողների հետ տարվող

տարում պայմանավորված

աշխատանքը՝ սովորողների

համավարակով

հաճախումների, ուշացումների և
վարքագծային շտկումների ուղղությամբ,
պասիվ ծնողներին ինտեգրելու,
ներգրավելու դպրոցական
աշխատանքներում


ԾԽ և ԱԽ ակտիվ ներգրավվածություն
արտադասարանական և
արտադպրոցական միջոցառումներում



Հաստատության գործունեության
թափանցիկություն



Ծնողական խորհրդի
համագործակցություն համայնքի տարբեր
սոցիալական խմբերի հետ



Կառավարման խորհրդի,
խորհրդակցական մարմինների
դպրոցամետ գործունեություն՝ ըստ
կարգով վերապահված գործառույթների



Ժողովրդական սկզբունքներին
համապատասխան աշակերտական
ինքնավարության գործունեություն



Ամենամյա եռակողմ նիստ, որտեղ
ներկայացվում է հաստատության
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների հաշվետվություն,
ակտիվ ուսուցիչները, ծնողները և
աշակերտներն էլ արժանանում են
տնօրենի խրախուսանքին /պատվոգիր,
շնորհակալագիր/:

6.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը


Հմուտ և որակյալ կադրեր



Աշխարհագրության վերաբերյալ նոր

գրատախտակներ և

ուսումնական նյութեր

պրոյեկտորներ





Նոր սերնդի Էլեկտրոնային

Ֆիզիկայի լաբորատորիա ,



Նոր գույք/ընթացքի մեջ է/

քիմիայի և կենսաբանության



Հանդիսությունների դահլիճի
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լաբորատորիա ՝ հագեցած ժամանակակից
սարքավորումներով և ուսումնական

կահավորում


նյութերով


Համակարգչային բավարար տեխնիկա

Համակարգչային սենյակի
կահավորում



Գրադարանի և
ընթերցասրահի կահավորում



Մեթոդ կաբինետի
վերաբացում

7. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ հաջողությունները


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների



ներդրում դասապրոցեսում


Հեռավար կրթական հարթակի կիրառում



Հեռավար դասերի վարում



Նախագծային աշխատանքների

Ուսուցանող գնահատման
ներդնում



Դրամաշնորհային ծրագրեր

կազմակերպում


Շրջված դասարան մոդելի կիրառում
8. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը



Համագործակցություն ինչպես ՀՀ, այնպես



Միջազգային բուհերի և

էլ արտասահմանյան բուհերի հետ՝ ԵՊՀ,

կառույցների հետ

ՀՊՄՀ, ՀՊՏՀ, ԵՊԼՀ, МЭСИ, Երևան

համագործակցության

քաղաքում Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան

ընդլայնումը

պետական համալսարանի մասնաճյուղ


Ռուսերենով ուսուցման կազմակերպման
շրջանակներում համագործակցություն ՀՀ
ԿԳՄՍ նախարարության և
«Poccomрудничество» դաշնային
գործակալության հայաստանյան
գրասենյակի հետ,



Համագործակցություն մի շարք
կազմակերպությունների և կառույցների
հետ՝ սովորողի սոցիալիզացիային
նպաստելու, քաղաքացիական
գիտակցություն ձևավորելու նպատակով.
 «Մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակ» ,
 Ուկրաինական համայնք,
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 Ուկրաինայի դեսպանատուն,
 Ռուսաստանում հայերի միություն

9. Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն





Պետական բյուջեից ստացվող



ֆինանսական միջոցների կայուն և

զարգացմանն ուղղված

ժամանակին փոխանցումները

ծրագրերի կազմման

Դպրոցի բյուջեի արդյունավետ և

ֆինանսավորման

նպատակային օգտագործումը

անբավարար ծավալը

Գրագետ մենեջմենթը՝ ֆինանսական



միջոցների արդյունավետ կառավարումը՝
ըստ օրենսդրական պահանջների


Պետական բյուջեից դպրոցի

հետևանքները


Աշխատավարձի և կոմունալ ծախսերի
ժամանակին վճարումը

Աշակերտների թվի նվազման
Արտաբյուջետային միջոցների
բացակայությունը



Լրացուցիչ կրթական



Նոր գույքի ձեռքբերումը

ծառայությունների ներդրման



Հակահամաճարակային կանոնների

բացակայությունը

պահպանման համար անհրաժեշտ



միջոցների ձեռքբերումը

Ծնողների, համայնքի,
բարերարների կողմից
ներդրվող միջոցների
բացակայությունը

Հնարավորություններ





Նոր նախաձեռնությունների և դրանց






2-րդ մասնաշենքի և

իրագործման համար հնարավորու-

մարզադահլիճի

թյունների ստեղծումը

հիմնանորոգման խնդրի

Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի

լուծման հետ կապված

իրագործումը

դժվարությունները

Միջազգային համագործակցության

չհաղթահարելը

ընդլայնումը


Վտանգներ



Տնտեսումների , սովորողների

Նյութատեխնիկական բազայի

թվի աճի ապահովման,

համալրումը

աջակցությունների

Սովորողների առաջընթացի և բարձր

հայթայթման միջոցով բյուջեի

առաջադիմության ապահովումը

աճը չապահովելը

Որակավորման տարակարգ ունեցող,
կամավոր ատեստավորման մասնակցող,
ստեղծագործ ուսուցիչների թվի
ավելացումը
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4. ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ՝ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ոլորտ

Խնդիր

Դպրոցի շենքային

Ժամանակակից կրթական պահանջներին բավարարող

պայմանները և

ուսումնական /ֆիզիկական/ միջավայրի հարստացում,

նյութատեխնիկական
բազան
Դպրոցի
ֆինանսատնտեսական
գործունեությունը
Կառավարման և
խորհրդակցական
մարմիններ

նյութատեխնիկական բազայի համալրում նոր , ժամանակակից սարքավորումներով, համակարգչային տեխնիկայով:
Արտաբյուջետային միջոցների ստեղծում

Շրջանավարտների խորհրդի ստեղծում
Կառավարման և խորհրդակցական մարմինների միջև սերտ
համագործակցության ամրապնդում
Մանկավարժական համակազմի համալրում հմուտ և

Մանկավարժական
համակազմ

Աշակերտական
համակազմ
Համագործակցությունը
համայնքի, կրթության
կառավարման
մարմինների և շահառու
կազմակերպությունների հետ
Ուսումնական միջավայր

փորձառու կադրերով
Մասնագիտական և դասավանդման որակների
արդիականացում և բարելավում
Կոմպետենտ (կարողունակ) քաղաքացիների ձևավորում
Սովորողների՝ հասարակական կյանքին ինտեգրվելու,
հասարարակական ակտիվություն դրսևորելու
հմտությունների զարգացում
Համագործակցությունների շրջանակի ընդլայնում
Սոցիալ-մշակութային դպրոցի կայացում
Սովորողների մոտիվացիան ապահովող, ուսումնառությունը խթանող, ժամանցն ու արտադպրոցական
կրթությունն ապահովող միջավայրի շարունակական
զարգացում:

Կրթության որակն

Բարձրորակ կրթության, առարկայական

ըստ սովորողների

օլիմպիադաներում բարձր ցուցանիշների ապահովում

ուսումնառության

Սովորողների մասնագիտական կողմնորոշմանը միտված

արդյունքների

միջոցառումների ընդլայնում
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Օտար լեզուների խորացում, ցանկի ընդլայնում
Բնագիտական հոսքում ծրագրավորում և կենսաքիմիա
ենթահոսքերի ձևավորում
Տեխնոլոգիաներ և

Նորագույն տեխնոլոգիաների և մեթոդների շարունակական

նորարարություն

ներդնում դասապրոցեսում, ուսուցիչների մասնագիտական
որակների շարունակական բարելավում և արդիականացում
Մեդիագրագիտության կարևորում ու զարգացում
Մենթորական համակարգի ներդնում

Դպրոցի
գործունեությունը
կանոնակարգող
իրավական ակտեր

Ապահովել օրինակելի իրավական ակտերում
փոփոխություններ անելիս, նախագծերը քննարկման
ներկայացնելիս ուսուցիչների ակտիվ մասնակցությունը
Համալրել ՆԴՎ իրականացման էլեկտրոնային
գործիքակազմը՝ որպես ներքին իրավական ակտերի

35

5. ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ

ՈԼՈՐՏԻ

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ,
6. ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1
Ոլորտը՝ Դպրոցի շենքային պայմանները և նյութատեխնիկական բազան
Նպատակը` Բարելավել պայմանները, հարստացնել, արդիականացնել նյութատեխնիկական բազան` նպաստելու
կրթության որակի բարելավմանը
Խնդիրը` Ժամանակակից կրթական պահանջներին բավարարող ուսումնական /ֆիզիկական/ միջավայրի հարստացում,
նյութատեխնիկական բազայի համալրում նոր , ժամանակակից սարքավորումներով, համակարգչային տեխնիկայով:

Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարող-

Ժամանա-

Հնարավոր

համապատասխան գործողությունները

ները

կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1
2-րդ մասնաշենքի և մարզադահլիճի վերանորոգում

Առարկայական կաբինետների /գրականություն,

2
ԿԳՄՍՆ
Տնօրեն

3
2021-2023

2021-2023

4
Դրամաշնորհային
ծրագրեր, պետական
բյուջե
Պետական բյուջե,
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աշխարհագրություն, պատմություն և ՆԶՊ/ ստեղծում և
ձևավորում
Դասասենյակների համալրում նոր գույքով

մինչև 05/2022

Համակարգչային լսարանի կահավորում
Համակարգչային տեխնիկայի, էլեկտրոնային
գրատախտակների համալրում նոր սերնդի տեխնիկայով

2022-2025

արտաբյուջետային
միջոցներ
Դրամաշնորհային
ծրագրեր, պետական
բյուջե
Պետական բյուջե,
արտաբյուջետային
միջոցներ,
հովանավորչական
միջոցներ

Դպրոցի հանդիսությունների դահլիճի կահավորում

մինչև 05/2022

Դրամաշնորհային
ծրագրեր, պետական

Կահավորել աշակերտական խորհրդի սենյակը
Կահավորել ժամանակակից գրադարան /նաև առցանց/ և
ընթերցասրահ
Գրադարանում ռուսերենով սովորող երեխաների համար
առանձին բաժնի ստեղծում՝ հագեցած ռուսաց լեզվով

Տնօրեն,
հաշվապահ,
գնումների
համակարգող,
տնօրենի
տնտեսական
գծով տեղակալ

բյուջե
2022-2023

Պետական բյուջե,
արտաբյուջետային

գեղարվեստական գրականությամբ, դասագրքերով,
ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներով

2021-2023

միջոցներ,
հովանավորչական

Գրադարանին և ընթերցասրահին կից ստեղծել

միջոցներ

համակարգիչներով կահավորված լսարան, որտեղ
տեղադրված համակարգիչներից դասերից հետո կօգտվեն այն
սովորողներն ու ուսուցիչները, որոնք տանը չունեն
համակարգչով աշխատելու հնարավորություն:
Դպրոցի 80-ամյակին ընդառաջ ստեղծել դպրոցի պատմության
թանգարան
Սպորտային դահլիճի և սպորտհրապարակի կահավորում.

2021-2024

Դրամաշնորհային
37

մարզասրահ, հանդերձարան, լոգարան

ծրագրերից,
պետական բյուջե

Հանգստի գոտիների ստեղծում միջանցքներում

2021-2025

Պետական բյուջե,
արտաբյուջետային

Կինոսրահ, նկարչական սենյակ /արվեստանոց/
Ռադիոկապի ապահովում

2022-2025

միջոցներ,
հովանավորչական
միջոցներ

Ռիսկերը
 Աշակերտ թվի նախատեսվածից քիչ աճը
 Արտաբյուջետային միջոցների չձևավորվելը
 Համավարակով պայմանավորված ոչ կայուն իրավիճակը
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
 Դպրոցի առօրյայի, ձեռքբերումների, սովորողների հանգստի ու ժամանցի լուսաբանումը դպրոցի կայքէջերում և
դպրոցի թափանցիկ գործունեությունը`որպես ընդունելության խթանման միջոց
 Համագործակցություն համայնքի հիմնական դպրոցների հետ՝ որպես ընդունելության խթանման միջոց
 Տանել հետևողական աշխատանք արտաբյուջետային միջոցները ձևավորող ծրագրերը իրականացնելու համար

2
Ոլորտը՝ Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը
Նպատակը` Ֆինանսական միջոցների աճ
Խնդիրը` Աշակերտ թվի ավելացման միջոցով դպրոցի բյուջեի աճ, արտաբյուջետային միջոցների ձևավորում
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Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարողները

համապատասխան գործողությունները

Ժամանա

Հնարավոր

-կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1

2

Դպրոցի գործունեության, ակտիվ և հագեցած առօրյայի

3
2021-2026

հետ` խթանելու ընդունելությունը

Տնօրենություն,
մանկավարժական
համակազմ

Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների մատուցում

Տնօրենություն

2022-2023

լուսաբանում, համագործակցություն հիմնական դպրոցների

Սոցիալ-մշակութային

կենտրոնների

հիմնում

4

2022-2025

գետնախարսխային հարկում
Գետնախարսխային հարկի տարածքների, բուֆետի տարածքի Տնօրեն,
հաշվապահ
վարձակալություն

2022-2026

Տնտեսումներ

2021-2026

Համայնքում գործող իրավաբանական անձից (ձեռնարկություն Տնօրենություն,
և այլն) երաշխավորված դրամական հատկացումների կառավարման և
խորհրդակցական
ձեռքբերում
մարմիններ

2021-2026

Ռիսկերը
 Աշակերտ թվի նախատեսվածից քիչ աճը և ոչ բավարար տնտեսումները
 Արտաբյուջետային միջոցների չձևավորվելը
 Համայնքում գործող իրավաբանական անձանց հետ համագործակցություն ձեռք չբերելը
 Համավարակով պայմանավորված ոչ կայուն իրավիճակը
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
 Ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարումը
 Տանել հետևողական աշխատանք արտաբյուջետային միջոցները ձևավորող ծրագրերը իրականացնելու համար

39

3
Ոլորտը՝ Կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ
Նպատակը` Խորհրդակցական մարմինների ընդլայնում, նրանց միջև համագործակցությունը և դպրոց-համայնք կապը
խթանելու նպատակով
Խնդիրը` Շրջանավարտների խորհրդի ստեղծում,
Կառավարման և խորհրդակացական մարմինների միջև սերտ համագործակցության ամրապնդում

Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարողները

համապատասխան գործողությունները

Ժամանա-

Հնարավոր

կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1

2

Շարունակել սերտ համագործակցությունը կառավարման և
խորհրդակցական մարմինների հետ, ապահովել նաև այդ

Տնօրենություն, ԴԱԿ,
դասղեկներ

3

4

2021-2026

մարմինների փոխհամագործակցությունը
Հետևել
պատշաճ

խորհրդակցական
կատարմանը,

մարմինների
դպրոցի

գործառույթների Տնօրեն

2021-2026

գործունեության

թափանցիկության ապահովմանը
Ստեղծել շրջանավարտների խորհուրդ

Տնօրեն, տնօրենի ՄԿԱ
գծով տնօրենի տեղակալ

2022-2023

Ռիսկերը
 Համավարակով պայմանավորված առկա շփումների նվազումը
 Շահագրգիռ կողմերի հեռավար հարթակներից օգտվելու հմտությունների պակասը
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
 Հակահամաճարակային կանոնների պահպանում
 Հեռավար հարթակներից օգտվելու կարողությունների զարգացում

40

4
Ոլորտը՝ Մանկավարժական համակազմը
Նպատակը` Համակազմի շարունակական համալրում փորձառու կադրերով, մասնագիտական և դասավանդման
որակների արդիականացում և բարելավում՝ նպաստելու ուսուցման որակի բարելավմանը
Խնդիրը` Համակազմի շարունակական համալրում փորձառու կադրերով, մասնագիտական և դասավանդման որակների
արդիականացում և բարելավում

Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարողները

համապատասխան գործողությունները

Ժամանա-

Հնարավոր

կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1
Վերապատրաստումներ, ատեստացիաներ

Սեմինարներ, վեբինարներ, ինքնակրթության,
ինքնավերլուծության խթանում, դասավանդման որակների
արդիականացում
Ուսուցիչների առաջավոր փորձի տարածում, մեթոդական
աջակցություն սկսնակ ուսուցիչներին
Ներդպրոցական վերահսկողութուն

2

3

Տնօրենություն,
մանկավարժական
համակազմ, ԿԶՆԱԿ
Տնօրեն, տնօրենի
տեղակալ`ուսումնական
աշխատանքի գծով,
մեթոդմիավորման
նախագահներ

2021-2026

Տնօրենություն

2021-2026

4
Պետական
բյուջե

2021-2026

Ռիսկերը
 Համավարակով պայմանավորված խնդիրներ
 Ուսուցիչների պասիվությունը
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
 Հակահամաճարակային կանոնների պահպանում
 Նպաստել ուսուցիչների մասնակցությանը վերապատրաստումներին, ատեստացիաներին, ինքնակրթությամբ
զբաղվելուն և որակավորման բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելուն

41

5
Ոլորտը՝ Աշակերտական համակազմը
Նպատակը` Կոմպետենտ (կարողունակ) քաղաքացիների ձևավորում
Խնդիրը`
o Սովորողների մոտիվացիայի խթանում
o Ուսումնառության որակի բարելավում
o Աշակերտական ինքնավարության խթանում
o Արժեհամակարգի ձևավորում
o Մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված շարունակական աշխատանքներ, համագործակցությունների
շրջանակների լայնացում

Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարողները

համապատասխան գործողությունները

Ժամանա-

Հնարավոր

կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1

2

3

Հրապուրիչ կրթական միջավայրի ստեղծում/ տես նպատակ 1/ Տնօրենություն

2021-2026

Մշտադիտարկումներ, կրթական կարիքի գնահատում և

2021-2026

Տնօրեն, տնօրենի
տեղակալ`ուսումնական
սովորողների ուսուցման անհատական մոտեցումների
աշխատանքի գծով,
կիրառում դասապրոցեսում
մեթոդմիավորման
նախագահներ
Աշակերտական խորհրդի սենյակի ձևավորում /տես նպատակ Տնօրենություն,
1/,
աջակցություն
աշակերտական
խորհրդի մանկավարժական
համակազմ
նախաձեռնություններին

4
Պետական
բյուջե

2021-2026

42

Մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված շարունակական
աշխատանքներ՝
o նախասիրությունների բացահայտմանն ուղղված
թեստեր

ՄԿԱ գծով տնօրենի
տեղակալ, ԴԱԿ,
մանկավարժական
համակազմ

o մասնագիտությունների և մարդու բնույթի
համապատասխանությունը ախտորոշող թեստեր

2021-2026

o մասնագիտությունների վերաբերյալ ֆիլմերի դիտում
o

ճանաչողական այցեր, հանդիպումներ

o աշխատաշուկայի ներկայացում, վերլուծություն
«Իմ

ընտրած

մասնագիտությունը»

շրջանավարտների ներկայացմամբ

շարքի

շարունակում ՄԿԱ գծով տնօրենի
տեղակալ, ԴԱԿ,

2021-2026

Ռիսկերը
 Համավարակով պայմանավորված սահմանափակումները, առկա շփումների նվազումը
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
 Հակահամաճարակային կանոնների պահպանում

6
Ոլորտը՝ Համագործակցությունը համայնքի , կրթության կառավարման մարմինների և շահառու կազմակերպությունների
հետ
Նպատակը` Կոմպետենտ (կարողունակ) և սոցիումին ինտեգրված քաղաքացիների ձևավորում
 Խնդիրը` Սովորողների՝ հասարակական կյանքին ինտեգրվելու, հասարարակական ակտիվություն դրսևորելու
հմտությունների զարգացում
 Համագործակցությունների շրջանակի ընդլայնում
 Սոցիալ-մշակութային դպրոցի կայացում:
43

Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարողները

համապատասխան գործողությունները

Ժամանա-

Հնարավոր

կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1

2

3

4

Համայնքի հետ համատեղ ծրագրերի իրականացում սովորողների և
ծնողների մասնակցությամբ.
o

Աղբի տեսակավորում, թափոնների հանձնում

o

Շաբաթօրյակ, ծառատունկ

o

Հանդիպումներ համայնքի ներկայացուցիչների հետ
«Հաջողված կարիերա» ծրագրի շրջանակներում

o

Համայնքի ներկայացուցիչների և ծնողների մասնակցությամբ

բարեգործական ցուցահանդեսների, միջոցառումների
կազմակերպում՝ հասույթը ուղղելու վիրավոր զինվորներին,
զոհվածների ընտանիքներին, ծերերին
Սոցիալ-մշակութային դպրոցի հիմնում՝
o Ստեղծել սպորտային, մշակութային ակումբներ
o Անցկացնել ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթներ
o Կազմակերպել նկարչական մրցույթներ և բարեգործական

Տնօրենություն,
ԴԱԿ, ԱԽ, ԾԽ

2022-2023

Թափոնների
հանձնում,
Բարեգործական
ցուցահանդեսներ,
Ձեռնարկատիրական
նախաձեռնություններ

ցուցահանդեսներ, համայնքի և ծնողների ներգրավմամբ և
հասույթն ուղղել բարեգործական նպատակների
o Կազմակերպել համերգներ դպրոցում շնորհալի աշակերտների
միջոցով, մշակութային ծրագրերով հանդես գալ զորամասերում,
մանկատներում և ծերանոցներում

44

Ռիսկերը
 Համայնքի պասիվությունը
 Համավարակով պայմանավորված սահմանափակումները, առկա շփումների նվազումը
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
 Իրազեկել համայնքին, ապահովել ակտիվ ներգրավվածությունը, կարևորել դպրոց-համայնք կապը
 Հակահամաճարակային կանոնների պահպանում

7
Ոլորտը՝
Ուսումնական միջավայր
Նպատակը` Սովորողների մոտիվացիան ապահովող, ուսումնառությունը խթանող, ժամանցն ու արտադպրոցական
կրթությունն ապահովող միջավայրի շարունակական զարգացման միջոցով նպաստել ուսման որակի
բարելավմանը
Խնդիրը`

Սովորողների մոտիվացիան ապահովող, ուսումնառությունը խթանող, ժամանցն ու արտադպրոցական
կրթությունն ապահովող միջավայրի շարունակական զարգացում:

Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարողները

համապատասխան գործողությունները

Ժամանա-

Հնարավոր

կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1
Անվտանգ ուսումնական միջավայրի ապահովում

2
Տնօրենություն,
դասղեկներ,
քաղպաշտպանության
շտաբի պետ

3
2021-2026

4
Պետական
բյուջե

45

Լաբորատորիաների, առարկայական կաբինետների,
հանգստի և ժամանցի պայմանների շարունակական
համալրում, արդիականացում/ տես նպատակ 1, 9/
Դասավանդման նոր տեխնոլոգիաների ներդնում
դասապրոցեսում

Տնօրեն

2021-2026

Տնօրենություն

2021-2026

Ռիսկերը
 Ոչ բավարար ֆինանսական միջոցները
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
 Ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարում

8
Ոլորտը՝
Կրթության որակն ըստ սովորողների ուսումնառության արդյունքների
Նպատակը` Կրթության որակի բարելավում, չափորոշչով սահմանված վերջնարդյունքների ապահովում , աշխատանք
օժտված երեխաների հետ
Խնդիրը`
 Վերջնարդյունքների գնահատում. մնացորդային գիտելիքի ստուգում
 Բարձրորակ կրթության, առարկայական օլիմպիադաներում բարձր ցուցանիշների ապահովում
 Օտար լեզուների խորացում, ցանկի ընդլայնում
 Բնագիտական հոսքի ենթահոսքերի ընդլայնում

46

Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարողները

համապատասխան գործողությունները

Ժամանա-

Հնարավոր

կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1

2

3

4

o Մշտադիտարկումներ ՝ վերջնարդյունքների
ապահովման դիտարկում
o Մնացորդային գիտելիքի ստուգում
o Հայտորոշիչ աշխատանքներ
o Հարցախույզներ՝ կրթական կարիքի գնահատման
համար
o Անհատական աշխատանք առարկայական

Տնօրենություն,
մեթոդմիավորման
նախագահներ

2021-2026

Տնօրենություն

2022-2023

Տնօրենություն

2022-2025

օլիմպիադաների մասնակից սովորողների հետ
o Աշխատանքային միջավայրի
տրամադրում/ընթերցասրահ, համակարգչային
լսարան, գրադարան/
o Առարկայական մրցույթների, բանավեճերի,
քննարկումների անցկացում
Բնագիտամաթեմատիկական հոսքում ծրագրավորման և
կենսաքիմիական ենթահոսքերի ձևավորում
Երրորդ օտար լեզվի ներդնում
Օտար լեզուների խորացված ուսումնասիրում, սովորողների

2021-2026

հաղորդակցական կարողությունների զարգացում
Գրադարանում ռուսաց լեզվով բաժնի ստեղծում/ տես
նպատակ 1/

Տնօրենություն,
գրադարանավար

2022-2023

47

Ռիսկերը
 Համավարակով պայմանավորված սահմանափակումները
 Ծրագրված միջոցառումների հեռավար անցկացման խոչընդոտներ/ տեխնիկական միջոցներ, հարթակներից և
ռեսուրսներից օգտվելու հմտություններ/
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
 Հակահամաճարակային կանոնների պահպանում
 Հեռավար հարթակներից և էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսներից օգտվելու կարողությունների և
հմտությունների զարգացում

9
Ոլորտը՝
Տեխնոլոգիաները և նորարարությունը
Նպատակը` Կրթության որակի բարելավում, դասավանդման մոտեցումների արդիականացում, հեռավար ուսուցման
գործիքակազմի և ռեսուրսների արդիականացում
Խնդիրը`

Նորագույն տեխնոլոգիաների և մեթոդների շարունակական ներդնում դասապրոցեսում, ուսուցիչների
մասնագիտական որակների շարունակական բարելավում և արդիականացում:

Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարողները

համապատասխան գործողությունները

Ժամանա-

Հնարավոր

կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1

2

3

Մեթոդ-կաբինետի վերաբացում, ռեսուրսների համալրում,
ժամանակակից գրականության ձեռքբերում,
Հեռավար դասավանդման հմտությունների զարգացում
/ուսուցիչների ինքնակրթություն, սեմինարներ, վեբինարներ/

Տնօրենություն,
մեթոդմիավորման
նախագահներ

2021-2026

4
Պետական
բյուջե,
արտաբյուջետային
48

Մենթորական համակարգի ներդնում

միջոցներ

Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների կիրառում, ստեղծում
Նոր սերնդի համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում/ տես

Տնօրեն

2022-2026

նպատակ 1/
Լաբորատոր սարքերի և սարքավորումների, ուսումնական

2022-2026

նյութերի համալրում, արդիականացում
Մեդիագրագիտության վերաբերյալ սեմինարներ,

Տնօրենություն,
մանկավարժական
համակազմ

քննարկումներ

2021-2026

Ռիսկերը
 Ոչ բավարար ֆինանսական միջոցները
 Ուսուցիչների պասիվությունը
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
 Ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարում
 Մոտիվացնել, խրախուսել ուսուցիչներին

10
Ոլորտը՝
Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր
Նպատակը` Ուսուցիչներին իրազեկել դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերին և դարձնել
մասնակից դրանցում կատարվող փոփոխություններին
Խնդիրը`
 Ապահովել օրինակելի իրավական ակտերում փոփոխություններ անելիս, նախագծերը քննարկման
ներկայացնելիս ուսուցիչների ակտիվ մասնակցությունը
 Համալրել ՆԴՎ իրականացման էլեկտրոնային գործիքակազմը՝ որպես ներքին իրավական ակտերի
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Սահմանված նպատակների և խնդիրների

Կատարողները

համապատասխան գործողությունները

Ժամանա-

Հնարավոր

կացույցը

ֆինանսական
ծախսը

1

2

3

4

Իրավական ակտերի լուսաբանում
e-draft.am կայքի ներկայացում, հանրային քննարկման
դրված ակտերի ներկայացում
ՆԴՎ իրականացման էլեկտրոնային գործիքակազմի

Տնօրենություն,
մեթոդմիավորման
նախագահներ

2021-2026

համալրում՝ որպես ներքին իրավական ակտերի

Ռիսկերը
Ռիսկերի ազդեցության նվազեցմանն ուղղված գործողությունները
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8. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Հրապուրիչ և որակյալ կրթական
միջավայր

Վերանորոգված և
նյութատեխնիկական
բազայով հագեցած
առաջադեմ դպրոց

Փորձառու և ճանաչված
մասնագետներ, նորարար և
ստեղծագործ ուսուցիչներ

Ժողովրդավարական
սկզբունքներին
համապատասխան ԱԽ և ԾԽ
գործունեություն

Սովորողների բարձր
ցուցանիշներ
առարկայական
օլիմպիադաներում

ՏՀՏ միջոցների
լիարժեք ներդնում
և կիրառում
դասապրոցեսում

Սոցիալ-մշակութային
կենտրոն հանդիսացող
դպրոց

Աշակերտ թվի
ավելացում

Սովորողների
նախասիրություններին
համապատասխան հոսքեր

Սովորողների
ինտեգրում
միջազգային դաշտին

Ապագա մասնագիտության
ճիշտ կողմնորոշում և
ընտրություն

21-րդ դարի կարողունակ և մրցունակ
քաղաքացի
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9 . ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ծրագրի իրագործման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Դպրոցի
կառավարման խորհուրդը (ԿԽ):
Դպրոցի

առաքելությունը

և

Ծրագիրը

ենթակա

են

փոփոխությունների՝

ժամանակակից կրթական պահանջների դինամիկ փոփոխություններին համահունչ,
ներքին կամ արտաքին գործոնների օբյեկտիվ ազդեցությունների դեպքում, ինչպես նաև
ժամկետից շուտ առանձին գործառույթներ իրականացվելուց հետո:
Ծրագրի

կատարողականի

վերաբերյալ

տեղեկատվությունն

ամեն

տարի

ներկայացվում է կառավարման և խորհրդակցական մարմիններին:

Գնահատման ռուբրիկ

Գնահատման չափանիշը
Նախատեսված աշխատանքները կատարվել են
մասամբ
Նախատեսված աշխատանքները հիմնականում
կատարվել են
Նախատեսված աշխատանքները կատարվել են
ամբողջ ծավալով

Գնահատականը
բավարար լավ
գերազանց
V
V
V

10. ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
2021-2026 թվականների դպրոցի զարգացման ծրագրում տեղ գտած բոլոր դրույթներն
իրատեսական են, իրագործելի, վերջնարդյունքները՝ չափելի: Այն ապահովելու է 2017-2021
թվականներին կատարված աշխատանքների տրամաբանական շարունակությունը:
Նախատեսված աշխատանքների համար կան արդեն ձևավորված ամուր հիմքեր:
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