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ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ

Սույն հայեցակարգի շրջանակներում ներկայացնում ենք ՀՀ բարձ-
րագույն կրթության որակի ապահովման համակարգն ու գործ ընթացը, 
ինչպես նաև բարձրագույն կրթության որակի վերաբերյալ ուսանողի 
դիրքորոշումն ու տեսակետը` որպես բարձ րագույն կրթության շահառու և 
պահանջատեր: Փաստա թուղ թը կազմակերպության նա խաձեռնությամբ 
իրականացվող երկա րաժամկետ նախագծի վերջ նա կան արդյունքն է:

ՀՈՒԱԱ արդի խնդիրներից է ուսանողների տեսակետի ներ     կա-
յացումը ոլորտի մյուս շահակիցներին, այդ թվում` ռեկ տորատներին, 
որոշումներ ընդունող վարչական և գե րա տես չական կառավարման 
համապատասխան մարմիններին: Առանձ  նահատուկ կարևորում ենք 
ուսանողի իրազեկվածու թյան, ոլոր տին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրման և որակյալ բարձրագույն կրթության հասնելու ճա նա-
պարհին ուսանո ղի մասնակցության քարոզչությունը:

Բարձրագույն կրթության ոլորտի որակի ապահովման մաս նա-
գետները, նկարագրելով ՀՀ-ում որակի ապահովման գործ ընթացը 
և շեշտադրելով ուսանողների դերն ու ներ գրավ վածությունը որակի 
արտաքին և ներքին ապահովման գործ  ընթացներում, բարձրագույն 
կրթության ոլորտում որակը դի  տարկել են որպես

1. գերազանցություն,
2. կատարելություն,
3. համապատասխանություն նպատակին,
4. վճարված գումարին համարժեք մատուցված ծառայություն: 

Որակյալ կրթություն ասելով նկատի ենք ունենում վերջ ն ար դ-
յունքը, այսինքն` այն, թե ուսանողն ինչ գիտելիքների պա շարով է 
ավարտում տվյալ համալսարանը և արդյոք պատրաստ է հարմարվելու 
աշխատաշուկայի պահանջներին:

Սույն հաշվետվության շրջանակներում անդրադառնում ենք                                 
ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության ոլորտում որակի ապահովման բուհա-
կան համակարգին և ուսանողների կողմից բարձրաձայնված խնդիրնե-
րին, որոնց հանգել ենք մի շարք մտագրոհների ար դյունքում:
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ԲԱԺԻՆ 1. 
ԲԱՐՁՐԱԳՈւՅՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈւՄԸ

Ո րա կը տար բե րա կող մի  հատ կա նիշ է, որն ու ղե ցույց է ուսա -
նող նե րի և  բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի հա-
մար:  Բարձ րա գույն կրթութ յան ո րակն ա ռաջ նա յին նշա նա կութ-
յուն ու նի եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթութ յան տա րած քում, ո րի 
ա պա հով ման հիմն  ա կան գոր ծիքն ու շար ժիչ ու ժը  Բո լոն յան գոր-
ծըն թացն է:

 Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րը կրթութ յան 
մա տուց ման կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նե լիս պետք 
է հա մա պա տաս խա նեն ո րա կա կան ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի, 
ո րոնք սահ ման վում են յու րա քանչ յուր բու հի հա վա տար մագր ման 
գոր ծըն թա ցում:  Բարձ րա գույն կրթութ յան ո րա կի ա պա հո վու մը թե՛ 
ներ քին, թե՛ ար տա քին մա կար դակ նե րում բա վա կա նին բարդ գոր-
ծըն թաց է և  են թադ րում է սահ ման ված ո րո շա կի ըն թա ցա կարգ: 
 Բարձ րա գույն կրթութ յուն մա տու ցող յու րա քանչ յուր հա մալ սա -
րան նշված եր կու մա կար դակ նե րում այ սօր ինք նու րույն է ի րա կա-
նաց նում ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցը և  փոր ձում ինք նա վե-
րահսկո ղութ յան մի  ջո ցով բարձր պա հել մա տուց ված կրթութ յան 
ո րա կը: 

ՀՈՒԱԱ կար ևո րա գույն խնդիր նե րից է բու հե րում ո րա կի 
ա պահով ման գոր ծըն թաց նե րում, ինչ պես նաև կա ռա վար ման և  
ուսումն  ա կան պլան նե րի մշակ ման գոր ծում ու սա նող նե րի ներ-
գրավ վա ծութ յան բարձ րա ցու մը: Այս հա մա տեքս տում մե ր ա ռա-
քե լութ յունն է օ ժան դա կել այս գոր ծըն թա ցին՝ ո րա կի ներ քին և  
արտա քին ա պա հով ման հա մա կար գե րում և  կա ռա վար ման գոր-
ծըն թա ցում ու սա նող նե րի դե րի բարձ րաց մամբ:
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ԲԱԺԻՆ 2. 
ԲՈւՀԱԿԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

 Գի տակ ցե լով, որ ար տա քին մա կար դա կում ո րա կի ա պա հով-
ման գոր ծըն թաց նե րը կա րող են ի րա կա նաց վել եր կա րատև ժա-
մա նա կա մի  ջո ցում, բո լոր հաս տա տութ յուն նե րը պետք է ծրագ րե րի 
մա կար դա կով ևս  զար գաց նեն ո րա կի ներ քին ա պա հով ման գոր-
ծըն թաց ներ: Ինս տի տու ցիո նալ կա ռա վա րող և  ղե կա վար մար-
մի ն նե րը, գի տա կան և  տեխ նի կա կան անձ նա կազ մը, ինչ պես նաև 
ուսա նող նե րը և ն րանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է լիո վին ներ-
գ րավ ված լի նեն կրթա կան ծրագ րի ո րա կի ա պա հով ման, ինչ պես 
նաև պլա նա վոր ման, ի րա կա նաց ման և  վե րա նայ ման գոր ծըն թաց-
նե րում: Ար տա քին վե րա նայ ման բա ժի նը պետք է ծրագ րե րի մա-
կար դա կով գնա հա տի ներ քին ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թաց-
նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը: Ծ րագ րե րի մա կար դա կով ո րա կի 
ա պա հո վու մը անհ րա ժեշտ է, քա նի որ նույ նիսկ հաս տա տու թ յուն-
նե րի մի ջև չա փո րո շիչ նե րը և  ըն թա ցա կար գե րը կա րող են տար բեր 
լի նել, ուս տի ու սա նող նե րը ծրագ րի ընտ րութ յան ժա մա նակ պետք 
է կա րո ղա նան հեն վել հա վաս տի և ճշգ րիտ տե ղե կատ վութ յան             
վրա:

Ո րա կի ա պա հով ման կենտ րո նի կող մի ց տա րի նե րի ըն թաց-
քում ներ քին և  ար տա քին վե րահսկ ման ըն թա ցա կար գե րի ի րա-
կա նաց ման մա սին տե ղե կատ վութ յու նը պետք է հրա պա րակ վի և 
 հա սա նե լի լի նի ու սա նող նե րին: Ծ րագ րի մա կար դա կով ար տա-
քին աու դի տը չպետք է ա ռա ջադ րի ու սուց ման և  հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րի ա զա տութ յա նը առնչ վող հար ցեր, այլ պետք 
է ուսում նա սի րի այդ մա կար դա կում ա կա դե մի ա կան բո լոր աս-
պեկտ նե րի ա պա հո վու մը, օ րի նակ` գրա դա րան և ՏՏ ռե սուրս ներ, 
դա սա խո սի ա ջակ ցութ յուն, ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յուն և  այլն, 
և  պետք է օգ տա գործ վի հաս տա տութ յան կող մի ց` բո լոր ծրագ րե-
րի ո րակն ա պա հո վե լու և  բա րե լա վե լու նպա տա կով: Ար տա քին 
աու դի տի այս բո լոր գոր ծըն թաց նե րը պետք է լիար ժե քո րեն հա-
մա պա տաս խա նեց վեն ինս տի տու ցիո նալ կա ռա վար ման, գի տա-
կան և  տեխ նի կա կան անձ նա կազ մի ն, ինչ պես նաև ու սա նող նե-
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րին և ն րանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Այդ մաս նակ ցութ յու նը պետք 
է նե րա ռի ու սա նող նե րին` որ պես ար տա քին վե րահսկ ման բաժ նի 
լիիրավ ան դամն  եր: Տվ յալ բաժ նի բո լոր ան դամն  ե րը պետք է լինեն 
հնա րա վո րինս ան կախ, այդ գոր ծըն թացն էլ պետք է հիմն  ված լի-
նի գոր ծըն կեր նե րի կա տա րած աշ խա տան քի գնա հատ ման վրա: 
 Բարձ րա գույն կրթութ յուն մա տու ցող յու րա քանչ յուր հա մալ սա րան 
այ սօր ինքն է ի րա կա նաց նում ո րա կի ա պա հով ման թե՛ ներ քին, թե՛ 
ար տա քին գոր ծըն թաց նե րը, և  ինք նա վե րահս կո ղութ յան մի  ջո ցով 
փոր ձում է բարձր պա հել մա տուց ված կրթութ յան ո րա կը, ո րի հա-
մար ստեղծ վում են այդ հար ցե րով զբաղ վող ո րա կի ա պա հով ման 
հանձ նա ժո ղովն  եր: Ո րա կի ար տա քին ա պա հով ման գոր ծըն թաց-
նե րի հաշ վետ վութ յուն նե րը պետք է հրա պա րակ ված լի նեն ու սա-
նող նե րին մատ չե լի ձևա չա փով:

Ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցը են թադ րում է  Դեյ մի ն գի 
ցիկլ, ո րը բաղ կա ցած է հետև յալ փու լե րից`

1. պլա նա վո րում,
2. ի րա կա նա ցում,
3. ստու գում,
4. բա րե լա վում:
 Կազմ վում է փոր ձա գի տա կան և  հե տա զո տա կան խումբ, որն էլ 

հետ ևում և գ նա հա տում է հա մալ սա րա նում բարձ րա գույն կրթութ-
յան ո րա կա կան չա փա նիշ նե րը:  Հե տա զո տա կան խումբն ա ռաջ-
նորդ վում է սխե մա տիկ քայ լե րի հետև յալ հա ջոր դա կա նութ յամբ`

 Մենք մե  ծա պես կար ևո րում ենք ու սա նող նե րի ակ տիվ մի -
ջա  մտութ յունն ու մաս նակ ցութ յու նը ո րա կի ներ քին և  ար տա քին 
ա պա հով ման գոր ծըն թաց նե րին, ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա-
ցի վե րը նշված բո լոր փու լե րին:
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ԲԱԺԻՆ 3. 
ՈւՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ ՈւՍՈւՑՈւՄ. 
ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման շեշ տադ րումն  ի րա կա նում 
ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րութ յուն ու նի` ընդգ ծե լով ու սա նող նե րի 
դե րը և  ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը բարձ րա գույն կրթութ յան ո լոր-
տում ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թաց նե րին, ակ տիվ պայ քա րե լու 
մղումն  ու ձգտու մը ո րակ յալ բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա  լու 
գոր ծում:

Ու սա նող նե րը, գի տակ ցե լով բարձ րա գույն կրթութ յան ար ժե քը 
և  ո լոր տում առ կա բազ մա թիվ խնդիր նե րը, պետք է ոչ մի այն լի նեն 
պա հան ջա տեր, այլև ո րակ յալ բարձ րա գույն կրթութ յան կա ռուց-
մա նը մաս նա կից՝ այս պի սով ձգտե լով ա ռա վե լա գույն գի տե լիք ներ 
ձեռք բե րել ու սում նա կան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում և  աշ խա տա-
շու կա յի հա մար լի նել մրցու նակ կադր: Ու սա նող նե րը սահ մա նա-
փակ ված են զուտ դա սա խո սութ յան շրջա նակ նե րում ձեռք բեր ված 
գի տե լիք նե րով, ին չի հետ ևան քով խնդիր ներ են ծա գում նրանց 
աշ խար հա յաց քը, գի տակ ցութ յու նը, մտա ծե լա կեր պը, ըն կա լու մը և 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղութ յու նը զար գաց նե լու հար ցում:  Բու հե-
րը, ի րենց հեր թին պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում ու սա նող նե-
րի ա ռաջ՝ պար տա վոր վե լով ա պա հո վել ոչ մի այն ՀՀ, այլև եվ րո-
պա կան չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան բարձ րո րակ բարձ-
րա գույն կրթութ յուն: 

Այս հա մա տեքս տում կար ևոր է շեշ տել Եվ րո պա կան ու սա-
նո ղա կան մի ութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում 
 Մալ թա յում ՀՈՒԱԱ պատ վի րա կութ յան մաս նակ ցութ յու նը QUEST 
նա խագ ծին:  Վեր ջինս առնչ վում է ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման 
շրջա նակ նե րում բարձ րա գույն կրթութ յան ո րա կի ա պա հով ման 
գոր ծըն թա ցում ու սա նող նե րի դե րի բարձ րաց մա նը, ու սա նող նե-
րի շրջա նում տե ղե կատ վութ յան տա րած մա նը և  որ պես արդ յունք՝ 
ի րա զեկ վա ծութ յան աս տի ճա նի բարձ րաց մա նը: ԵՈՒՄ-ի ա ռա -
ջադրած QUEST նա խագ ծի հիմ նա կան նպա տա կը ու սա նող նե րին 
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ան հ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րով ա պա հո վելն է, ինչն էլ ի րա կա-
նաց վում է հետև յալ ե ղա նակ նե րով`

1. ու սա նո ղա կան հե տա զո տ� թ յ� ն ներ,
2. ԵՈւՄ ո րա կի ա պա հով ման փոր ձա գետ �  սա նող նե րի 

ա ջակ ց� թ յ� ն:

ԵՈւՄ-ը ստեղ ծել է ու սա նո ղա կենտ րոն մի  հա մա կարգ, որն 
ուղղ ված է ու սա նող նե րի շա հե րի և  ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ-
յա նը, նրանց դե րի բարձ րաց մա նը բարձ րա գույն կրթութ յան ո րա կի 
ա պա հով ման, կա ռա վար ման և  վե րահս կո ղութ յան գոր ծըն թաց նե-
րում: 
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ԲԱԺԻՆ 4. 
ՀՈւԱԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԸ

 Տար բեր հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ վում է, 
որ բու հի շա հա կից նե րի ներգ րավ վա ծութ յան վե րա բեր յալ ա մե -
նաարդ յու նա վետ մո տե ցու մը տար բեր մա կար դակ նե րի լիար ժեք 
ներգ րավ վա ծութ յունն է:  Բու հի բո լոր մաս նա կից նե րը՝ պրո ֆե սո-
րա դա սա խո սա կան ու կա ռա վար չա կան անձ նա կազ մը, և  ու սա-
նող նե րը պետք է լի նեն հաս տա տութ յան գոր ծու նեութ յան ան մի  ջա-
կան մաս նա կից ներ: Ու սա նող նե րը, ի րենց հեր թին, պետք է լի նեն 
ա մե  նաակ տիվ ներգ րավ ված կող մը, ո րով հետև վեր ջին ներս ոչ թե 
ծա ռա յութ յան սպա ռող են, այլև հաս տա տութ յան՝ ո րակ յալ և մր ցու-
նակ կրթութ յան տրա մադր ման գոր ծըն թա ցի մաս նա կից:

Ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թաց նե րում ու սա նո ղի ներգ րավ-
վա ծութ յան ա պա հով ման արդ յու նա վե տութ յունն ա պա ցու ցում է 
եվ րո պա կան շատ երկր նե րի հա ջող ված փոր ձը: Այ նո ւա մե  նայ-
նիվ, ՀՀ-ում այդ հար ցը մն ում է չլուծ ված՝ «թղթի վրա»:  Լա վա-
գույն դեպ քում նկատ վում է ու սա նո ղի ձևա կան մաս նակ ցութ յուն: 
 Սա կայն պետք է ար ձա նագ րել նաև, որ լիար ժեք, արդ յու նա վետ 
և  մաս նա գի տա կան մաս նակ ցութ յուն ա պա հո վե լու հա մար չկան 
սահ ման ված հա մա պա տաս խան գոր ծըն թաց ներ կամ չա փա նիշ-
ներ, ո րոնց հի ման վրա պետք է ընտր վի տվյալ բու հի ու սա նո ղութ-
յան ձայ նը ներ կա յաց նող փոր ձա գետ ու սա նո ղը:  Գոր ծըն թաց նե րի 
թա փան ցի կութ յու նը և  արդ յունք նե րի տե սա նե լիութ յու նը նպաս-
տում են ուսա նող նե րի՝ ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թաց նե րում 
ներգ րավ  վե լու մո տի վա ցիա յի բարձ րաց մա նը: Էա կան է տար բե-
րել ու սա նո ղի ձևա կան և  ըստ էութ յան մաս նակ ցութ յու նը, քա նի որ 
շատ դեպ քե րում այն մն ում է §թղ թի վրա¦, ին չը նշա նա կում է, որ 
բո լոր փոր ձա գետ ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յու նը հաս տատ  ված 
է մի այն ֆոր մալ վա վե րա պայ ման նե րով: Այլ թե րա ցում ներ նկատ-
վում են ինս տի տու ցիո նալ մա կար դա կում, որն ի րա կա նում ո րա կի 
ա ռանցքն է, և  այն հար ցե րում, թե ինչ պես ո րա կի ա պա հով  ման 
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գոր ծըն թա ցը § թարգ մա նել¦ ու սա նո ղի հա մար՝ դարձ նե լով պարզ 
և  մատ չե լի:

 ՀՈՒԱԱ նա խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վում է ո րա կի ա պա-
հով ման բու հա կան հա մա կար գե րում ու սա նո ղի ներգ րավ վա ծութ-
յա նը վե րա բե րող նա խա գիծ, ո րի ա ռա քե լութ յուն նե րից մե  կը ու սա-
նո ղի պա հանջ նե րը մյուս շա հա կից նե րին փո խան ցելն է, ինչ պես 
նաև ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թաց նե րի վե րա բեր յալ ու սա նո-
ղա կան լայն զանգ ված նե րին ա ռա վե լա գույն ի րա զե կութ յան ա պա-
հո վու մը: 

 Պետք է ա սել, որ ու սա նո ղի ներգ րավ վա ծութ յա նը, այ նո ւա-
մե  նայ նիվ, կա րող են խո չըն դո տել ո րոշ հան գա մանք ներ, ո րոն-
ցից մե  կը բու հում ու սում նա ռութ յան կարճ ժա մա նա կա հատ վածն 
է: Ա մե  նա լիար ժեք և ն շա նա կա լի արդ յուն քը կա րող է ա պա հով վել 
մի այն եր կա րա ժամ կետ և  հա մա կող մա նի մաս նակ ցութ յան դեպ-
քում: Այս պես, ոչ բա րեն պաստ հան գա մանք կա րող է դի տարկ վել 
այն փաս տը, որ ո րա կի ա պա հով ման ազ դե ցութ յու նը և դ րա ար-
դունք նե րը շո շա փե լի են դառ նում եր կա րա ժամ կետ գոր ծըն թա ցի 
արդ յուն քում: Այս դեպ քում ա ռա վել կի րա ռե լի և ս տույգ է ու սա-
նող նե րի վրա ՈԱԳ ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ դա սա վան դող նե-
րի կար ծիք նե րի մշտա դի տար կու մը:  Հե տա դարձ կա պի արդ յունք-
նե րին տեղ յակ լի նե լով՝ թե´ ու սա նող նե րը, թե՛ դա սա վան դող նե րը 
հստակ կա րող են պատ կե րաց նել գոր ծըն թա ցի արդ յունք ներն ու 
ազ դե ցութ յու նը: 

 Կար ևոր է ա պա հո վել ու սա նող նե րի պատ րաստ վա ծութ յու-
նը ՈԱԳ մաս նակ ցե լու տե սանկ յու նից, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է 
հա մա պա տաս խան ու սուց ման փուլ: Այդ հա մա տեքս տում ՀՈՒԱԱ 
կար ևո րում է փոր ձա գետ ու սա նող նե րի կող մի ց հա մա պա տաս-
խան ու սու ցա նող-ի րա զե կող մի  ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պու մը:

Ո րակ յալ կրթութ յու նը կա րող է դի տարկ վել տար բեր տե սան-
կ յուն նե րից՝ անձ նա կան, մաս նա գի տա կան զար գա ցում, ա ռար-
կա  յա կան ու սու ցում, ե րաշ խա վոր ված զբաղ վա ծութ յուն: Ո րա կի 
ա պա հով ման գոր ծըն թա ցը ո րակ յալ կրթութ յան մի ակ ե րաշ խիքն 
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է, բայց, մե ր կար ծի քով, այն չի կա րող ծա ռա յել իր նպա տա կին 
ա ռանց անձ նա կան մա կար դա կում վե րա բեր մուն քի և  վար վե լա-
կեր պի փո փո խութ յան: Ո րա կի ա պա հով ման արդ յու նա վետ մշա-
կույ թի հիմ քը ներգ րավ վա ծութ յունն է, կրթա կան հա մայն քի ընդ-
հա նուր պա տաս խա նատ վութ յու նը, ինչ պես նաև հստակ սահ ման-
ված գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք ամ բողջ բե ռը մե կ շա հակ ցի ու սե րին 
չեն թող նում: Ու սա նող նե րի ընդ հան րաց ված կար ծիք նե րի ու սում-
նա սի րութ յուն նե րը թույլ են տա լիս եզ րա կաց նել, որ կար ևոր է 
ուշադ րութ յու նը սևե ռել ու սուց ման ո րակ յալ արդ յունք ստա նա լու, 
այն է՝ դա սապ րո ցե սի յու րաց ման մա կար դա կի, ինչ պես նաև դա-
սա վանդ ման և  ու սուց ման հա մար պատ շաճ մի  ջա վայ րի ա պա հով-
ման վրա: 

ՀՈՒԱԱ կար ծի քով, ար տա քին ո րա կի ա պա հո վու մը և  հա մա-
պա տաս խան մար մի ն նե րը պետք է նպաս տեն ներ քին հա մա կար-
գի գոր ծու նեութ յա նը, բու հե րի հա մար սահ ման ված վերջ նարդ յուն-
քին հա մա պա տաս խա նե լու և  հաս նե լու §օգ նութ յան ձեռք¦ լի նեն:
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ԲԱԺԻՆ 5. 
ՈւՍԱՆՈՂԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅE ՆԸ ՈՐԱԿԻ    
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ

 Սույ նով ներ կա յաց նում ենք ՀՀ բարձ րա գույն կրթութ յան ո րա-
կի ա պա հով ման հա մա կար գում բարձ րա գույն կրթութ յան ո րա կի 
վե րա բեր յալ ու սա նո ղի դիր քո րո շումն  ու տե սա կե տը` որ պես բարձ-
րա գույն կրթութ յան շա հա կից և  պա հան ջա տեր: 

ՀՈՒԱԱ ար դի խնդիր նե րից է ու սա նող նե րի տե սա կե տի փո-
խան ցու մը ո լոր տի մյուս շա հա կից նե րին, այդ թվում` ռեկ տո րատ-
ներ, ո րո շում ներ ըն դու նող վար չա կան և  գե րա տես չա կան հա մա-
պա տաս խան կա ռա վար ման մար մի ն ներ: Ա ռանձ նա հա տուկ կա-
ր ևո  րում ենք ու սա նո ղի ի րա զեկ վա ծութ յան, ո լոր տին վե րա բե րող 
տե ղե կատ վութ յան տրա մադր ման և  ու սա նո ղի՝ ո րակ յալ բարձ րա-
գույն կրթութ յան հաս նե լու ճա նա պար հին մաս նակ ցութ յան կարևո-
րութ յան քա րոզ չութ յու նը:

ՀՈՒԱԱ կար ևո րա գույն խնդիր նե րից է բու հե րում ո րա կի ա պա-
հով ման գոր ծըն թաց նե րում, ինչ պես նաև կա ռա վար ման և  ու սում-
նա կան պլան նե րի մշակ ման գոր ծում ու սա նո ղի ներգ րավ վա ծութ-
յան բարձ րաց ման շեշ տադ րու մը: Այս հա մա տեքս տում մե ր ա ռա քե-
լութ յունն է օ ժան դա կել ո րա կի ներ քին և  ար տա քին ա պա հով ման 
հա մա կար գե րում և  կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում ու սա նող նե րի 
դե րի բարձ րաց մա նը:

Ինս տի տու ցիո նալ կա ռա վա րող և  ղե կա վար մար մի ն նե րը, գի-
տա կան և  տեխ նի կա կան անձ նա կազ մը, ինչ պես նաև ու սա նող-
նե րը և ն րանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է լիո վին ներգ րավ ված 
լի նեն կրթա կան ծրագ րի ո րա կի ա պա հով ման, ինչ պես նաև պլա-
նա վոր ման, ի րա կա նաց ման և  վե րա նայ ման գոր ծըն թաց նե րում: 
Ար տա քին վե րա նայ ման բա ժի նը պետք է ծրագ րի մա կար դա կով 
գնա հա տի ներ քին ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թաց նե րի ար դյու-
նա վե տութ յու նը: Ծ րագ րի մա կար դա կով ո րա կի ա պա հո վու մը 
անհ րա ժեշտ է, քա նի որ նույ նիսկ հաս տա տութ յուն նե րի մի ջև չա-
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փո րո շիչ նե րը և  ըն թա ցա կար գե րը կա րող են տար բեր լի նել, ուս տի 
ու սա նող նե րը ծրագ րի ընտ րութ յան ժա մա նակ պետք է կա րո ղա-
նան հեն վել հա վաս տի և ճշգ րիտ տե ղե կատ վութ յան վրա:

Ո րա կի ինս տի տու ցիո նալ ա պա հո վու մը և գ նա հա տու մը հիմ-
նա կա նում բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի պա-
տաս խա նատ վութ յունն է: Ո րա կի ինս տի տու ցիո նալ ա պա հո վու մը 
մե ծ կար ևո րութ յուն ու նի, քա նի որ այն նպաս տում է կրթա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում ո րա կի բարձ րաց մա նը` ի նպաստ բարձ-
րա գույն կրթութ յան ո լոր տի բո լոր շա հա ռու նե րի:  Հետ ևա բար այս 
ինս տի տու ցիո նալ գնա հա տու մը պետք է լի նի ա վե լին, քան պար-
զա պես ա կա դե մի ա կան տրա մադր ման բո վան դա կութ յուն և ս տա-
նա կա ռույց նե րի, ինչ պի սիք են գրա դա րա նի և ՏՏ ռե սուրս նե րի, 
դա սա խոս նե րի ա ջակ ցութ յու նը և  ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յու նը:

 Գոր ծըն թա ցի ա ռա ջին քայ լը ո րո շում ըն դու նող մար մի ն նե րի 
կող մի ց ա ռա քե լութ յան և ն պա տակ նե րի սահ մա նումն  է: Ու սա նո ղի 
հա մար ու սում նա կան մո տի վաց նող մի  ջա վայ րի ստեղ ծու մը պետք 
է լի նի այդ նպա տակ նե րի և  ա ռա քե լութ յան հիմ քում: Ու սա նող նե րը 
մի  տա րա սեռ խումբ են (խոս քը վե րա բե րում է գեն դե րա յին, կրո-
նա կան պատ կա նե լութ յա նը, սո ցիա լա կան ծագ մա նը կամ ի րա վի-
ճա կա յին սահ ման ված հաշ ման դա մութ յա նը), ուս տի սահ ման ված 
բո լոր նպա տակ ներն ու ա ռա քե լութ յուն նե րը պետք է այս տա րա սե-
ռութ յու նը հաշ վի առ նեն բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ-
յուն նե րում ու սա նող նե րի հա մար մատ չե լի և  կա յուն պայ ման ներ 
ա պա հո վե լիս: Ո րա կի զար գա ցումն  ու գնա հա տու մը բու հա կան 
մա կար դա կում և  ո րա կի հա վաս տիա ցումն  ու հա վա տար մագ րու մը 
ծրագ րա յին մա կար դա կում ո րա կի բարձ րաց ման բա նա լի ներն են:

 Հա յաս տան յան բու հե րին հա վա տար մագ րում է ՈԱԱԿ-ը, իսկ 
ԿԳ նա խա րա րութ յու նը այս գոր ծըն թա ցում դի տոր դի դե րում է 
հան դես գա լիս և  ո րո շում ներ կա յաց նող չէ:  Միա ժա մա նակ` մաս-
նա գի տա կան կրթութ յան «Ո րա կի ա պա հով ման ազ գա յին կենտ-
րոն» հիմ նադ րա մը բու հե րը հա վա տար մագ րե լիս հան դի պում է մի  
շարք հա մընդ հա նուր խնդիր նե րի, ո րոն ցից են`
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  Հա յաս տան յան բո լոր բու հե րը խնդիր ու նեն դա սըն թաց-
նե րի ընտ րութ յան և  կազ մա կերպ ման հար ցում, ինչն առնչ-
վում է թե՛ դա սա խո սա կան կազ մի ն, թե՛ դա սա խո սութ յան 
մա տուց ման ձևե րին: 

 Ու սա նող նե րի մո տի վա ցիա յի պա կաս: Ու սա նող նե րը կար-
ծես շա հագրգռ ված չեն բարձ րո րակ կրթութ յան ձեռք բեր-
ման գոր ծում, այ նինչ ի րենք են ա ռա ջին պա հան ջա տե րե րը:

  Հա յաս տան յան բո լոր բու հե րը ու նեն կա ռա վար ման խնդիր: 
 Բու հի կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան մարմ նի, տվյալ 
օ ղա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ի րենց գոր ծա ռույթ ներն ու 
պար տա կա նութ յուն նե րը պատ շաճ չեն կա տա րում:

  Դի մոր դի ընտ րած մաս նա գի տութ յան ա նո րո շութ յու նը:  Դի-
մոր դը ըն դուն վում է բուհ կամ ծնող նե րի թե լադ րան քով, 
կամ սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ, սա կայն տեղ յակ չէ, թե 
ինչ մաս նա գետ պետք է դառ նա ա պա գա յում: 

 Ա վագ դպրոց նե րում պետք է տե ղա կայ ված լի նեն կա րիե-
րա յի հա մա պա տաս խան կենտ րոն ներ, ո րոնք դի մորդ նե-
րին կկողմ նո րո շեն ա պա գա մաս նա գի տութ յան ընտ րութ-
յան հար ցում:

 Ու սա նո ղը` որ պես բարձ րա գույն կրթութ յան շա հա կից 
պետք է իր հեր թին տեղ յակ լի նի, թե ինչ է ա ռա ջար կում 
տվյալ բու հը: Դ րա նով իսկ ու սա նո ղը ի րա զեկ ված կլի նի և 
դժ վա րութ յուն նե րի առջև չի կանգ նի` հե տա գա յում աշ խա-
տան քի ըն դուն վե լու հար ցում:

 Որ պես նա խա ձեռ նող և  պա հան ջա տեր` ու սա նո ղը պետք է, 
իր հեր թին, պա հան ջի սե փա կան ի րա վունք նե րի ա պա հո-
վում` մի ա ժա մա նակ չան տե սե լով սե փա կան պար տա կա-
նութ յուն նե րը:

Ու սա նող նե րը ու նեն կրթութ յան ո րա կի ա պա հով ման հետ 
կապ ված լրջա գույն խնդիր ներ, և  պետք է ո րո շա կի փո փո խութ-
յուն ներ և  մի  ջո ցա ռումն  եր ի րա կա նաց վեն ինչ պես հա մալ սա րա նա-
կան, այն պես էլ կա ռա վա րութ յան մա կար դա կով:
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ԲԱԺԻՆ 6. 
ՈւՍԱՆՈՂԻ ՄՈԴԵԼ. ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈւՄ 
ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՇՈւՐՋԸ

ՀՈՒԱԱ ի րա կա նաց նում է հա սա րա կա կան լսումն  եր, ո րոնց 
ար դեն մաս նակ ցել է շուրջ 200 հո գի: Դ րանց ըն թաց քում քննար կ-
վել են բարձ րա գույն կրթութ յան ո լոր տի բա զում խնդիր ներ` սկսած 
առ կա կո ռուպ ցիա յից, ոչ բա վա րար պատ րաստ վա ծութ յան մա-
կար դա կի դա սա խո սա կան կազ մի ց, ոչ հա րիր մաս նա գի տա   կան 
գրա կա նութ յու նից մի նչև քննութ յան անց կաց ման կարգն ու ու սա-
նող նե րի մո տի վա ցիա յի պա կա սը: 

Ու սա նող նե րի կար ծի քով, ո րակ յալ բարձ րա գույն կրթութ յուն 
ու նե նա լու ճա նա պար հին հիմ նա կան խո չըն դոտ ներն ու թե րութ-
յուն ներն են.

1. Դա սա վանդ ման թե րա ց� մն  եր 

 Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում բա ցա հայ տե ցինք ու սա նող-
նե րի կար ծի քը հիմն  ա կան թե րա ցումն  ե րի վե րա բեր յալ: Դ րանք 
հիմն  ա կա նում վե րա բե րում էին դա սա խո սութ յուն նե րի սխալ մա-
տուց մանն ու դա սա վանդ ման թե րի մե  թոդ նե րին, դա սա վանդ վող 
ա ռար կա նե րի հա մա պար տա դիր լի նե լուն (այ նինչ  Բո լոն յան հա մա-
կար գի սկզբունք նե րի հա մա ձայն ա ռար կա նե րի մի  մա սը պետք է 
լի նի ընտր ովի, ըստ ցան կութ յան), լիար ժեք ու մաս նա գի տութ յա նը 
հա մար ժեք գրա կա նութ յան սա կա վութ յա նը կամ բա ցա կա յութ յա-
նը, թես տա յին հա մա կար գի թե րա ցումն  ե րին, կրթա կան ծրագ րե րի 
սխալ բաշխ մա նը, գնա հատ ման սուբ յեկ տի վութ յա նը, օ տար լեզ վի 
ոչ լիար ժեք ու սուց մա նը:

2.  Կո ռ� պ ցիա

Ու սա նող նե րը հա տուկ ընդգ ծել են բու հե րում առ կա հո վա նա-
վոր չութ յու նը՝ ծա նոթ-բա րե կամ կա պե րի առ կա յութ յու նը և  կա շա-
ռա կե րութ յու նը, ո րի արդ յունքն է ու սա նող նե րի մի ջև ա նար դար 
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մրցակ ցութ յու նը: Ու սա նող նե րը ընդգ ծում են վար չա կան թե րա-
ցումն  ե րի արդ յունք հան դի սա ցող բո լոր գոր ծըն թաց նե րի բյու րոկ-
րա տա ցու մը: Ու սա նող նե րը շեշ տել են նաև ինք նա վա րութ յան բա-
ցա կա յութ յան խնդի րը թե´ բու հա կան մա կար դա կում, թե´ ու սա-
նո ղա կան:

3. Ու սա նող

Ու սա նող նե րը ընդգ ծում են այն փաս տը, որ ի րենք բա վա րար 
մո տի վա ցիա չու նեն բու հում ա ռա վե լա գույնս դրսևոր վե լու, ո րը 
հան գեց նում է ան տար բե րութ յան ու կրթութ յան հան դեպ ան լուրջ 
վե րա բեր մուն քի: Այս հա մա տեքս տում անհ րա ժեշտ է ու սա նող նե րի 
խրա խուս ման մի  ջոց նե րի կի րա ռում, այդ թվում՝ վար ձավ ճար նե րի 
նվա զեց ման տես քով:

 Բու հե րի ու սա նող նե րը խիստ տար բեր վում են նաև ի րենց գի-
տե լիք նե րի մա կար դա կով, ին չը վկա յում է դա սա վանդ ման, յու -
րացման և գ նա հատ ման խստութ յան պա կա սի մա սին: 

 Հա տուկ ու շադ րութ յան է ար ժա նի այն փաս տը, որ ու սա նող-
նե րի շրջա նում առ կա է տե ղե կաց վա ծութ յան, ի րա զեկ վա ծութ յան 
պա կա սի խնդիր, ինչն էլ ինք նա բե րա բար հան գեց նում է ու սա նո ղի՝ 
բարձ րա գույն կրթութ յան յու րա քանչ յուր բնա գա վա ռում մաս նակ-
ցութ յան նվազ մա նը:

 Մեր ու սա նող նե րը ա ռե րես վում են սո ցիա լա կան և  կեն սա մա-
կար դա կի լուրջ խնդիր նե րի, ին չը նույն պես մե  ծա պես ազ դում է 
բարձ րա գույն կրթութ յան ո րա կի և  վերջ նարդ յուն քի գնա հատ ման 
վրա:

4.  Բ� հ

 Բու հե րում նույն պես առ կա են մի  շարք հիմ նախն դիր ներ, 
ո րոնք, ըստ ու սա նող նե րի, խո չըն դո տում են ո րակ յալ կրթութ յան 
մա տուց մա նը: Ա ռանձ նաց ված հիմ նախն դիր նե րը հիմ նա կա նում 
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վե րա բե րում են են թա կա ռուց վածք նե րի թե րութ յա նը, վար չա կան 
թե րա ցում նե րին, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան մաս նա գի տա կան 
հմտութ յուն նե րի պա կա սին, ինչ պես նաև ար տա քին մի  ջա վայ րից 
սպառ նա լիք նե րին, ո րը դրսևոր վում է բու հի քա ղա քա կա նաց վա-
ծութ յան մի  ջո ցով: Ու սա նող նե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն են դարձ-
րել պրակ տի կա յի կազ մա կերպ ման ա նարդ յու նա վե տութ յա նը, ո րը 
հան գեց նում է բուհ-գոր ծա տու ա նարդ յու նա վետ կա պին, ինչ պես 
նաև ու սա նո ղի նկատ մամբ ան հա տա կան մո տեց մա նը, մի նչ դեռ 
այդ կա պե րի արդ յուն քում է բարձ րա նում ինք նա գի տակ ցութ յու նը:

 Մեր ու սում նա սի րութ յան ընդ հան րաց ված արդ յունք նե րը վկա-
յում են, որ բարձ րա գույն կրթութ յան ո լոր տում ու սա նո ղա կան հա-
մայնքն ու նի հետև յալ բա րե փո խում նե րի կա րի քը, ո րոնք պետք է 
հան գեց նեն ո րակ յալ կրթութ յա նը:

4. Կր թա կան

Այս բնա գա վա ռում ու սա նո ղի կրթութ յու նը ա ռա վե լա գույնս 
արդ յու նա վետ դարձ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել գնա-
հատ ման հա մա կար գի թա փան ցի կութ յուն (ար դա րա ցիութ յուն), 
խո րը և  հա մա պար փակ մաս նա գի տա կան կի րա ռա կան գի տե լիք-
ներ, գի տա հե տա զո տա կան նյու թեր, ար դի ո րակ յալ գրա կա նութ-
յուն: Ու սա նող նե րը պետք է ի րա զեկ լի նեն և  կա րո ղա նան տեր 
կանգ նել ի րենց ի րա վունք նե րին, ինչ պես նաև պետք է առ կա լի նեն 
հա մա պա տաս խան հար ցե րով զբաղ վող մար մի ն ներ:  Ցան կա ցած 
ո լոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վութ յան տա րա ծու մը պետք է լի-
նի ա ռաջ նայ նութ յուն նե րից մե  կը (շար ժու նութ յուն, ո րա կի ա պա հո-
վում):  Գոր ծա տու-բուհ կա պի ամ րապն դումն  ա վե լի քան կար ևոր 
է ու սա նող նե րի ա պա գան ա պա հո վագ րե լու հա մար:  Բա ցի այդ, 
ուսա նող նե րը կար ևո րել են հետև յալ հիմն  ախն դիր նե րը՝

 մաս նա գի տութ յուն նե րի ցան կի վե րա նա յում,
 հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցութ յուն,
 զեղ չե րի և խ րա խուս ման հա մա կար գե րի ներդ րում,
 օ տար լե զու նե րի անվ ճար ու սու ցում,
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 դա սա խո սի և  ա ռար կա նե րի ընտ րութ յան հնա րա վո րութ-
յուն, 

 կուր սի կոոր դի նա տոր ներ (ոչ դա սա խոս): 
 կրթա թո շա կի բարձ րա ցում:

5.  Սո ցիալ-տնտե սա կան

Ու սա նող նե րը՝ որ պես հա սա րա կութ յան ա մե  նա խո ցե լի խա վե-
րից մե  կը, սո ցիա լա կան հա տուկ պաշտ պա նութ յան կա րիք ու նեն: 
Այդ ա ռու մով հա տուկ պայ ման ներ պետք է ստեղծ վեն հետև յալ 
բնա գա վառ նե րում.

մատ չե լի կա ցա րան ներ,
ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն,
հան գիստ (ոչ ֆոր մալ կրթութ յան, ժա ման ցի սեն յակ ներ),
մատ չե լի տրանս պորտ,
տեխ նի կա կան զին վա ծութ յուն (ըն թեր ցաս րահ, հա մա կար-

գիչ ներ, լա բո րա տո րիա ներ, գրա դա րան, բու ֆետ, անվ ճար 
պատ ճե նա հան ման սար քեր):

Այ սօր բու հե րում առ կա է ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա-
կերպ ման հա մար անհ րա ժեշտ են թա կա ռուց վածք նե րի բա ցա-
կա յութ յան խնդիր, ին չի հետ ևան քով ու սա նող նե րը ստիպ ված են 
լի նում սե փա կան մի  ջոց նե րով ձեռք բե րել մաս նա գի տա կան պա-
րա գա ներ, ո րոնք կա պա հո վեն դա սապ րո ցե սի լիար ժեք յու րա-
ցու մը: Ու սա նո ղին մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յու-
նը նպաս տում է վեր ջին նե րիս՝ տար բեր բնա գա վառ նե րում լայն 
ընդգրկ վա ծութ յա նը:

Ու սա նող նե րի թե´ սո ցիա լա կան խնդիր նե րը, թե´ ֆի նան սա-
վո րու մը պետք է լուծ վեն մաս նա վոր և  պե տա կան հատ ված նե րի 
մի աս նա կան ներգ րավ ման ճա նա պար հով: 
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Ո րակ յալ բարձ րա գույն կրթութ յու նը հա մար վում է գի տե լի քի 
վրա հիմն  ված տնտե սութ յան ստեղծ ման հիմն  ա քա րը: Ո րակ յալ 
մաս նա գետ նե րը բե րում են ա ռողջ, զար գա ցած ու կիրթ քա ղա քա-
ցիա կան հա սա րա կութ յան, որն էլ ա պա հո վում է կեն սա մա կար դա-
կի ա ճի կա յուն տեմ պեր ու բա րե կե ցիկ կյանք:  Բարձ րո րակ աշ խա-
տա տե ղե րը ա պա հո վում են զբաղ վա ծութ յան բարձր մա կար դակ, 
որն էլ կա րող է հան գեց նել ար տա գաղ թի կանխ մա նը:

 Ներ կա յաց նե լով ՀՈՒԱԱ դիր քո րո շու մը` կա րող ենք եզ րա կաց-
նել, որ ո րակ յալ բարձ րա գույն կրթութ յան ա պա հո վումն  ու նի ազ-
գա յին անվ տան գութ յան ա պա հով ման նշա նա կութ յուն, քան զի այն 
նպաս տում է տնտե սութ յան բո լոր բնա գա վառ նե րի աշ խու ժաց մա-
նը և  ա պա հո վում տնտե սա կան դի նա մի կ աճ, ինչ պես նաև խթա-
նում գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցը:

Ո րակ յալ բարձ րա գույն կրթութ յու նը նպաս տում է ու սումն  ա մե -
թո դա կան ծրագ րե րի մշակ մա նը, ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յա նը: 
Այդ պա րա գա յում ու սա նողն ըն կալ վում է ոչ մի այն որ պես բարձ րա-
գույն կրթութ յան հա մար վճա րող, այլև կար ևո րա գույն շա հա կից և 
 պա հան ջա տեր: Այս պի սով հնա րա վոր կլի նի ա պա հո վել մի  ջազ-
գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի ո րակ, 
մի  ջազ գա յին շար ժու նութ յուն, ո րը փոր ձի փո խա նակ ման և  մի  ջազ-
գայ նաց ման լա վա գույն ու ղին է: Ո րակ յալ բարձ րա գույն կրթութ-
յու նը ե րի տա սար դութ յան շրջա նում ձևա վո րում է քննա դա տա կան 
մի տք և  վեր լու ծա կան մտա ծե լա կերպ:

Այս պի սով, լի նե լով ու սա նող, պետք է ձգտենք պայ քա րել 
բարձ րո րակ կրթութ յան ձեռք բեր ման, դա սապ րո ցե սում արդ յու նա-
վետ դա սա վանդ ման մե  թոդ նե րի ներդր ման, մե ր մտա ծե լա կեր պի 
և  գի տակ ցութ յան բարձ րաց ման հա մար:  Ցան կա նա լով ին տեգր վել 
եվ րո պա կան քա ղա քակր թութ յա նը` պետք է լի նենք այն ազ դակն ու 
մղիչ ու ժը, ո րով կնպաս տենք հայ ի րա կա նութ յան մե ջ գա ղա փա-
րա կան դաս տիա րա կութ յան զար գաց մա նը:
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ՈՐԱԿ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. Ի՞ՆՉ Է ՈՐԱԿԸ

ՆԵՐԱԾE ԹՅE Ն

Ո րա կը մի  հաս կա ցութ յուն է, որ հա ճախ է հան դի պում կրթութ-
յան ո լոր տում, սա կայն ոչ մի շտ է լավ ըմբռ նե լի: Այն կա րող է տար-
բեր նշա նա կութ յուն ու նե նալ կախ ված երկ րից, հաս տա տութ յու նից 
և  ան գամ այն մար դուց, ում հետ զրու ցում եք: Ո րա կը կա րե լի է 
տար բեր կերպ սահ մա նել: Տվ յալ բաժ նում մե նք կքննար կենք, թե 
ինչ է նշա նա կում «ո րակ» և դ րա ազ դե ցութ յու նը կրթա կան փոր ձի 
վրա, ինչ պես նաև կտրա մադ րենք ո րոշ տե ղե կութ յուն ներ, ո րոնք ոչ 
մի այն կօգ նեն գնա հա տել կրթութ յան ո րա կը, այլև խո սել ու րիշ նե-
րի հետ ո րա կի մա սին: 

ՈՐԱԿՅԱԼ ՓՈՐՁ

 Գո յութ յուն չու նի լա վա գույն ու սա նո ղա կան փոր ձի ճշգրիտ 
և հս տակ սահ մա նում: Առ կա է հա րուստ գրա կա նութ յուն ու սուց-
ման, դա սա վանդ ման և գ նա հատ ման բո լոր դրույթ նե րի վե րա բեր-
յալ: Ե թե լի ներ կա տար յալ ու սա նո ղա կան փորձ, ան կաս կած, որևէ 
մե կն այն ար դեն կրկնօ րի նա կած կլի ներ: Ու սա նո ղա կան փոր-
ձի կա ռուց ված քը ազ դե ցութ յուն է կրում և  կախ ված է բազ մա թիվ 
դրույթ նե րից: Ն շենք մի այն մի  քա նի սը. քա ղա քա կա նութ յուն և  գա-
ղա փա րա խո սութ յուն, մշա կույթ ներ, ման կա վար ժա կան հե տա զո-
տութ յուն ներ, հա մալ սա րան նե րին հա սա նե լի մի ա վոր ռե սուրս ներ, 
ազ գա յին և  մի  ջազ գա յին տնտե սա կան պա հանջ ներ, սո ցիա լա կան 
քա ղա քա կա նութ յուն, ու սա նո ղա կան մաս նակ ցութ յան և կր թութ-
յան մի  տումն  եր: 

 Մի շարք կար ծիք նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք կա րող էին ազ դել 
ո րա կի մո տեց մա նը, նե րա ռում են հե տա զո տութ յուն ներ, թե ինչն է 
ձևա վո րում պատ շաճ, ո րակ յալ ու սա նո ղա կան փոր ձը: 

 Մի գու ցե դժվար է հաս կա նալ, թե որ գոր ծոն ներն են մաս-
նակ ցում ո րակ յալ փոր ձի ձևա վոր մա նը, սա կայն այն ար ժա նի է 
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վե րին օ ղա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կա տա րած ջան քե րին և  օգ տա-
կար` նրանց կար ծիք ներն ա վե լի լայն շրջա նակ նե րում ներդ նե լու 
և  հաս տա տու թե նա կան կա ռա վա րիչ նե րի ու քա ղա քա կա նութ յուն 
մշա կող նե րի հետ ո րա կի վե րա բեր յալ քննար կումն  ե րի ժա մա նակ: 
Այ նո ւա մե  նայ նիվ, չի կա րե լի են թադ րել, թե ու սա նող նե րի մե  ծա-
մաս նութ յու նը տեղ յակ է ո րակ յալ ու սուց ման ստեղծ մա նը, արդ յու-
նա վետ գնա հատ մա նը, աշ խա տու նա կութ յան զար գաց մա նը կամ 
ու սա նող նե րի բազ մա զան կա րիք նե րի բա վա րար մանն առնչ վող 
հե տա զո տութ յուն նե րին, ինչ պես նաև, որ նրանք ամ բող ջա պես 
ըմբռ նում են ո րա կի վե րա բեր յալ բազ մա զան փի լի սո փա յա կան մո-
տե ցումն  ե րը, թեև բո լոր ու սա նող ներն ըն կա լում են ի րենց սե փա-
կան փորձն ու դրա առն չութ յու նը ո րա կի տար բեր աս պեկտ նե րին:

ԿՐԹE ԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 Գո յութ յուն ու նեն բազ մա թիվ ե ղա նակ ներ, ո րոնց մի  ջո ցով կա-
րող ենք կրթութ յու նը դի տար կել տար բեր չա փա նիշ նե րի տե սանկ-
յու նից: Ա մե  նաակն հայտ ե ղա նա կը ձեր ստա ցած ո րա կա վոր ման 
չա փա նիշն է:  Կան նաև չա փա նիշ ներ, ո րոնք պար տադր ված են 
հա մալ սա րան նե րին ար տա քուստ, ինչ պի սիք են օ րենսդ րա կան 
նոր մե  րը կամ ֆի նան սա վո րող մար մի ն նե րի սահ մա նած չա փա նիշ-
նե րը:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րը պետք է լի նեն նույ նը` ան կախ 
ո րա կից և  փոր ձի ձևից, որ դուք ստա նում եք: Այս պես, քի մի ա յի 
բաժ նին տրվող չա փա նիշ նե րը պետք է նույ նը լի նեն և  հա մա պա-
տաս խա նեն պատ մութ յան բաժ նին տրվող չա փա նիշ նե րին:  Նույն 
կերպ, քի մի ա յի բաժ նին տրվող չա փա նիշ նե րը պետք է նույ նը լի-
նեն տար բեր հա մալ սա րա նե րում: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ե թե ո րա կա-
վոր ման չա փա նիշ նե րը պետք է նույ նը լի նեն, ա պա ո րա կա վո րում-
նե րը տար բեր հա մալ սա րան նե րում կլի նեն տար բեր: Այս պես՝ հա-
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մալ սա րան նե րից մե  կում քի մի ա յի աս տի ճա նը կա րող է հիմն  ված 
լի նել տե սա կան և  գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի վրա, մի նչ դեռ 
մյու սում կա րող են ա վե լի նշա նա կա լից լի նել կի րա ռա կան գի տութ-
յուն նե րը և  արդ յու նա բե րութ յու նը: Եր կուսն էլ կա րող են ու նե նալ 
նույն չա փա նիշ նե րը, բայց հան գեց նել տար բեր տի պի փոր ձի:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԸՆԿԱԼE Մ
Թ վում է, թե հեշտ է ա սել, որ ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րը 

պետք է լի նեն նույ նը ան կախ հան գա մանք նե րից, սա կայն մար դիկ 
կա րող են ու նե նալ տար բեր պատ կե րա ցումն  եր այդ առն չութ յամբ, 
ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մե ծ քննար կում առ կա 
է ոչ մի այն հա մալ սա րան նե րում, այլև կրթութ յան բո լոր մա կար-
դակ նե րում: 

Ո մանք կար ծում են, որ կան լավ հա մալ սա րան ներ և  ոչ այդ-
քան լավ հա մալ սա րան ներ, հետ ևա բար նաև լավ կամ պա կաս լավ 
ո րա կա վո րումն  եր: Այս պատ կե րա ցումն  ե րը ոչ մի շտ են հա մա պա-
տաս խա նում ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րին կամ ու սա նո ղա կան 
փոր ձի ո րա կին: Ն ման տար բե րա կումն  ե րը կա րող են ո րոշ հա մալ-
սա րան ներ բարձր դա սել մյուս նե րից, բայց արդ յո՞ք ո րա կա վոր ման 
չա փա նիշ նե րը տար բեր վում են:

 Գոր ծա տու նե րը և  հա սա րա կութ յու նը, ընդ հա նուր առ մամբ, 
կա րող են ի րենց կար ծիք նե րը հայտ նել ո րա կա վոր ման չա փա նիշ-
նե րի վե րա բեր յալ: Իսկ ի՞նչ եք կար ծում դուք, երբ մա մու լում պատ-
մութ յուն ներ եք տես նում չա փա նիշ նե րի անկ ման մա սին: Ո րա կի 
մա սին պատ կե րա ցումն  ե րը ազ դում են ո րա կա վոր ման չա փա նիշ-
նե րի վե րա բեր յալ մարդ կանց տե սա կետ նե րի վրա, բայց այս մտքե-
րը մի շտ չէ, որ ճիշտ են:  Կար ծիք նե րը նաև կախ ված են մի  շարք այլ 
գոր ծոն նե րից, ո րոն ցից մի  քա նի սին կանդ րա դառ նանք այս ձեռ-
նար կի հե տա գա բա ժին նե րում, իսկ մն աց յա լը վե րա բե րում է հե ղի-
նա կութ յան հար ցե րին: Ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րի մա սին ըն-
կա լումն  ե րը կա րող են ու նե նալ կար ևոր, սա կայն ոչ մի շտ ցան կա լի 
ազ դե ցութ յուն ո րա կա վոր ման կար գա վի ճա կի վրա և  հետ ևա բար 
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կա րող են ազ դել սո ցիա լա կան շար ժու նութ յան ու հա վա սար հնա-
րա վո րութ յուն նե րին առնչ վող խնդիր նե րի վրա:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

 Տար բեր հա մալ սա րան ներ և  երկր ներ կա րող են ու նե նալ ո րա-
կա վոր ման չա փա նիշ նե րին հետ ևե լու ե րաշ խա վոր ման տար բեր 
ե ղա նակ ներ: Օ րի նակ` ո րոշ երկր ներ կա րող են կի րա ռել ստու գում-
նե րի հա մա կարգ, ո րով գնա հատ վում է ու սուց ման յու րա քանչ յուր 
կուր սը` պար զե լու, թե կի րառ վում են արդ յոք ո րա կա վոր ման հա-
մա պա տաս խան չա փա նիշ նե րը: Մ յուս երկր նե րը կա րող են գոր ծել 
կա նո նա կարգ ված կամ հա վա սար գնա հատ ման հա մա կար գով, 
ինչ պի սին է ար տա քին ստու գում նե րի հա մա կար գը:

 Բո լո նիա յի հռչա կա գի րը ստո րագր վել է 1999թ.-ին Եվ րո պա յի 
29 քա ղաք նե րի կրթութ յան նա խա րար նե րի կող մի ց հա մա ձայ նեց-
ված և  փոխ կա պակց ված եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթութ յան 
տա րածք (ԵԲԿՏ) ստեղ ծե լու նպա տա կով:  Հա մա ձայ նեց ված նպա-
տակ նե րը նպաս տում են ու սա նող նե րի շար ժու նութ յան ընդ լայն մա-
նը ողջ Եվ րո պա յում` նե րա ռե լով քայ լեր, ո րոնք ա ջակ ցում են ո րա-
կա վոր ման չա փա նիշ նե րի հա մա տե ղե լիութ յան և  հա մա պա տաս-
խա նեց ման բարձ րաց մա նը Եվ րո պա յում:

ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

Ո րա կա վոր ման չա փա նի շը հա մալ սա րա նա կան փոր ձի ել քա-
յին բնV  թագ րիչն է:  Գո յութ յուն ու նեն նաև մV տ քա յին բնV  թագ-
րիչ նե րին վե րա բե րող չա փա նիշ ներ, ինչ պես նաև հա մալ սա րա նը 
գնա հա տող չա փա նիշ ներ, ինչ պի սիք են օ րենսդ րա կան և/ կամ ֆի-
նան սա վոր մա նը վե րա բե րող նոր մե  րը: Օ րի նակ` գո յութ յուն ու նեն 
օ րեն քով նա խա տես ված պա հանջ ներ հա վա սա րութ յան և  բազ-
մա զա նութ յան աս պեկտ նե րի կամ բնա պահ պա նա կան գոր ծոն նե-



31

ՈՐԱԿ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

րի վե րա բեր յալ:  Ֆի նան սա վո րու մը կա րող է կախ ված լի նել նաև 
հա մալ սա րա նից` պայ մա նա վոր ված ո րո շա կի ու սա նող նե րի հա վա-
քագ րու մով: Թ վարկ ված նե րը չա փա նիշ նե րի օ րի նակ ներ են, ո րոնց 
պետք է հա մա պա տաս խա նեն հա մալ սա րան նե րը: 

 Կա րող են լի նել նաև այլ չա փա նիշ ներ: Ո րոշ երկր ներ կա րող 
են սահ մա նել չա փա նիշ ներ, ո րոնք վե րա բե րում են դա սա րան նե րի 
չա փե րին, գնա հատ ման մե  թոդ նե րին կամ ու սու ցիչ նե րի ո րա կա վո-
րում նե րին: Ինչ ևէ, քա նի որ կրթութ յունն ա վե լի է, քան մուտ քա յին 
կամ ել քա յին բնու թագ րիչ նե րի մի  ջին ար ժե քը, մն ա ցած չա փա նիշ-
նե րը կա րող են լի նել ա վե լի բարդ: 

 Կա րող են լի նել կա նո նագր քեր կամ թի րա խա յին (բենչ մար-
քա յին) դրV յթ ներ, ո րոնք ընդգ ծում են հստակ գոր ծու նեութ յան, 
ու սա նո ղա կան փոր ձի կամ ա ռար կա յի աս պեկտ նե րի հա մա ձայ-
նեց ված ստան դարտ նե րը: Տվ յալ կա նո նագր քե րը կամ թի րա խա յին 
դրույթ նե րը կա րող են սահ ման վել, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խա-
նեց վել ազ գա յին հա մալ սա րա նա կան հա մայն քի կող մի ց: Դ րանք 
ա ռա ջար կում են մի  շարք սկզբունք ներ կամ ցու ցա նիշ ներ,այլ ոչ թե 
խիստ սահ ման ված չա փա նիշ ներ:

Եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րը և  ու ղե ցույց նե րը չա փա նի շի տե-
սակ ներ են, ո րոնք ա ռա ջար կում են հա մա ձայ նեց ված սկզբունք նե-
րի շարք, թե ինչ պես պետք է հաս տա տութ յուն նե րը վե րահս կեն չա-
փա նիշ նե րը և  վե րա նա յեն ի րենց տրա մադ րած ո րա կը ողջ Եվրո-
պա կան մի ութ յու նում: 

Ո րոշ չա փա նիշ ներ ո րոշ հա մալ սա րան նե րում կա րող են լի նել 
ներ քին: Օ րի նակ՝ հա մալ սա րա նը կա րող է չա փա նիշ սահ մա նել, 
որ բո լոր գնա հատ ված աշ խա տանք նե րը վե րա դարձ վեն ո րո շա-
կի սահ ման ված ժամ կե տում, կամ որ ու սու ցիչ նե րը կամ գի տա կան 
անձ նա կազ մը պետք է ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեն շփման նվա-
զա գույն ժա մե ր:
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ՈՐԱԿԻ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԵՆ 
ՁԵՐ E ՍE ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏE ԹՅE ՆE Մ

  Գի տե՞ք արդ յոք ձեր ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու նում կի րա-
ռե լի չա փա նիշ նե րի մա սին:  Փոր ձե՛ք պար զել ա վե լին՝ հա մե  մա տե-
լով, թե արդ յոք հետև յալ դրույթ նե րը բա վա րար ված են ձեր հաս-
տա տութ յու նում:

 Հի շե՛ք չա փա նիշ նե րի հետև յալ օ րի նակ նե րը.

 ո րա կա վոր ման չա փա նիշ ներ,
 մաս նա գի տա կան մար մի ն նե րի սահ մա նած ո րա կա վոր-

ման չա փա նիշ ներ,
 դա սա վանդ ման չա փա նիշ ներ,
 ազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք գնա հա տում են 

կրթա կան չա փա նիշ նե րը,
 օ րենսդ րա կան շրջա նակ ներ,
 ֆի նան սա վո րող մար մի ն ներ, ո րոնք կա րող են սահ մա նել 

չա փա նիշ ներ:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ «ՈՐԱԿԸ». 
ԻՆՔՆԱԹԻՌԻ ՀԱՄԵՄԱՏE ԹՅE ՆԸ
Տվ յալ հա մա ռոտ հա մե  մա տութ յու նը կա րող եք կի րա ռել ու սա-

նող նե րին կրթութ յան ո րա կի մա սին ո րոշ հիմն  ա րար գա ղա փար-
ներ ներ կա յաց նե լու հա մար:

Կր թութ յան ո րա կի մա սին խո սե լիս մե նք օգ տա գոր ծում ենք 
բազ մա թիվ եզ րեր, ինչ պի սիք են չա փա նիշ նե րը, ո րա կի բա րե լա-
վու մը և  ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը: 

 Կա րող ենք ներ կա յաց նել տվյալ եզ րերն ինք նա թի ռի հետ հա-
մե  մա տութ յան մի  ջո ցով: Ինք նա թի ռը նման է հա մայն քի, ո րին ծա-
ռա յում է հաս տա տութ յու նը կամ հաս տա տութ յուն նե րի ազ գա յին 
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խում բը:  Հա մայն քը շարժ վում է ա ռաջ դե պի իր նպա տակն այն-
պես, ինչ պես ինք նա թի ռը:

Ի՞նչն է ա ռաջ մղում ինք նա թի ռը: Ն րա շար ժիչ նե րը, բաղ կա-
ցու ցիչ այլ մա սե րը, ո րոնց մի  ջո ցով ինք նա թի ռը մն ում է օ դում և 
 շարժ վում դե պի նպա տակ նե րը:  Սա կայն ի՞նչն է ա ռաջ մղում հա-
մայնք նե րը: Կր թութ յու նը, ո րը ի րա զե կում է հա մայն քը ձևա վո րող 
մարդ կանց և  թույլ տա լիս հաս նել ի րենց նպա տակ նե րին:  Հա մայն-
քը օգ տա գոր ծում է քո լեջ նե րի և  հա մալ սա րան նե րի նման հաս տա-
տութ յուն նե րը ի րեն կրթե լու և  ա ռաջ մղե լու հա մար:

Ինք նա թի ռի շար ժի չը բաղ կա ցած է բազ մա թիվ մա սե րից՝ 
oդամ ղիչ ներ, ճնշման տուր բին ներ, այր ման խցիկ ներ:  Նույ նը վե-
րա բե րում է կրթութ յա նը, ո րը բաղ կա ցած է հետև յալ մա սե րից՝

 ու սումն  ա կան պլան,
 ու սուց ման նյու թեր,
 ու սուց ման և  դա սա վանդ ման գոր ծըն թաց,
 գնա հա տումն  եր և դ րանց ար ձա գանք ներ,
 ուղ ղոր դում և  ա ջակ ցութ յուն,
 ու սա նող նե րի ա ռա ջըն թաց ու ձեռք բե րումն  եր,
 ո րա կի բա րե լա վում և  ա պա հո վում:
 Շար ժիչ նե րը, որ պես հա մա կար գեր, պետք է կա ռուց ված լի նեն 

ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի հի ման վրա:  Չա փա նիշ ներ ա սե լով պետք 
է հաս կա նալ կրթութ յան մա կար դա կը, որն անհ րա ժեշտ է հաս նե լու 
այն ո րա կա վոր մա նը, ո րի հա մար դուք սո վո րում եք:

Որ պես զի հա մոզ վեն, որ շար ժիչ նե րը հա մա պա տաս խա նում 
են ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի, ճար տա րա գետ նե րը պետք է կա տա-
րեն անհ րա ժեշտ բո լոր ստու գումն  երն ու գոր ծըն թաց նե րը` ա պա-
հո վե լու, որ բո լոր մա սե րը ճիշտ և  պատ շաճ են աշ խա տում: Ա հա 
թե ինչ պես են նրանք ե րաշ խա վո րում, որ ինք նա թի ռը չի ընկ նի և 
կ հաս նի իր նպա տա կին:

Ա հա, թե որն է ո րա կի ա պա հո վու մը:  Հաս տա տութ յուն նե րը 
շա րու նա կա բար հարց են բարձ րաց նում, թե ինչ պես հա մոզ վել, 
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որ ի րենց ու սա նող նե րի ու սուց ման փոր ձը հա մա պա տաս խա նում 
է նրանց սահ մա նած չա փա նիշ նե րին: Այս պի սով, նրանք ստու գում 
են դրա յու րա քանչ յուր հատ վա ծը՝ հա մոզ վե լու, որ հա մա կար գը 
պատ շաճ է աշ խա տում,և  ձեր ո րա կա վո րու մը հնա րա վո րութ յուն 
կտա հաս նե լու ձեր նպա տա կին:

 Հա մոզ վե լով, որ շար ժիչ նե րը պատ շաճ են աշ խա տում, ճար-
տա րա գետ նե րը շա րու նա կում են բա րե լա վել ու զար գաց նել դրանք՝ 
դարձ նե լով ա վե լի ա րագ, ա պա հով ու արդ յու նա վետ:  Նույ նը վե րա-
բե րում է նաև կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րին: Այս գոր ծըն թա ցը 
կոչ վում է ո րա կի բա րե լա վում, որի հիմն ական նպատակը ուս ման 
փոր ձի բա րե լավումն  է, ո րը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի ուս ման 
ընթաց քում ստա նալ ա ռա վե լա գույն արդ յունք:

Ինք նա թի ռի աշ խա տան քը բա վա կա նին հեշտ է ստու գել: Ե թե 
շար ժի չը չի աշ խա տում, ա պա ինք նա թի ռը վայր կընկ նի: Եվ երբ 
դուք կնա խագ ծեք նոր շար ժիչ, աշ խա տան քը ստու գե լու հա մար 
կանց կաց նեք բազ մա թիվ թես տեր: Այս տեղ հարց է ա ռա ջա նում, թե 
ինչ պես է հնա րա վոր ստու գել ուս ման փոր ձը: Այս հար ցին կա րող 
են պա տաս խա նել ու սա նող նե րը, քա նի որ նրանք են հա ճա խում 
դա սըն թաց նե րին: Ա հա թե ին չու չա փա զանց կար ևոր է ու սա նող-
նե րի՝ ո րա կի ա պա հով ման ու ո րա կի բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցին 
ներգ րավ վա ծութ յան ա պա հո վու մը: 

ՈՐԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆE ՄԸ. ՀԱՐՑԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

Ո՞ր գոր ծըն թաց ներն են հա վաս տում, որ ո րա կա վո րումն  ե րի 
չա փա նիշ նե րը նույնն են ձեր հա մալ սա րա նում:

Ո՞ր գոր ծըն թաց ներն են հա վաս տում, որ ո րա կա վո րումն  ե րի 
չա փա նիշ նե րը նույնն են ձեր տա րա ծաշր ջա նի կամ երկ րի հա մալ-
սա րան նե րում:

Արդ յո՞ք ու սա նող նե րը վստա հում են ձեր հաս տա տութ յու նում 
առ կա ո րա կի ա պա հով ման չա փա նիշ նե րին: Ե թե ոչ, ա պա արդ յո՞ք 
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պատ ճա ռը դրանց ան հա մա պա տաս խա նութ յունն է հա մա ձայ նեց-
ված չա փա նի շին:

Ինչ պե՞ս կա րող եք ներ կա յաց նել ձեր հաս տա տութ յու նում առ-
կա ո րա կի չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ ձեր տե սա կետ նե րը:

Ինչ պե՞ս կա րող եք բարձ րա ձայ նել ձեր կրթութ յան ո րա կի հետ 
կապ ված հար ցե րը:

 Կա րո՞ ղ եք արդ յոք բարձ րաց նել տվյալ հար ցե րը հա մալ սա րա-
նա կան ե թե րի մի  ջո ցով, թե՞ դրանք ազ գա յին մա կար դա կի խնդիր-
ներ են:

Ազ գա յին կրթա կան քա ղա քա կա նութ յու նում առ կա՞ են արդ յոք 
ո րո շա կի աս պեկտ ներ, ո րոնք բե րում են այդ անվս տա հութ յա նը: 
Ե թե ա յո, ա պա կա րո՞ղ եք արդ յոք բարձ րաց նել ձեր մտա հո գութ յու-
նը ու սա նո ղա կան ազ գա յին մի ութ յու նում, որ պես զի նրանք ազ դեն 
ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րի վրա:

ԱՊԱՀՈՎE Մ ԸՆԴԴԵՄ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ

Կր թութ յան ո րա կի վե րա բեր յալ քննար կումն  ե րի ժա մա նակ 
հա ճախ կա րող եք հան դի պել եր կու հաս կա ցութ յուն նե րի՝ ո րա կի 
ա պա հո վում և  բա րե լա վում:

Ո րա կի ա պա հո վումն  ար դեն հա մա ձայ նեց ված չա փա նիշ է, հա-
մա ձայ նե ցու մը սո վո րա բար կա տար վում է ազ գա յին մարմն  ի հետ, 
ո րով սահ ման վում են ու սումն  ա կան ծրագ րի ա վար տին կրթա կան 
աս տի ճան ստա նա լու հա մար բո լոր անհ րա ժեշտ պա հանջ նե րը:

Ո րա կի բա րե լա վու մը գոր ծըն թաց է, որն ուղղ ված է ու սում-
նա կան դա սըն թաց նե րի ո րա կի բա րե լավ մա նը և  ու սա նող նե րի 
ուսուց ման փոր ձի դրա կան ազ դե ցութ յան ա պա հով մա նը:

Ո րա կի ա պա հով ման դրույթ նե րը կա րող են գնա հա տել հաս-
տա տութ յուն ներն ըստ սահ ման ված բազ մա թիվ չա փա նիշ նե րի, 
ո րոնք քննարկ վել են նա խորդ բա ժին նե րում:  Կա րող են գնա հատ-
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վել նաև այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնց մի  ջո ցով հաս տա տութ յուն նե-
րը ա պա հո վում են չա փա նիշ նե րի կա տա րու մը: Ս րա նով բա ցատր-
վում է, որ ո րա կի ա պա հով ման ե ղա նակ նե րը ևս  կա րող են տար-
բեր լի նել: 

Ո րա կի բա րե լա վու մը ոչ մի այն ստու գում է այդ չա փա նիշ նե րի 
կա տա րու մը, այլև ստեղ ծում անհ րա ժեշտ մի  ջա վայր, որ տեղ ընդ-
հա նուր նպա տակն ու սա նող նե րի փոր ձի լա վա գույն արդ յուն քի 
ա պա հո վումն  է: «Ո րա կի ա պա հո վում ընդ դեմ բա րե լավ ման» մո-
տե ցու մը կա րող է ազ դել հաս տա տութ յան կամ երկ րի որ դեգ րած 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի բնույ թի վրա: 

 Վեր ջին տա րի նե րին ու սա նող նե րը հա սել են մե ծ ա ռա ջըն թա-
ցի՝ ե րաշ խա վո րե լով ի րենց դե րա կա տա րութ յու նը ո րա կի ա պա-
հով ման ու բա րե լավ ման ար տա քին ու ներ քին գոր ծըն թաց նե րում: 
 Սա կայն անհ րա ժեշտ է հա մոզ վել, որ ու սա նող նե րը ոչ մի այն գոր-
ծըն կեր ներ են այդ գոր ծըն թաց նե րում, այլև ի վի ճա կի են մե կ նա բա-
նել ի րենց փոր ձի ո րա կը: Տվ յալ ձեռ նար կի հե տա գա բա ժին նե րում 
կքննար կենք ո րա կի ա պա հո վումն  ու բա րե լա վու մը և  ու սա նող նե  րի 
դե րա կա տա րութ յու նը պաշ տո նա կան ո րո շա կի գոր ծըն թաց նե   րում:
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ԵԶՐԱԿԱՑE ԹՅE Ն

 Չա փա նիշ նե րը ու սա նո ղա կան փոր ձի ո րա կի մաս են կազ մում, 
բայց բարձ րո րակ փոր ձը կախ ված չէ մի այն չա փա նիշ նե րի կա տա-
րու մի ց:  Գո յութ յուն ու նեն ու սուց ման ու դա սա վանդ ման բազ մա թիվ 
ե ղա նակ ներ ու մո տե ցումն  եր, ո րոնք օգ նում են ձևա վո րել պատ շաճ 
ո րակ յալ ու սա նո ղա կան փորձ:

Ո րակ յալ բարձ րա գույն կրթութ յու նում առ կա են նաև ո րո շա-
կի դրույթ ներ, ո րոնք մուտ քա յին կամ ել քա յին բնու թագ րիչ նե րի 
պարզ խնդիր ներ չեն: Ո րա կի ո րոշ հա մա կար գեր դեռևս փոր ձում 
են գնա հա տել, թե ինչ պես են բա վա րար վում ո րա կի ա վե լի ընդգր-
կուն ցու ցա նիշ նե րը: Այդ պի սի դրույթ նե րի շար քին են դաս վում ու-
սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը, աշ խա տու նա կութ յու նը, ինչ պես 
նաև սո ցիա լա կան շար ժու նութ յու նը, ազ գա յին բա րե կե ցութ յունն ու 
գի տե լիք նե րի ստեղ ծու մը:

 Սա կայն,  բո լոր ու սա նող ներն էլ փոր ձա գետ ներ են և  հաս կա-
նում են, թե ինչն է ձևա վո րում պատ շաճ ո րակ յալ փոր ձը, և ն րանք 
բո լորն էլ կա րող են մե կ նա բա նել ի րենց փոր ձի ո րակն ու հան դես 
գալ որ պես գոր ծըն կեր ներ փոր ձի զար գաց ման գոր ծում:
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2 .ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ E ՍE ՑՄԱՆ ՓՈՐՁ 

Ու սա նող նե րի ու սուց ման փոր ձը կա րող է կի րառ վել մի  շարք 
ե ղա նակ նե րով.

 ու սա նո ղա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կրթութ յուն,
 ու սա նող նե րի աշ խա տան քա յին հան դի պումն  ե րի և  նիս տե-

րի օ րա կար գա յին կե տե րի քննար կում,
 այլ ու սա նող նե րի հետ սե փա կան ու սա նո ղա կան փոր ձի վե-

րա բեր յալ զրույց,
 ու սա նող նե րի տե սա կետ նե րի հա վա քում` որ պես ներդ րում 

պաշ տո նա կան վե րա նայ ման գոր ծըն թաց նե րում:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ E ՍE ՑՄԱՆ ՓՈՐՁ

Ի՞նչ է ու սա նող նե րի ու սուց ման փոր ձը: Այն ա մե նն է, ինչ վե րա-
բե րում է ու սուց ման ու դա սա վանդ ման գոր ծըն թաց նե րին: Ու սա-
նող նե րի ու սուց ման փոր ձը կա րե լի է բա ցատ րել ստորև ներ կա յաց-
ված գծա պատ կե րում իր 7 տար րե րի մի  ջո ցով:
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ E ՍE ՑՄԱՆ ՓՈՐՁ. ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ       
ԵՎ  ՀԱՐՑԵՐ

Ու սա նող նե րի ու սուց ման փոր ձի տար րե րից յու րա քանչ յու րը 
կա րե լի է ու սումն  ա սի րել հետև յալ հար ցե րի օգ նութ յամբ:

ՈՒՍE ՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 

  Կար ծո՞ւմ եք արդ յոք, որ դա սըն թա ցը ձեզ ա վե լի աշ խա տու-
նակ է դարձ նում:

 Ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ ված դա սըն թա ցը:
 Ինչ քա նո՞վ է պարզ ժա մա նա կա ցույ ցը:
 Տ րա մադր վա՞ծ է արդ յոք ու սում նա կան պլա նի ուր վա գի ծը:
 Արդ յո՞ք դա սըն թաց նե րը օգ տա կար են:
 Ու սում նա կան ծրա գի րը հա մա պա տաս խա նո՞ւմ է ձեր սպա-

սում նե րին:
 Ու սում նա կան սպա սում նե րը հստակ ուր վագծ վա՞ծ էին:
  Գո՞հ եք արդ յոք ա ռա ջարկ ված մո դուլ տար բե րակ նե րից:
 Ինչ պե՞ս են կազմ ված մո դուլ նե րը:
 Արդ յո՞ք դա սըն թա ցը դժվար էր:

ՈՒՍE ՑՄԱՆ ՌԵՍE ՐՍՆԵՐ

  Հա սա նե լի՞ են արդ յոք ձեզ անհ րա ժեշտ նյու թե րը, օ րի նակ` 
գրքեր, լա բո րա տոր սար քա վո րում ներ և  այլն:

 Արդ յո՞ք առ կա սար քա վո րում նե րը հա մա պա տաս խա նում 
են ձեր սպա սում նե րին:

  Հա սա նե լի՞ են ե ղել դա սա խո սութ յան նյու թե րը:
 Արդ յո՞ք ու նեք հա սա նե լիութ յուն գործ նա կան դա սըն թաց նե-

րի անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րին:
  Տեղ յա՞կ եք արդ յոք, թե ինչ պես է պետք օգ տա գոր ծել ձեզ 

անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րը:
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ՈՒՍE ՑՄԱՆ E  ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

  Ձեր դա սըն թա ցի ըն թաց քում բա վա կա նա չա՞փ եք կի րա ռել 
ձեր հմտութ յուն նե րը:

  Կա րո՞ղ եք արդ յոք ու սա նել ձեզ հար մար ե ղա նա կով:
 Ինչ պե՞ս կգնա հա տեիք ու սու ցու մը:
  Կա՞ն արդ յոք ու սուց ման այլ ե ղա նակ ներ, որ կցան կա նա յիք 

ա վե լաց նել դա սա խո սութ յուն նե րի ու սե մի  նար նե րի շար-
քին:

 Արդ յո՞ք դա սա խո սութ յուն նե րը տե ղե կատ վութ յան տա րած-
ման բա վա րար ե ղա նակ են:

 Արդ յո՞ք ձեր սե մի  նար նե րի չա փա քա նա կը նպաս տում է ձեր 
հե տա գա ու սուց մա նը:

  Կար ծո՞ւմ եք, որ ու սումն  ա կան ծրա գի րը բա վա կա նա չափ է 
ձեզ պատ րաս տել գնա հատ մա նը:

 Ու սուց ման նյու թե րը հա մա պա տաս խա նո՞ւմ են ժա մա նա-
կա կից պա հանջ նե րին:

  Հաս կա նո՞ւմ եք արդ յոք դա սա խո սութ յուն նե րի բո վան դա-
կութ յու նը:

ԳՆԱՀԱՏE Մ ԵՎ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

 Արդ յո՞ք գնա հա տու մը ար դա րա ցի և  պատ շաճ կեր պով է 
ներ կա յաց նում դա սըն թա ցի բո վան դա կութ յու նը:

  Դա սըն թա ցը ար դա րա ցի՞ էր գնա հատ վում:
  Բո լոր դա սա խոս նե րը գնա հա տում են մի և նո՞ւյն չա փա նի շի 

հա մա ձայն:
 Արդ յո՞ք ստա ցել եք բա վա րար ար ձա գանք ձեր գնա հա տու-

մի ց:
 Ս տաց ված ար ձա գան քը արդ յու նա վե՞տ էր:
 Արդ յոք շա՞տ են քննութ յուն ներն ու գնա հա տումն  ե րը:
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 Ի՞նչ հա ճա խա կա նութ յամբ են ի րա կա նաց վում կուր սա յին 
աշ խա տանք նե րը և գ նա հա տում նե րը յու րա քանչ յուր մո -
դուլում:

 Գ նա հատ ման չա փա նի շը ձեզ հա մար պա՞րզ է:
  Ձեզ հատ կաց ված ժա մա նա կը բա վա րա՞ր է գնա հատ մա նը 

պատ րաստ վե լու հա մար:
 Գ նա հատ ման կար գը նպա տա կա հար մա՞ր է:
  Շա րու նա կա կան գնա հա տումն  արդ յոք չա փա զանց շատ 

կամ չա փա զանց քիչ չէ՞:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ E  ՁԵՌՔԲԵՐE ՄՆԵՐ

  Կար ծո՞ւմ եք, որ դա սըն թացն ա վար տե լով ա վե լի կա տա րե-
լա գործ վել եք:

 Կ ցան կա նա յի՞ք ա ռա ջա դի մե լ հա ջորդ մա կար դակ:
  Կա րո՞ղ եք գնա հա տել դա սըն թա ցի շնոր հիվ ու նե ցած ձեր 

սե փա կան ա ռա ջըն թա ցը:
 Արդ յո՞ք դա սըն թա ցը ձեզ ա վե լի աշ խա տու նակ է դարձ րել:
  Կա րո՞ղ եք տե ղա փոխ վել մե կ մո դու լից հա ջոր դը:
 Ո՞րն է ձեր դա սըն թա ցի վերջ նարդ յուն քը:

ՈՒՂՂՈՐԴE Մ ԵՎ ԱՋԱԿՑE ԹՅE Ն

 Ի՞նչ ա ջակ ցութ յուն եք ստա նում ձեր աշ խա տան քը կա տա-
րե լու հա մար:

 Ա ջակ ցութ յուն ստա նո՞ւմ եք անձ նա կազ մի ց:
 Ա կա դե մի ա կան ա ջակ ցութ յու նը հա սա նե լի՞ է:
  Գո յութ յուն ո՞ւ նի արդ յոք վայր կամ մարդ, ում կա րող եք           

դի մե լ:
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 Անձ նա կազ մի  ան դամն  ե րը և  ու սա նող նե րը տեղ յա՞կ են 
խնդիր նե րի լուծ ման ու ղի նե րին:

  Ձեր խորհր դա տուն օգ տա կա՞ր էր:
 Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում կա րիե րա յի կենտ րո նի                                           

աշ խա տան քը:
 Ս տա նո՞ւմ եք կա րիե րա յին վե րա բե րող խոր հուրդ ներ:

ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎE Մ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎE Մ 

 Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում ձեր ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու-
նը այլ հաս տա տութ յուն նե րի հա մե  մա տութ յամբ:

  Ձեր դա սա խոս նե րից քա նի սի՞ն կա րող եք լավ գնա հա տա-
կան տալ:

  Կար ծո՞ւմ եք, որ ձեր ֆա կուլ տե տը ար ձա գան քում է խնդիր-
նե րին:

  Ձեր կար ծիք նե րը լսե լի՞ են և  հաշ վի՞ են առն վում:
 Ի՞նչ բա րե փո խումն  ե րի է են թարկ վել ձեր դա սըն թա ցը:
  Կար ծո՞ւմ եք, որ ձեր դա սըն թա ցը ըն դու նե լի չա փա նիշ է:

E ՍԱՆՈՂՆԵՐԻ E ՍE ՑՄԱՆ ՓՈՐՁ

ՎԱՐԺE ԹՅE Ն

Տվ յալ վար ժութ յու նը նա խա տես ված է ու սա նող նե րի խմբի կամ 
ու սա նո ղա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար՝ օգ նե լու հաս կա նալ 
ուսուց ման փոր ձի ո րա կը:

 Ձեզ անհ րա ժեշտ է`

 շրջա պաս տառ (fl ipchart),
 նշիչ ներ շրջա պաս տա ռի հա մար,
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 կպչուն նշա թեր թիկ ներ,
 ու սա նո ղա կան ու սուց ման փոր ձի յու րա քանչ յուր տարր` 

տպված ա ռան ձին քար տի վրա,
 ու սումն  ա ռութ յան փոր ձի յու րա քանչ յուր տար րին առնչ վող 

հար ցե րով ամ փո փագ րեր (հandouts):

Ա ռանձ նաց րեք ու սա նող նե րի զույ գեր կամ փոքր խմբեր:
 Հարց րեք ու սա նող նե րին, թե ինչն են ա մե  նա շա տը հա վա նում 

ի րենց դա սըն թա ցում և  ին չը կցան կա նա յին փո խել: Ա պա խնդրեք, 
որ գրի առ նեն պա տաս խան ներն ու արդ յունք նե րը:  Սեն յա կում բա-
ժա նեք ու սա նող նե րի ու սուց ման փոր ձի քար տե րը, ինչ պես նաև 
ուսա նո ղա կան ու սուց ման փոր ձի յու րա քանչ յուր տար րին առնչ վող 
հար ցե րով ամ փո փագ րե րը:  Թող պա տաս խա նեն յու րա քանչ յուր 
տար րին առնչ վող հար ցե րին և  փակց նեն հա մա պա տաս խան քար-
տին: Այ նու հետև քննար կեք նրանց հու զող հար ցե րը և կն կա տեք 
բա վա կա նին մե ծ տար բե րութ յուն նրանց նախ կին պա տաս խան-
նե րի հա մե  մա տութ յամբ: Ն շեք նաև, որ նրանք ի րա կան «փոր ձա-
գետ ներ» են այս ո լոր տում և  ի րենց կար ծիք նե րով, լի նի դրա կան, 
թե բա ցա սա կան, օգ նում են կեր տել և ձ ևա վո րել ու սա նո ղա կան            
ու սուց ման փորձն ի րենց և  ա պա գա սե րունդ նե րի հա մար:

ԵԶՐԱԿԱՑE ԹՅE Ն

Ու սա նո ղա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է ու շադ րութ յուն 
դարձ նեն ի րենց կրթութ յան և  ու սուց ման փոր ձի ո րա կի փո փո-
խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման վրա: 
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3. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑE ԹՅE Ն
ՆԵՐԱԾE ԹՅE Ն

 Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ակն կա լում է մի մ յանց հետ աշ խա տող 
եր կու կամ ա վե լի մար մի ն նե րի հա վա սար փոխ հա րա բե րութ յուն-
ներ`ուղղ ված հա մընդ հա նուր նպա տա կի ի րա գործ մա նը և  հար գե-
լով յու րա քանչ յուր կող մի  ներդ րած գի տե լիք նե րը, տար բեր կար-
ծիք նե րը, փոր ձը, ըն դու նա կութ յուն ներն ու հմտութ յուն նե րը: Այդ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը ըն դու նում են հա մա տեղ ո րո շումն  եր, և  
այդ ո րո շումն  ե րի արդ յունք ներն ի րա գոր ծե լիս հա մա գոր ծակ ցում 
տար բեր աս տի ճան նե րում:  Բարձ րա գույն կրթութ յան դեպ քում 
հաս տա տութ յան ու դրա ու սա նող նե րի մի ջև առ կա են արդ յու նա-
վետ աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն ներ, քա նի որ ան հատ ներն 
ու կո լե գիալ ներ կա յա ցուց չա կան մար մի ն նե րը աշ խա տում են հնա-
րա վոր ա մե  նաո րակ յալ կրթութ յան ա պա հով ման հա մար:

Ի՞ՆՉ ԵՆՔ ՀԱՍԿԱՆE Մ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑE ԹՅE Ն ԱՍԵԼՈՎ

 Հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լին է, քան սոսկ ու սա նող նե րի 
խորհր դատ վութ յու նը, ներգ րավ վա ծութ յու նը կամ ներ կա յա ցուց-
չութ յու նը ո րո շումն  ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում: Ո սա նող նե րը 
կոչ ված են ա ջակ ցե լու գոր ծըն կե րութ յան զար գաց ման ու ղի նե րի 
ո րոն մա նը: 

Ա ռա ջին հեր թին, ճիշտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ոչ թե մի ա կող-
մա նիութ յուն է, այլ եր կու կող մե  րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ո րո-
շումն  ե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին:  Յու րա քանչ յուր կողմ պետք է 
գի տակ ցի, թե ինչ ներդ րում ու նի մյուս կող մը և գ նա հա տի կա տար-
ված աշ խա տան քը:

Այս ա ռու մով հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կա րող է դիտ վել որ պես 
հա կադ րութ յուն գոր ծար քա յին կամ սպա ռո ղա կան փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րին: Ու սա նող նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են ի րենց 
ու սու մը կեր տե լու գոր ծըն թա ցին. ուս ման մա կար դա կի բարձ րա-
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ցում ֆա կուլ տե տա յին, հա մալ սա րա նա կան, ազ գա յին մա կար դակ-
նե րում, այլ ոչ թե ու սուց ման ըն դու նում պա սի վո րեն:

ՄԱՍՆԱԿՑE ԹՅԱՆ ՍԱՆԴE ՂՔ
ՎԱՐԺE ԹՅE Ն

 Շե րի Արնս թեի նը դի տար կում է մաս նակ ցութ յան 8 աս տի-
ճան (դիագ րա մը ստորև), ո րը 1-ի ն աս տի ճա նից (մա նի պուլ յա ցիա) 
ա ճում է դե պի ու թե րորդ աս տի ճան (քա ղա քա ցիա կան հսկո ղութ-
յուն):  Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը քա ղա քա ցիա կան ու ժի տե սակ է, ո րը 
7-րդ  մա կար դա կում է:

 Քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան սան դուղք,  Շե րի Արն ս-
թեին (1969)

8. Քաղաքացիական հսկողություն 

7. Վստահության ուժ

6. Համագործակցություն

5. Հաշտեցում

4. Խորհրդակցություն

3. Իրազեկում

2. Թերապիա

1. Մանիպուլյացիա

 

 

 

Քաղաքա-  
ցիական V ժ

Խորհրդանիշ, 
հատկանիշ

ՄասնակցV թյան 
բացակայV թյV ն
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Բաժանեք ուսանողներին 4-5 հոգանոց խմբերի և ցույց տվեք 
Արնսթեինի քաղաքացիական մասնակցության սանդուղքը: 
Հարց րեք նրանց կարծիքը, թե որ աստիճանակարգում է գտնվում 
ուսանողների ներգրավվածությունն իրենց համալսարանում: Հար-
կավոր է, որ նրանք հնարավորինս ազնիվ ու իրատեսական լինեն:

Այժմ հանձնարարեք խմբերին մտածել, թե ինչ է անհրաժեշտ 
փոխհարաբերությունները մե կ քայլ վեր բարձրացնելու համար, 
քանի որ մի այն նման դեպքում կարող ենք հասնել իրագործելի 
նպատակների: Հակառակ դեպքում փոփոխությունները կարող      
են հասանելի, կայուն ու երկարաժա ետ չլինել: 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ կետերը.

 Ինչպիսի աջակցության կարիք կա:
 Ինչ մի ջոցներ պետք է տրամադրվեն:
 Ով  ունի ներգրավվածության կարիք:

Ին չո՞ւ պետք է V  սա նող նե րը գոր ծըն կեր ներ լի նեն

Կր թութ յու նը մե ր հա սա րա կութ յան գլխա վոր տարրն է, որ 
կերտում է ժո ղովր դա վա րութ յան սյու նը:  Ներ կա յա ցուց չա կան 
մար մի ն նե րում ներգ րավ վե լով՝ ու սա նող նե րը դառ նում են ա ռա-
վել ակ տիվ քա ղա քա ցի ներ, ինչ պես նաև մաս նակ ցում ժո ղովր դա-
վա րութ յան կերտ մա նը:  Բա ցի այդ, ըստ ժա ղավր դա վա րութ յան 
հիմն ա կան սկզբուն քի, մար դիկ պետք է կա րո ղա նան իշ խա   նութ-
յանն ա սել այն, ինչն ան հանգս տաց նում է ի րենց: Այս պի սով, ուսա -
նող նե րը, որ պես տվյալ ո լոր տի ազ դե ցութ յան կրող ներ, պետք է 
ակտիվ մաս նակ ցութ յան ի րա վունք ու նե նան կրթութ յան հա  մա-
կար գում ո րո շումն  ե րի կա յաց մա նը:

Ու սա նող նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը դրա կան ազ դե ցութ-
յուն ու նի յու րա քանչ յու րիս հա մար:  Գործ նա կան մա կար դա կում 
ու սա նող ներն ի րենց սե փա կան ուս ման փոր ձա գետ ներն են: Աշ-
խա տա կազ մի  ան դամն  ե րը նույն պես փոր ձա գետ ներ են ման կա-
վար ժա կան սկզբունք նե րի, ա ռար կա յի վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րի 
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ու հա մալ սա րա նի աշ խա տան քի գոր ծում:  Հետ ևա բար, երբ աշ-
խա տա կազ մը և  ու սա նող ներն աշ խա տում են հա մա գոր ծակ ցե լով, 
ստեղ ծում են կրթութ յան ո րա կը բա րե լա վող ա ռա վել արդ յու նա-
վետ ու սումն  ա կան ծրա գիր այն դեպ քում, երբ բա րե լավ ված ու կա-
տա րե լա գործ ված կրթութ յու նը բխում է բո լո րի շա հե րից:

ԲԱՆԱՎԵՃ. E ՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Տվ յալ վար ժութ յու նը, որ կի րառ վում է բա նա վե ճի տեխ նի -
կայում, օգ նում է բա րե լա վել քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յու-
նը ուսա նող նե րի` որ պես գոր ծըն կեր նե րի շրջա նում և քն նար կել,                   
թե ինչ  պես կա րե լի է հար թել վե ճե րը:

Տ ևո ղութ յու նը` նվա զա գույ նը 1 ժամ 20 րո պե, նա խընտ րե լի է 
ա վե լի եր կար:

 Մաս նա կից նե րը` նվա զա գույ նը  8 մաս նա կից, ոչ ա վել, քան               
16-ը:

1.  Բա ժա նել խում բը նվա զա գույ նը չորս մաս նա կից նե րա ռող 
եր կու խմբե րի: Խմ բե րին ա ռանձ նաց նել տար բեր սեն յակ-
նե րում այն պես, որ մի մ յանց լսե լու հնա րա վո րութ յուն չլի-
նի:  Մի խում բը պետք է բա նա վի ճի ա ռա ջար կին կողմ (այ -
սինքն` ու սա նող նե րը գոր ծըն կեր ներ են), իսկ մյուս խում բը` 
ա ռաջար կին դեմ (ու սա նող նե րը հա ճա խորդ ներ են):

2.  Բա ցատ րել բա նա վե ճի ձևա չա փը:  Յու րա քանչ յուր կող մի ց 
անհ րա ժեշտ է ընտ րել 4 մաս նա կից և  յու րա քանչ յուր մաս-
նակ ցի տրա մադ րել 2 րո պե խո սե լա ժա մա նակ:  Խումբն է 
ո րո շում, թե ինչ պի սին պետք է լի նի յու րա քանչ յու րի խոս քը, 
սա կայն վեր ջին մաս նա կիցն, ըստ էութ յան, պետք է փոր ձի 
ամ փո փել բա նա վե ճը: Անհ րա ժեշտ է բա ցատ րել, որ վար-
ժութ յան նպա տա կը բա նա վե ճի բո վան դա կութ յունն է, այլ ոչ 
թե ձևա չա փը:

3. Անհ րա ժեշտ է խմբե րին հատ կաց նել խոս քը նա խա պատ-
րաս տե լու ժա մա նակ, տալ նրանց հա մա պա տաս խան կա-
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ռուց վածք և  բա ցատ րել, թե ին չի մա սին են խո սե լու: Ն րանց 
պետք է տրա մադ րել պատ րաստ վե լու հնա րա վո րինս եր-
կար ժա մա նակ՝ առն վազն 30 րո պե: Տվ յալ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում հարկ է ստու գել նրանց մաս նակ ցութ յամբ 
քննար կու մը, ընդգ ծել պատ րաս տած են թադ րութ յուն նե րը        
և  ուղ ղոր դել:

4.  Բա նա վե ճի հա մար խմբե րին պետք է հա մախմ բել մե կ սեն-
յա կում այն պես, որ ե լույթ ու նե ցող նե րը դեմ դի մաց լի նեն, 
և տվ յալ խմբի յու րա քանչ յուր լրա ցու ցիչ մաս նա կից լի նի 
նրանց ետ ևում:  Յու րա քանչ յու րը պետք է ե լույթ ու նե նա իր 
հեր թին՝ կողմ և  դեմ տե սա կետ նե րի հա ջոր դա կա նու թ յամբ: 
Այս ա մե  նը պետք է տևի ա ռա վե լա գույ նը 20 րո պե:

5. Մ նաց յալ ժա մա նա կա հատ վա ծում (նվա զա գույ նը 20 րո պե) 
ա ռաջ նոր դել քննար կու մը այն խմբի հետ, ո րի խոսքն ա ռա-
վել հա մո զիչ էր:

Քն նար կու մը պետք է նե րա ռի հետև յալ կե տե րը.

ա/Ու սա նող նե րը գոր ծըն կեր նե՞ր են, թե՞ հա ճա խորդ ներ:
Ն րանք պետք է լի նեն գոր ծըն կեր ներ, ինչն ա վե լի ժո -
ղովրդա վա րա կան է: Ու սա նող նե րը փոր ձա գետ ներ են 
ի րենց ուս ման հար ցում, նրանք աշ խա տում են անձ նա կազ-
մի  հետ մի ա սին, ինչն ա պա հո վում է ա վե լի լավ ուս ման 
փորձ յու րա քանչ յու րի հա մար:
բ/Արդ յո՞ք գոր ծըն կեր ներն ա վե լի ազ դե ցիկ են, քան հա ճա-
խորդ նե րը:
Ա յո,հա ճա խորդ նե րը կա րող են պար զա պես թող նել-հե-
ռա նալ՝ չգնե լով վերջ նա կան արդ յուն քը, ին չը կի րա ռե լի չէ 
կրթա կան հա մա կար գի պա րա գա յում:
գ/Ի՞նչ նպա տակ էր հե տապն դում բա նա վե ճը:
 Հա ճախ հա մալ սա րան նե րում ու սա նող ներն ու աշ խա տա-
կազ մի  ան դամն  ե րը բա նա վի ճում են, թե արդ յոք ու սա նող-
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նե րը հա ճա խորդ ներ են:  Մեր գերն պա տակն է պար զա բա-
նել տվյալ շփո թութ յունն ու ու սա նող նե րի դե րի ըմբռ նու մը 
հա մալ սա րա նում:

Ի՞ՆՉ Է ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑE ԹՅE ՆԸ
ՎԱՐԺE ԹՅE Ն

Այս վար ժութ յունն օգ նում է պար զել, թե ինչ ենք հաս կա նում 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն ա սե լով:  Վար ժութ յան ըն թաց քում կբա ցա-
հայ տենք, թե ինչ պի սի հա մա գոր ծակ ցութ յուն է առ կա ձեր ու սում-
նա կան հաս տա տութ յու նում, և  կա արդ յոք այն փո փո խե լու ան հրա-
ժեշ տութ յուն:  Վար ժութ յա նը կա րող են մաս նակ ցել բո լոր ու սա նող-
ներն ու աշ խա տա կազ մի  ան դամն  ե րը, ով քեր ներգ րավ ված են 
ու սուց ման ու դա սա վանդ ման գոր ծըն թաց նե րում:  Վար ժութ յու նը 
կա րող է ի րա կա նաց վել մի այ նակ կամ խմբա կա յին տար բե րա կով: 
Այն ա ռա ջար կում է տար բեր նմա նութ յուն ներ ու հա մե  մա տութ յուն-
ներ՝ հա մա գոր ծակ ցութ յան մո դել ներ, ո րոն ցով ու սա նող նե րը հնա-
րա վո րութ յուն ու նեն հա ղոր դակց վե լու ի րենց ու սումն  ա կան հաս-
տա տութ յան հետ: Հ նա րա վոր է մի  քա նի մո դել օգ տա գոր ծել մի ա-
ժա մա նակ, մի նչ դեռ կան մո դել ներ, ո րոնք կի րառ վում են ոչ բո լոր 
հա մալ սա րան նե րում:  Յու րա քանչ յուր մո դել նե րա ռում է հար ցե րի 
շարք, ո րը մաս նա կից նե րը պետք է քննար կեն, ա պա ներ կա յաց նեն 
ի րենց կար ծիք նե րը:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ

Տվ յալ դեպ քում ու սա նող նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յունն ի րենց 
ու սումն  ա կան հաս տա տութ յան հետ նման վում է հա ճա խորդ նե րի 
ու առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա րա բե րութ յուն նե րին: 
 Նույ նիսկ ե թե ու սա նող նե րը չեն վճա րում ի րենց ուս ման հա մար, 
այլ կա ռա վա րութ յունն է դա սըն թա ցի վաու չեր ներ տրա մադ րում: 
 Հա մալ սա րան նե րը փոր ձում են ա վե լի լավ պայ ման ներ ստեղ-
ծել ու սա նող նե րի հա մար ի րենց ե կա մուտն ու դի մորդ նե րի հոս  քը 
մե ծաց նե լու նպա տա կով: Այս ե ղա նա կով հա մալ սա րան նե րը գոր -
ծում են ու սա նող նե րի հե տաքրք րութ յուն նե րին հա մա պա տաս   խան: 
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Որ քան շատ են վճա րում ու սա նող նե րը, այն քան ա վե լի բարձր                 
չա փա նիշ ներ են պա հան ջում ի րենց ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու-
նից:

 Ար տա ցոլ վո՞ւմ է արդ յոք այս եր ևույ թը ձեր հա մալ սա րա նում:
 Ի՞նչ հետ ևանք ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ու սա նող նե րի նման 

մո տեց ման դեպ քում:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԶԱՍՐԱՀԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Ու սա նող նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը հա մալ սա րա նի հետ 
նման են մար զաս րահ հա ճա խող մարդ կանց: Ինչ պես հնա րա վոր 
չէ ֆի զի կա կան լավ կար գա վի ճակ գնել, այն պես էլ հնա րա վոր չէ 
գնել կրթութ յուն:  Փո խա րե նը, ճիշտ այն պես, ինչ պես մար զա սրա-
հի ան դամն  է ջանք գոր ծադ րում արդ յուն քի հաս նե լու հա մար, 
այդ պես էլ ու սա նո ղը պետք է քրտնա ջան աշ խա տի հա ջո ղութ յան 
ձգտե լիս: Ու սա նող նե րը «դա տարկ ա նոթ ներ» չեն՝ լցված դա սա-
խոս նե րի տված գի տե լիք նե րով, այլ ի րենց ուս ման գոր ծըն թա ցի 
ակ տիվ մաս նա կից ներ: Այս կերպ ու սա նող ներն ի րենց ու սումն  ա-
կան հաս տա տութ յան գոր ծըն կեր ներն են:

 Որ քա նո՞վ է այս մո դե լը ճշգրիտ նկա րագ րում ու սա նող նե րի 
և  ձեր ու սումն  ա կան հաս տա տութ յան փո խազ դե ցութ յու նը:

 Որ քա նո՞վ են ու սա նո ղա կան մի ութ յուն ներն ու ո րա կի գոր-
ծըն թաց նե րը հա մա պա տաս խա նում այս մո դե լին: 

E ՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԼՈԲԲԻՍՏՆԵՐ

 Հա մալ սա րա նում ո րո շումն  ե րի կա յա ցումն  ի րա կա նաց վում է 
բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան կող մի ց: Ու սա նող ներն ու հատ կա-
պես ու սա նո ղա կան մի ութ յուն նե րը կա րող են ո րոշ փո փո խութ յուն-
ներ ի րա կա նաց նել ի րենց հաս տա տութ յու նում մի այն հա մո զե լով 
կա ռա վա րիչ նե րին, որ այդ փո փո խութ յու նը հե ռան կա րա յին է ու 
անհ րա ժեշտ:  Նույ նիսկ ե թե բո լոր ու սա նող նե րը կողմ են այդ ո րոշ-
մա նը, այն չի ի րա կա նա նա ա ռանց հա վաս տե լու բարձ րա գույն ղե-
կա վա րութ յա նը, որ տվյալ մո տե ցու մը ճիշտ ո րո շում է:
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  Նու՞յնն են արդ յոք լոբ բիս տա կան «փոխ հա րա բե րութ յուն» 
և «հա մա գոր ծակ ցութ յուն» հաս կա ցութ յուն նե րը: Ե թե ոչ, 
ա պա ո՞րն է դրանց տար բե րութ յու նը:

 Ինչ պե՞ս են ու սա նող ներն ի րա կա նաց նում ներ հա մալ սա րա-
նա կան փո փո խութ յուն նե րը: Արդ յո՞ք նրանք լոբ բիստ ներ 
են:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐ

Ու սա նող նե րը քննար կում են այն ո րո շումն  ե րը, ո րոնք հա մալ-
սա րա նը պատ րաստ վում է ի րա կա նաց նել: Ն րանց կար ծիք նե րը 
պետք է հաշ վի առ նել, քա նի դեռ դրանք ազ դե ցութ յուն ու նեն ու սա-
նող նե րի վրա:  Հա մալ սա րան նե րը վստա հեց նում են, որ ու սա նող-
նե րի տե սա կետ նե րը ըն դուն վում ու լրջո րեն հաշ վի են առն վում:

 Տվ յալ դեպ քում ո՞վ է ո րո շում, թե որ ու սա նող նե րի հետ է 
անհ րա ժեշտ խորհր դակ ցել:

 Ո՞վ է ձևա վո րում ու սում նա կան հաս տա տութ յան                                 
օ րա կար գը:

 Ի՞նչ տե ղի կու նե նա, ե թե ու սա նող նե րը և  բարձ րա գույն ղե-
կա վա րութ յու նը հա մա ձայ նութ յան չգան: 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԳՈԼՖԻ ԱԿՈԻՄԲԻ 
ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 Գոլ ֆի ա կում բի ան դամն  ե րը կա րող են օգտ վել անհ րա ժեշտ 
հար մա րութ յուն նե րից՝ մի և նույն ժա մա նակ հա մա ձայ նե լով ո րո շա-
կի կա նո նա կար գի:  Հա ճախ նրանք նույն պես կա րող են քվեար կել 
ու ո րո շել, թե քա նի նոր ան դամ կա րող է ըն դուն վել տվյալ տա րում, 
որ ժա մե  րին է կա րե լի բա ցել ա կում բը և ն ման այլ գործ նա կան հար-
ցեր: Ու սա նող նե րը գոր ծում են նույն կերպ: Ն րանք հա մա ձայ նում 
են լի նել ու սումն  ա կան խմբի մի  մա սը, հետ ևել կա նո նա կար գին և 
 ձեռք են բե րում ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու նում ի րենց շա հե րից 
բխող հար ցե րը ներ կա յաց նե լու ի րա վունք:
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 Ար տա ցոլ վո՞ւմ է արդ յոք այս մո դե լը ձեր ու սումն  ա կան հաս-
տա տութ յու նում:

 Ի՞նչ դեր են խա ղում անձ նա կազ մի  ան դամն  ե րը այս մո դե-
լում: 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ

 Բաժ նե տե րե րը, ըն կե րութ յան բաժ նե տոմ սե րը գնե լով, ի րա-
վունք են ձեռք բե րում մաս նակ ցել բաժ նե տե րե րի ա մե  նամ յա ընդ-
հա նուր ժո ղո վին, որ տեղ նրանք քննար կում են ըն կե րութ յան գոր-
ծու նեութ յան հե տա գա քայ լե րը և  ընտ րում տնօ րեն նե րի խոր հուրդ 
հա ջորդ տար վա հա մար: Այս ե ղա նա կով նրանք «վե րահս կում» են 
ըն կե րութ յու նը:  Նույն կերպ ու սա նող նե րը կա րող են հա ղոր դակ-
ցվել ու սումն  ա կան հաս տա տութ յան հետ, ընտ րել, թե ով է ղե կա-
վա րում այն և սկզ բունք ներ ա ռա ջադ րել կա ռա վար ման հա մար:

 Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն ներ ու թե րութ յուն ներ ու նի ու սումն  ա կան 
հաս տա տութ յան ղե կա վար ման այս սկզբուն քը: 

E ՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ

Այս մո դե լում ու սա նող նե րը դիտ վում են որ պես ի րենց կրթութ-
յան հա մա հե ղի նակ ներ:  Հա մա տեղ նա խա ձեռ նութ յամբ ա ռաջ-
նորդ վող ըն կե րութ յու նը գոր ծում է ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք-
նե րով` աշ խա տա կից նե րի կող մի ց: Ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան 
գործ նա կան ո րո շումն  երն ըն դուն վում են ժո ղովր դա վա րա կան 
ե ղա նա կով՝ աշ խա տա կից նե րի մի ջև կի սե լով ըն կե րութ յան ստա-
ցած շա հույ թը: Ո րո շումն  ե րի ըն դու նու մը բարձ րա գույն ու սում-
նա կան հաս տա տութ յուն նե րում նույն պես պետք է ի րա կա նաց վի 
ուսա նող նե րի ու անձ նա կազ մի  աշ խա տա կից նե րի հա մա տեղ գոր-
ծու նեութ յամբ՝ ժո ղովր դա վա րա կան և  իշ խա նութ յան ա պա կենտ-
րո նաց ման ե ղա նա կով:
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 Ինչ պե՞ս կկան խեք հաս տա տու թե նա կան անվճ ռա կա նութ-
յու նը այս հա մա կար գում: 

 Արդ յո՞ք անհ րա ժեշտ է, որ հաս տա տութ յուն նե րը լի նեն ժո-
ղովր դա վա րա կան: Ին չո՞ւ: 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂՆԵՐ E  
ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐ

Երբ ու սա նող նե րը կամ ու սա նո ղա կան մի ութ յուն նե րը բա ցա-
հայ տում են որ ևէ թե րութ յուն կամ կա րիք ի րենց հա մալ սա րա նում, 
նրանք ի րենք են ձեռ նա մուխ լի նում շտկե լու, օ րի նակ այն պի սի 
հար ցեր, ինչ պի սիք են ա կա դե մի ա կան ու սա նո ղա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի կամ սպոր տա յին ա կումբ նե րի ստեղ ծու մը, ուս ման 
պարգ ևավ ճար նե րի տրա մադ րու մը: Այս կերպ նրանք փոր ձում 
են լու ծել ա ռա ջա ցած խնդիր նե րը` ա ռանց հա մալ սա րա նի ա ջակ -
ցության:

  Կա րո՞ղ եք մտա բե րել այս մո դե լի ո րոշ օ րի նակ ներ,                           
ո րոնք առ կա են ձեր ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու նում:

 Արդ յո՞ք սա հա մա գոր ծակ ցութ յուն է: Ին չո՞ւ: Ին չո՞ւ ոչ: 
 Ինչ պե՞ս կա րող է այս մո դե լը ար տո նութ յուն տալ ու սա նող-

նե րին:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՐՑԵՐ

 Ձեր կար ծի քը հա մալ սա րա նում ո րա կի գոր ծըն թա ցի վե րա բեր-
յալ, օ րի նակ, աշ խա տա կազմ-ու սա նող կա պի ա պա հով ման հանձ-
նա ժո ղովն  ե րի կամ ու սա նո ղա կան հար ցումն  ե րի առն չութ յամբ: 
 Վե րոնշ յալ մո դել նե րից ո՞րն է ա վե լի լավ ներ կա յաց նում աշ խա տա-
կազ մի  և  ու սա նող նե րի առ կա փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը:

1. Տվ յալ մո դել նե րից ո՞րն է ա ռա վել ճշգրտո րեն ար տա ցո լում 
ձեր ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու նում առ կա ի րա վի ճա կը:
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2. Ո՞ր մո դե լը կամ մո դել նե րի հա մա խումբն է ա վե լի նա խընտ-
րե լի ձեզ հա մար և  ին չո՞ւ:

3. Ե թե վեր ջին եր կու պա տաս խան նե րը տար բեր են, ա պա ի՞նչ 
կփո խեիք ձեր ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու նում, որ գոր-
ծեր ձեր նա խընտ րած մո դե լը:

4. Երբ ձեր հա մալ սա րա նում օգ տա գործ վում է «հա մա գոր-
ծակ ցութ յուն» եզ րը, ի՞նչ եք կար ծում՝ նշված նե րից ո՞ր մո դելն 
է ա ռա վել հա մա պա տաս խա նում պատ կե րա ցումն  ե րին: 
Ինչ պե՞ս կա րող եք հա վաս տել, որ ձեր նա խընտ րած մո դե լը 
ա վե լի արդ յու նա վետ է:

ԵԶՐԱԿԱՑE ԹՅE Ն

 Լա վա գույն կրթա կան փորձ ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ու սա նող նե րի ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ յուն ու սումն  ա կան հաս-
տա տութ յու նում կրթութ յան վե րա բեր յալ քա ղա քա կա նութ յան բա-
րե լավ ման, ո րո շումն  ե րի ըն դուն ման և ծ րագ րե րի ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թաց նե րում:  Հա մա գոր ծակ ցութ յան մո դե լը են թադ րում է, 
որ փոխ հա րա բե րութ յան բո լոր կող մե  րը հա վա սա րա զոր գոր ծըն-
կեր ներ են: Ու սա նող նե րը և  ու սումն  ա կան հաս տա տութ յան անձ-
նա կազ մի  ան դամն  ե րը գոր ծե լով մի ա սին կա րող են բա րե լա վել 
կրթա կան փոր ձը:
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4. ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

ՆԵՐԱԾE ԹՅE Ն

 Տա րի ներ շա րու նակ քննարկ վել և  տար բեր գնա հա տա կան ներ 
են տրվել հա մալ սա րան նե րի տրա մադ րած կրթութ յան ո րա կին` 
ինչ պես օբ յեկ տիվ, այն պես էլ ոչ այն քան:  Միա ժա մա նակ, վեր ջին 
տա րի նե րին փոր ձեր են կա տար վում բա րե լա վել բարձ րա գույն 
կրթութ յան ո րա կի գնա հատ ման մո տե ցումն  ե րը հաս տա տու թե նա-
կան ու ազ գա յին մա կար դակ նե րում:

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ E ՂՂՈՐԴՄԱՆ 
ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՝ ESG

Կր թութ յան ո րա կի վե րա նայ ման եվ րո պա կան մո տե ցումն 
էա կան զար գա ցում ապ րեց, երբ հրա տա րակ վեց բարձ րա գույն 
կրթութ յան ո լոր տում ո րա կի ա պա հով մանն ուղղ ված «Եվ րո պա-
կան չա փա նիշ ներ և  ուղ ղորդ ման կա նոն ներ» աշ խա տութ յու նը: 
ESG-ն խ րա խու սում է ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րին կա-
ր ևո րե լու ո րակն ու ո րա կի ա պա հո վու մը ի րենց աշ խա տան քա յին 
գոր ծըն թա ցում, ինչ պես նաև տրա մադ րում ա ջակ ցութ յուն այն մո-
տե ցում նե րին, ո րոնք հնա րա վոր են դարձ նում այդ գոր ծըն թա ցը: 
ESG-ը կրթա կան պատ շաճ ո րակ սահ մա նե լու փո խա րեն բա ցա-
հայ տում է այն գոր ծըն թաց ներն ու սկզբունք նե րը, ո րոնց մի  ջո ցով 
ա պա հով վում ու բա րե լավ վում է ո րա կը: ESG-ը նշում է, որ ստու-
գում նե րը պետք է լի նեն թե՛ ներ քին, թե՛ ար տա քին:  Ներ քին և  ար-
տա քին վե րա նա յում նե րի գոր ծըն թաց նե րը կա րող են սահ ման վել 
ազ գա յին չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն, սա կայն ու սում նա կան հաս-
տա տութ յուն նե րը կա րող են ու նե նալ նաև ներ քին ըն թա ցա կար-
գեր: ESG-ն կազ մող մո տե ցում ներն են.

 հաս տա տու թե նա կան ո րա կի գոր ծըն թաց,
 ար տա քին վե րա նա յում,
 կա ռա վա րում, ուղ ղոր դում և  ո րա կի ազ գա յին ծա ռա յութ-

յուն նե րի մե  թոդ ներ:
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ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՎԵՐԱՆԱՅE ՄԸ

 Վե րա նա յումն  ե րը կար ևոր են մի  շարք պատ ճառ նե րով.
 Ե րաշ խա վո րում են հո վա նա վոր նե րին, այդ թվում` կա ռա-

վա րութ յա նը, որ հան րա յին մի  ջոց նե րը խե լա մի տ են օգ տա-
գործ վում: 

 Անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յուն են տրա մադ րում ու սա նող-
նե րին, դի մորդ նե րին, գոր ծա տու նե րին և  ընդ հան րա պես 
հա սա րա կութ յա նը ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում 
առ կա փոր ձի ո րա կի ու չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ:

 Հ նա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում ու սա նող նե րին ու անձ-
նա կազ մի  ան դամ նե րին ար տա ցո լե լու ըն թա ցիկ փոր ձը, 
ճշգրտում ներ կա տա րե լու և  բա րե լա վե լու այն: 

ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՆԱՅE Մ

 Ներ քին վե րա նա յու մը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում հա մալ-
սա րան նե րին տեղ յակ լի նել ու շտկել ծա գող խնդիր նե րը` մի նչ 
դրանց ան կա ռա վա րե լի դառ նա լը:  Ներ քին վե րա նայ ման ո րոշ 
գոր ծըն թաց ներ սահ ման վում են ազ գա յին մա կար դա կում պայ մա-
նա վոր վա ծութ յան հա մա ձայն, սա կայն հա մալ սա րա նը ևս  կա րող 
է վե րա նա յումն  եր ձեռ նար կել:  Հա մալ սա րա նը պետք է ներ քին ըն-
թա ցա կար գեր մշա կի ծրագ րե րի հաս տատ ման, մշտա դի տարկ ման 
ու պար բե րա կան վե րա նա յումն  ե րի հա մար` կար ևո րե լով ու սա նող-
նե րի մաս նակ ցութ յու նը ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցին:

ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԵՐԱՆԱՅE Մ

 Հա մալ սա րան նե րը պետք է զար գաց նեն նաև ար տա քին վե-
րա նա յումն  ե րի հա մա կար գը, ո րը սո վո րա բար կա ռա վար վում 
է ո րա կի ա պա հով ման ազ գա յին կենտ րո նի կող մի ց: Ո րա կի ազ-
գա յին կենտ րո նը պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նի գնա հատ ման 
հա մա կար գի, դա սա խո սա կան կազ մի , ու սուց ման ռե սուրս նե րի, 
ուսա նող նե րի ա ջակ ցութ յան, տե ղե կատ վա կան կա ռա վար ման և 
 հան րա յին տե ղե կատ վութ յան գոր ծըն թաց նե րին և  այլն:
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ՎԵՐԱՆԱՅE ՄՆԵՐԻ ՄՈՏԵՑE ՄՆԵՐԸ

 Գո յութ յուն ու նեն վե րա նա յումն  ե րի եր կու մո տե ցումն  եր՝ տես-
չա կան, երբ ուղ ղա կի դի տարկ վում է դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցը, 
և  հաշ վա պա հա կան, երբ ու սումն  ա սիր վում են հաս տա տու թե նա-
կան գոր ծըն թաց նե րը:  Վե րա նա յումն  ե րը կա րող են ի րա կա նաց վել 
ինչ պես որ ևէ ա ռար կա յի շրջա նակ նե րում, օ րի նակ՝ վե րա նայ վում 
են երկ րի կամ հաս տա տու թե նա կան մա կար դա կում բո լոր տեխ-
նի կա կան դրույթ նե րը, այն պես էլ հե տաքրք րութ յուն նե րի ո րո շա-
կի ո լոր տում, օ րի նակ՝ ա ռա ջին տար վա փոր ձը կամ ու սա նող նե րի 
ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե րը:

ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 Վե րա նա յու մը պետք է.
 ու նե նա հստակ նպա տակ ներ,
 ու նե նա հա մա ձայ նեց ված ժա մա նա կա ցույց ստու գում նե-

րի հա ճա խա կա նութ յան հա մար,
 ըն ձե ռի ազ գա յին մա կար դա կում ի րա կա նաց վող վե րա-

նա յում նե րից սո վո րե լու հնա րա վո րութ յուն,
 ու նե նա գոր ծըն թաց, ո րը թույլ կտա հաս տա տութ յա նը 

ինք նա վեր լու ծութ յուն ի րա կա նաց նել,
 նե րա ռի փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան ներ,
 ա ջակ ցի բա րե լավ մա նը:

 Թեև ներ քին վե րա նա յում նե րը կա րող են սահ ման վել ազ գա-
յին մա կար դա կում, սա կայն վե րա նայ ման բուն գոր ծըն թա ցը հա-
ճախ ի րա կա նաց նում է հա մալ սա րա նը, քա նի դեռ ա պա հո վում է 
վե րոնշ յալ չա փա նիշ նե րը:

Ար տա քին վե րա նա յում նե րի դեպ քում ESG-ը նշում է, որ գոր-
ծըն թաց նե րը, չա փա նիշ նե րը և  ըն թա ցա կար գե րը օգ տա գործ-
վում են ո րա կա վոր ման ազ գա յին կենտ րոն նե րի կող մի ց և  պետք 
է լի նեն նա խա պես սահ ման ված ու հա սա րա կութ յա նը հա սա նե-
լի: Այս գոր ծըն թաց նե րը սո վո րա բար նե րա ռում են ար տա քին 
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գնա հա տում մի  խումբ փոր ձա գետ նե րի կող մի ց անհ րա ժեշ տութ-
յան դեպ քում խմբե րում նե րառ վում են նաև ու սա նող ներ:  Գոր-
ծըն թաց նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ա ռա ջադր ված նպա-
տակ նե րին և  նե րա ռեն անհ րա ժեշտ դա սըն թա ցի անց կա ցում 
ու նա խա պատ րաս տում փոր ձա գետ նե րի հա մար` ա պա հո վե լով 
ուսա նող նե րի մաս նակ ցութ յու նը:

 Սո վո րա բար ար տա քին ստուգ ման դեպ քում ու սումն  ա  կան 
հաս տա տութ յու նը նա խա պատ րաս տում է ար տա ցո լող փաս տա-
թV ղթ, որ տեղ նշվում են ո րա կի ըն թա ցա կար գե րի ու դրույթ նե  րի 
վե րա բեր յալ փաս տեր՝ ար տա ցո լե լով հու զող հար ցե րի շրջա նա-
կը: Այս փաս տա թուղ թը հա մալ սա րա նի կող մի ց ներ կա յաց վում է 
ո րա կի ա պա հով ման ազ գա յին կենտ րոն: Ա պա ի րա կա նաց վում 
է ո րա կի վե րա նայ ման այ ցե լութ յուն փոր ձա գի տա կան խմբի կող-
մի ց, ո րը սո վո րա բար կազմ ված է այլ հա մալ սա րան նե րի դա սա-
խոս նե րից, գոր ծա տու նե րից, մի  ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րից և  
ու սա նող նե րից` ար տա ցո լող փաս տաթղ թի հա մա ձայն ի րա կա-
նաց նե լու ու սումն  ա կան հաս տա տութ յան ուսումն  ա սի րութ յու նը: 
 Կա րող են սահ վան ված լի նել նրանց գոր ծու նեութ յան ո րո շա կի 
դրույթ ներ, օ րի նակ՝ որ քան ժա մա նակ է անհ րա ժեշտ խո սե լու 
ու սա նող նե րի ո րո շա կի խմբի հետ:  Փոր  ձա գի տա կան խմբի գոր-
ծու նեութ յու նը նե րա ռում է մի  շարք հան դի պումն  եր ու սա նող նե րի 
և  ու սումն  ա կան հաս տա տութ յան անձ նա կազ մի  տար բեր խմբե-
րի հետ և  կա րող է նե րա ռել նաև ա պա հով վա ծութ յան ուղ ղա կի 
ուսումն  ա սի րութ յուն, օ րի նակ՝ լսա րան նե րի ու սումն  ա սի րութ յուն: 
 Խումբն ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու նում կա րող է անց կաց-
նել մե կ շա բաթ կամ այ ցե լել մի  քա նի ան գամ: Ո րա կա վոր ման 
ազ գա յին կենտ րո նի անձ նա կազ մի  դե րը կա րող է տար բեր լի-
նել:  Սո վո րա բար նրանք ա ռա ջար կում են ի րենց ա ջակ ցութ յու նը 
փոր ձա գի տա կան խմբին ստուգ ման գոր ծըն թա ցում, սա կայն չլի-
նե լով դրա ան դամ, չեն մաս նակ ցում խմբի կա յաց րած ո րո շում-
նե րին: 

 Վե րա նայ ման արդ յուն քը լի նում է վճռի տես քով, ո րը կա րող 
է նե րա ռել գնա հատ ման ո րո շա կի սանդ ղակ, օ րի նակ՝ գե րա-
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զանց, բա վա րար, վատ կամ այլ նկա րագ րա կան մե կ նա բա նութ-
յուն, նաև խոր հուրդ ներ գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ:  Մեկ-
նա բա նութ յուն նե րը կա րո ղ են լի նեն հա կիրճ և  նա խա տես ված 
բազ մա մարդ լսա րա նի, այդ թվում` հա սա րա կութ յան հա մար, և/ 
կամ ծա վա լուն` ուղղ ված ու սում նա կան հաս տա տութ յան մաս  նա-
գետ նե րին: Ո րո շում նե րի մի  մա սը ու հաս տա տութ յա նը տրվող 
պա հանջ նե րը պետք է ներ կա յաց վեն և  հա սա նե լի լի նեն հա սա-
րա կութ յա նը:

Ո րա կի ա պա հով ման ազ գա յին կենտ րո նը, որ պես կա նոն, 
պետք է պա տաս խա նատ վութ յուն կրի ո րա կա վոր ման արդ յունք-
նե րի հրա պա րակ ման հա մար կա ռա վա րութ յան ու ազ գա յին մա-
կար դա կում:  Սո վո րա բար ու սում նա կան հաս տա տութ յունն, ի 
պա տաս խան վճռի, կա րող է պա հան ջել խնդիր նե րի լուծ մանն 
ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր: Այն դեպ քում, երբ վե րա-
նայ ման արդ յունք նե րը գո հա ցու ցիչ չեն, հետ ևանք նե րը կա րող 
են լուրջ լի նել, օ րի նակ՝ կա րող է կրճատ վել ֆի նան սա վո րու մը 
կամ դա սըն թա ցի անց կա ցու մը հայ տա րար վել չեղ յալ:

ՎԵՐԱՆԱՅE ՄՆԵՐԻ ԱՅԼ ՄՈՏԵՑE ՄՆԵՐ

Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նա կան ա սո ցիա ցիան (EUA) ա ռա-
ջար կում է հաս տա տու թե նա կան գնա հատ ման ծրա գիր (IEP) 
եվ րո պա կան մա կար դա կում վե րա նա յում ներ ի րա կա նաց նե լու 
հա մար, ո րոնք հետ ևում են մի և նույն սկզբունք նե րին, ինչ ESG-ի 
դեպ քում: Ի լրումն ,  Բարձ րա գույն կրթութ յան ո րա կի ա պա հով-
ման եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիան (ENQA) վե րա նա յում է ո րա-
կի ազ գա յին ա պա հով ման կենտ րոն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը                
ESG-ին հա մա պա տաս խան: Ո րա կի ա պա հով ման կենտ րոն նե րը, 
ո րոնք ի րենց ար տա քին գնա հա տումն  ե րում պահ պա նել են ESG 
կա նոն նե րը, կա րող են ներգ րավ վել բարձ րա գույն կրթութ յան 
ո րա կի ա պա հով ման եվ րո պա կան կազ մա կեր պութ յան կազ մում 
(EQAR): Այդ կազ մում ներգ րավ ված ո րա կի ա պա հով ման կենտ-
րոն նե րը հաս տա տութ յան պա հան ջի դեպ քում կա րող են նա խա-
ձեռ նել վե րա նա յում ներ այլ երկր նե րում, ին չը կա րող է կար ևոր-



60

«ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ»

վել հաս տա տութ յան հա մար, օ րի նակ`այլ երկ րի մի  շարք մրցա-
կից նե րի հա մե  մատ ո րա կի գնա հատ ման դեպ քում: 

Ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րը կա րող են նաև են թարկ-
վել մաս նա գի տա կան մար մի ն նե րի ի րա կա նաց րած վե րա նա յում-
նե րին: Օ րի նակ, ե թե հա մալ սա րա նը ա ռա ջար կում է հաշ վա պա-
հա կան դա սըն թաց, ո րը են թադ րում է ո րո շա կի շե ղումն  եր մաս-
նա գի տա կան քննութ յուն նե րից, ա պա այն պետք է են թարկ վի 
տվյալ ո րա կա վո րու մը շնոր հող հաշ վա պա հա կան մաս նա գի տա-
կան մար մի ն նե րի վե րա նա յում նե րին:

E ՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾE ԹՅE ՆԸ  
ՎԵՐԱՆԱՅE ՄՆԵՐԻՆ

 Վեր ջին տա րի նե րին շատ է կար ևոր վում ու սա նող նե րի ներ-
գրավ վա ծութ յու նը վե րա նա յումն  ե րի գոր ծըն թա ցին: Տվ յալ հա-
մա տեքս տում ա ռանձ նաց վում են հետև յալ հար ցե րը.

Ինչ պե՞ս է պետք ընտ րել և  սո վո րեց նել ու սա նող փոր ձա-
գետ նե րին:

Արդ յո՞ք ու սա նող փոր ձա գետ նե րը պետք է վար ձատր վեն:

Ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի ու սա նող նե րի դե րը: Արդ յո՞ք 
նրանք փոր ձա գի տա կան խմբի լիի րավ ան դամ են, թե 
ունեն «ու սա նո ղա կան» հա տուկ պար տա կա նութ յուն ներ:

Ինչ պի սի՞ք են ու սա նող փոր ձա գետ նե րից ակն կալ վող 
վերջ նարդ յունք նե րը, օ րի նակ՝ նրանք պետք է ներ կա յաց-
նեն ամ բող ջա կան հաշ վետ վութ յուն /ա ռան ձին զե կույց/, 
ստո րագ րեն փոր ձա գի տա կան խմբի մն ա ցած ան դամն  ե-
րի զե կույց նե րը:

  Պետք է հստա կեց նել ու սա նող նե րի ազ գա յին ա սո ցիա-
ցիա յի ու ո րա կի ա պա հով ման կենտ րո նի դե րե րը, օ րի-
նակ՝ ո՞վ պետք է հա վա քագ րի և սո վո րեց նի ու սա նող 
փոր ձա գետ նե րին:



61

ՈՐԱԿ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՎԵՐԱՆԱՅE Մ ԵՎ E ՍԱՆՈՂԱԿԱՆ                       
E ՍE ՑՄԱՆ ՓՈՐՁ 

 Վե րա նա յում նե րը ու սում նա կան հաս տա տութ յու նում ու սա-
նո ղա կան փոր ձի վրա ազ դե լու կար ևոր մի  ջոց են:

 Ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ներն ու նեն ներ քին և  ար-
տա քին վե րա նա յում նե րի հա մար նա խա տես ված հա տուկ 
գոր ծըն թաց ներ:  Ներ քին վե րա նա յում նե րի հա մար նա-
խա տես վում է ժա մա նա կա ցույց և  մե կ ու ա վե լի ի րա կա-
նաց ված վե րա նա յում յու րա քանչ յուր ու սումն  ա կան տա-
րում:  Պար զեք, թե երբ է ի րա կա նաց վել ձեր ու սումն  ա կան 
հաս տա տութ յան ար տա քին վե րա նա յու մը, և  երբ կլի նի 
հա ջոր դը:  Դուք կա րող եք պար զել, թե ինչ է ա ռա ջարկ վել 
ձեր ու սումն  ա կան հաս տա տութ յա նը վեր ջին վե րա նայ-
ման զե կույ ցում, և  ինչ պես են հաս տա տութ յու նում պատ-
րաստ վում ար ձա գան քել դրան:  Նույ նիսկ ե թե հա ջորդ 
վե  րանա յումն  ի րա կա նաց վե լու է ա վե լի քան մե կ տա րի 
հե տո, հաս տա տութ յու նը կա րող է ար դեն իսկ սկսել անհ-
րա  ժեշտ փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տու մը և  ի րա-
կա նաց  նել բա րե փո խումն  եր՝ ի պա տաս խան նա խորդ վե-
րա նայ  ման: 

  Պար զեք, թե ինչ պես է ար ձա գան քել ձեր ու սումն  ա կան 
հաս տա տութ յու նը վեր ջին վե րա նայ մա նը և  ինչ պես է 
այն նա խա պատ րաստ վում հա ջոր դին:  Գո յութ յուն ու նե՞ն 
արդ յոք ու սա նող նե րի տե սա կետ նե րը բա ցա հայ տե լու հա-
մար նա խա տես ված ե ղա նակ ներ, ո րոն ցում կա րող եք 
ներգ րավ վել, օ րի նակ ՝ա ռա ջադր ված ֆո կու սա յին խմբեր 
կամ բա ցիկ նե րի քա րո զար շավ: Առ կա՞ են պլա նա վոր ման 
փոքր խմբեր, ո րոնք հա մա կար գում են նա խա պատ րաս-
տումն  ե րը: Ե թե կան, ա պա դրան ցում պետք է նե րառ ված 
լի նի առն վազն մե կ ու սա նող:

  Պար զեք, թե ինչ փաս տաթղ թեր են անհ րա ժեշտ վե րա-
նայ ման հա մար: Արդ յո՞ք ու սա նող նե րը նյու թե րը ներ-
կա յաց նում են ա ռան ձին-ա ռան ձին: Ինչ պե՞ս կա րող եք 
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նպաս տել հիմն  ա կան ար տա ցո լող փաս տաթղ թի ձևա-
վոր մա նը:  Ձեր կար ծի քով` նյու թը, որ հաս տա տութ յու նը 
պետք է ներ կա յաց նի, ճշգրի՞տ է ար տա ցո լում ու սա նող-
նե րի փոր ձը, և հ նա րա վո՞ր է տրա մադ րել նա խա դե պե րի 
ու սումն  ա սի րութ յուն կամ այլ փաս տեր: Ե թե հնա րա վոր է, 
ա պա մի  թե րագ նա հա տեք այս գոր ծըն թա ցի ժա մա նա կա-
ցույ ցը:  Կա րող է պա հանջ վել մե կ տա րի պատ շաճ զե կույց 
պատ րաս տե լու հա մար:

  Փոր ձա գի տա կան խմբի՝ հաս տա տութ յուն այ ցե լութ յան 
նա խա պատ րաստ մա նը ներգ րավ ված լի նե լու դեպ քում 
կա րող եք հրա վիր ված լի նել փոր ձա գի տա կան խմբին 
ներ կա յաց նե լու ու սա նող նե րի տե սա կետ նե րը: Անհ րա-
ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ ձեզ բա վա կա նա չափ ժա մա նակ 
է հար կա վոր նա խա պատ րաստ վե լու հա մար, քա նի որ սա 
ու սա նող նե րի տե սա կետ ներն ու ձայ նե րը լսե լի դարձ նե լու 
մի  ջոց է:

 Ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու նը կա րող է ստա նալ նախ-
նա կան տվյալ ներ մի նչ փոր ձա գի տա կան խմբի արդ յունք-
նե րի հրա պա րա կու մը, տվյալ դեպ քում հա մոզ վեք, որ 
կա րող եք մե կ նա բա նել դրանք:

 Հ րա պա րակ ված նյու թը կօգ նի ձեզ ծա նո թա նալ օ րա-
կար գի փո փո խութ յա նը: Ե թե ձեզ մտա հո գող խնդիր նե րը 
նշված են զե կույ ցում, ա պա ձեզ կըն ձեռն վի հաս տա տութ-
յան հետ փո փո խութ յուն նե րի պլա նա վոր ման հար ցով 
աշ խա տե լու բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ յուն: Անհ րա ժեշտ 
է նաև ա պա հո վել մն ա ցած ու սա նող նե րի տե ղե կաց վա-
ծութ յու նը արդ յունք նե րին և ն րանց հետ աշ խա տել փո փո-
խութ յան են թա կա ծրագ րե րը զար գաց նե լու ուղ ղութ յամբ:

 Անհ րա ժեշտ է վե րա նա յել նախ կին զե կույցն առն վազն 
մե կ տա րի ա ռաջ` նախ քան հա ջորդ ստուգ ման ի րա կա-
նա ցու մը և  պար զել, թե կան արդ յոք կար ևոր հար ցեր և 
խն դիր ներ, ո րոնց ու սումն  ա կան հաս տա տութ յու նը չի 
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անդ րա դար ձել: Դ րանք ներ կա յաց նե լու և  լուծ ման ու-
ղի ներ փնտրե լու ժա մա նակն է: Ոչ-ոք չի ցան կա նա, որ                           
ու սա նող նե րը մի և նույն հար ցը եր կու ան գամ բարձ րաց-
նեն:

ԵԶՐԱԿԱՑE ԹՅE Ն

 Գո յութ յուն ու նեն հա մալ սա րա նի տրա մադ րած կրթութ յան 
ո րա կի վե րա նայ ման մի  շարք փոխ կա պակց ված մո տե ցում-
ներ, ո րոնք կազ մում են վե րա նա յում նե րի ցանց՝ ա պա հո վե լով 
կրթութ յան ո րա կի հա մա ձայ նե ցու մը, այլ ոչ թե դրա խիստ սահ-
մա նու մը: Այս ճկու նութ յու նը թույլ կտա հա մալ սա րան նե րին զար-
գաց նել մե  խա նիզմն  եր, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են ի րենց 
կա րիք նե րին՝ մի և նույն ժա մա նակ հա մա պա տաս խա նե լով ազ-
գա յին հա մա ձայ նեց ված չա փա նիշ նե րին: 
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ՄԱՍ III
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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1.  ԿՐԹE ԹՅԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՆԴԻՊE ՄՆԵՐԻՆ 
ՀԱՃԱԽԵԼE  ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏE Մ

ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ

Հ նա րա վոր է, որ որ պես ու սա նո ղութ յան ներ կա յա ցու ցիչ կամ 
տե սա բան, ստիպ ված լի նեք հա ճա խել մի  շարք հան դի պումն  ե րի, 
ին չը պար տա կա նութ յուն նե րի շատ կար ևոր հատ ված է: Այս գոր-
ծըն թացն ա վե լի դյու րին դարձ նե լու հա մար պետք է զար գաց նեք 
ո րո շա կի հմտութ յուն ներ, որ պես զի կա րո ղա նաք հնա րա վո րինս 
ա րագ գոր ծի անց նել և  ի վի ճա կի լի նել ա վե լի արդ յու նա վե տո րեն 
ներդ նե լու ձեր ջան քե րը:

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏE ԹՅE Ն ՀԱՆԴԻՊՄԱՆԸ

 Հան դի պու մի ց ա ռաջ պետք է ի րա կա նաց նել հետև յալ գոր ծո-
ղութ յուն նե րը.

 ճշտել հան դիպ ման վայ րը,
 խորհր դակ ցել ու սա նող նե րի հետ և ճշ տել նրանց կար ծի քը 

ու սումն  ա կան փոր ձի վե րա բեր յալ,
 զրու ցել կրթա կան հաս տա տութ յան ղե կա վար անձ նա կազ-

մի  հետ. կա՞ն արդ յոք հար ցեր, որ կցան կա նա յիք նե րա ռել 
օ րա կար գում,

 կար դալ բո լոր փաս տաթղ թե րը, որ ձեզ կներ կա յաց վեն,
 քննար կել լու ծումն  եր գա լիք հան դիպ ման մաս նա կից նե րի 

հետ,
 զրու ցել այլ ու սա նող  ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կամ ու սա նող 

տեսա բան նե րի հետ:
 Հան դիպ ման ըն թաց քում պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել 

հետև յալ կե տե րին.
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 ժա մա նա կին ներ կա յա նալ, իսկ ե թե ու շա նում եք, ա պա 
մի նչև հան դիպ ման սկսե լը տե ղե կաց նել այդ մա սին խորհր-
դի նա խա գա հին,

 վերց նել թուղթ և գ րիչ գրա ռումն  ե րի հա մար,
 նստել այն պես, որ խորհր դի նա խա գա հը լավ տես նի ձեզ 

և  որ պես կար ծիք հայտ նե լու կամ նոր մի տք ա վե լաց նե լու 
նշան ձեռք բարձ րաց նել,

 հի շել արդ յու նա վետ հե տա դարձ կա պի A, B, C, D կա նոն նե-
րը, ո րոնց մա սին կխոս վի հա ղոր դակ ցութ յան հմտութ յուն-
նե րի մա սում,

 տալ հար ցեր, ե թե ո չինչ չեք հաս կա նում,
 ա ջակ ցել այլ ու սա նող ներ կա յա ցու ցիչ նե րին կամ տե սա-

բան նե րին:

 Հան դի պու մի ց հե տո պետք է կա տա րել հետև յալ 
գոր ծո ղութ յուն նե րը.

 հաշ վե տու  լի նել  ձեր ու սա նո ղա կան ըն կեր նե րին,
 քննար կել հան դիպ ման ա մե ն րո պեն,
 պար տա ճա նա չո րեն կա տա րել այն ա մե  նը, ինչ հան դիպ-

ման ժա մա նակ խնդրել են կա տա րել,
 մտա ծել բո լոր ան հանգս տաց նող մտքե րի ու գա ղա փար նե-

րի ուղ ղութ յամբ,
 հաս կա նալ՝ հա սե՞լ եք արդ յոք այն ա մե  նին, ին չին ու զում 

էիք հաս նել. ե թե ոչ, ա պա հե տա գա յում ի՞նչ քայ լեր եք 
պատ րաստ վում կա տա րել այդ ուղ ղութ յամբ :

ԵԶՐԱԿԱՑE ԹՅE Ն

Ե ղե՛ք նա խա պատ րաստ ված:
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2.ՓՈՓՈԽE ԹՅE ՆՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾE ՄԸ

ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ

 Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մա ձայ նեց ված 
շարք է զար գաց ման նպա տա կով նա խա տես ված փո փո խութ յան 
հաս նե լու հա մար:  Հա մա գոր ծակ ցութ յունն, ինք նին, են թադ րում է 
փո փո խութ յուն նե րի կա տա րում: Ու սա նող ներն ի րենց հա մալ սա-
րան նե րում կա րող են ներգ րավ վել և դ րա կան փո փո խութ յուն ներ 
ա պա հո վել ո րա կի ու ու սումն  ա կան փոր ձի առն չութ յամբ: Այս հատ-
վա ծը ներ կա յաց նում է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը սկսե լու գոր ծո ղութ-
յան ողջ բո վան դա կութ յու նը:

E ՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՓՈՓՈԽE ԹՅE Ն 
ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ

Ու սա նող նե րը, որ պես հաս տա տու թե նա կան հաշ վեքն նութ-
յան և ս տուգ ման են թա կա խմբե րի ան դամ ներ, գոր ծըն կեր ներ 
են ի րենց հա մալ սա րա նի հետ, հետ ևա բար այս կար գա վի ճա կում 
նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յուն ցու ցա բե րե լու հե ղի նա կութ յուն և  պա-
տաս խա նատ վութ յուն ու նեն: Ն րանք էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն 
ի րենց փոր ձը կրթութ յան և  ամ բողջ հաս տա տութ յան զար գաց ման 
մե ջ ներդ նե լու հա մար: 

Ու սա նող նե րը կա րող են դե րա կա տա րութ յուն ու նե նալ ու սում-
նա կան բո լոր մա կար դակ նե րում կա տար վող փո փո խութ յուն նե-
րում՝ լսա րա նա յին դա սա խո սութ յուն նե րում ի րա կա նաց վող փո-
փո խութ յուն նե րից մի նչև հա մազ գա յին մա կար դա կի քա ղա քա կա-
նութ յան փո փո խութ յուն նե րի ի րա գոր ծում: Ան հա տա կան մա կար-
դա կում նրանց կա տա րած փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք օ գուտ են 
տա լիս ի րենց տե ղա կան շրջա նա կին, կա րող են անհ րա ժեշտ լի նել 
նաև հա վա քա կան ձայ նի հա մար:  Հա վա քա կան ձայնն ա վե լի զո-
րա վոր է, քան ան հա տա կան ձայ նե րը:  Հա վա քա կան ձայ նը հատ-
կա պես կար ևոր է մե ծ թվով ու սա նող նե րի փոր ձի մա կար դա կը փո-
խե լու նպա տակ դնե լիս. այն ա վե լի ազ դե ցիկ է և  արդ յու նա վետ:  
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Հա վա քա կան ձայ նը հզոր է:
Այս մե ծ փո փո խութ յուն ներն ի րա գոր ծե լու հա մար հա ճախ անհ-

րա ժեշտ է սկսել հա մա գոր ծակ ցել:  Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կա րող 
է բարձ րաց նել ո րո շա կի խնդրի վե րա բեր յալ տե ղե կաց վա ծութ յու-
նը:  Հա ճախ սա հա մա գոր ծակ ցութ յան անհ րա ժեշտ գոր ծա ռույթն 
է, որ պետք է դիտ վի որ պես սկզբնա կետ,այլ ոչ թե հա մա գոր ծակ-
ցութ յան բուն նպա տակ:

 Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պետք է լի նի լավ կազ մա կերպ ված 
և  հա նուն հա ջո ղութ յան:  Հա ջորդ մա սե րում կներ կա յաց վեն ո րոշ 
գոր ծիք ներ,ո րոնք դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել լավ հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը հաս կա նա լու, ծրագ րե լու և սկ սե լու հա մար:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍԿՍԵԼ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑE ԹՅE ՆԸ

 Հա ջող ված լի նե լու հա մար հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պետք է լի-
նի լավ ծրագր ված և  ընդգր կի մարդ կանց և  ռե սուրս նե րի ո րո շա կի 
շրջա նակ:

Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը սկսե լու և  ի րա գոր ծե լու հա մար տրա-
մա բա նա կան հա ջոր դա կա նութ յամբ ա ռանձ նաց նում ենք հետև յալ 
կե տե րը:

 Ճիշտ դա սա վոր վա ծութ յու նը հետև յալն է.

1. Սկզբ նա կե տը պետք է լի նի բV ն խնդրի ըմբռ նV  մը, ո րի 
հա մար կա տա րում ենք ու սում նա կան հաս տա տութ յան ու-
սում նա սի րութ յուն, ու սա նող նե րի հար ցազ րույց, ստու գում-
ներ կար գու կա նո նի վե րա բեր յալ, դա սըն թա ցի արդ յու նա-
վե տութ յան, դրա ա պա հո ված ցու ցա նիշ նե րի վե րա նա յում:

2. Այդ խնդրի լV ծ ման V  ղի նե րի ո րո շա կիա ցV մ, ո րի հա-
մար պետք է հար ցազ րույց անց կաց նել ազ գա յին ու սա նո-
ղա կան մարմ նի, ու սա նո ղա կան ո լոր տում գրա սեն յա կա յին 
աշ խա տող նե րի, հա մալ սա րա նի անձ նա կազ մի  և  ու սա նող-
նե րի հետ:



71

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3.  Հա մա գոր ծակ ցող թի մի ստեղ ծV մ, ո րի հա մար օգ նութ-
յան կհաս նեն ԶԼՄ-նե րը, պաս տառ նե րը, հան դի պում նե րը 
և հ րա պա րա կա յին ե լույթ նե րը:

4.  Հա մա գոր ծակ ցV թ յան բV ն նպա տա կի սահ մա նV մ, ո րը 
պետք է լի նի կարճ, ամ բող ջա կան և հս տակ, այ սինքն` ուղղ-
ված լի նի բուն նշա նա կե տին, ին չին ու զում եք հաս նել:

5. Ո րո շV մ նե րի կա յաց նո ղի հստա կե ցV մ. ո րո շում ներ կա-
յացվում են մի անձնյա՞, թե ա վե լի մե ծ թվով մար դիկ են 
ընդգրկ ված այդ գոր ծըն թա ցում: Ե թե ընդ հա նուր գնա հա-
տա կան տա լու հա մար ու զում եք հե տա դարձ կա պի նոր 
քա ղա քա կա նութ յուն ու նե նալ, ա պա ոչ թե սո վո րե լու և  սո-
վո րեց նե լու հա մար պա տաս խա նա տու անձ նա կազ մի  ան-
դամ նե րի, այլ այս հմտութ յուն նե րին զու գա հեռ դա սըն թաց 
վա րող ա ռաջ նորդ նե րի կա րիք ու նեք:

6. Հս տա կե ցV մ, թե ով կա րող է ազ դե ցV թ յV ն V  նե նալ 
ո րո շV մ ներ կա յաց նո ղի կամ կա յաց նող նե րի վրա. ու՞մ 
կա րող են հրա վի րել և  ընդգր կել հանձ նա ժո ղո վի հան դի-
պում նե րի ժա մա նակ, և  կա՞ արդ յոք խումբ, ո րի հետ սեր տո-
րեն եք աշ խա տում:

7.  Ձեր օգ նա կան նե րի ներ կա յա ցV մ, այ սինքն` ծրագ րի 
ընթաց քում ձեզ ա ջակ ցե լու պատ րաս տա կա մութ յուն ու նե-
ցող ան ձանց ա ռանձ նա ցում պար զե լու, թե արդ յոք նրանք 
բա վա կա նա չափ ազ դե ցիկ են ու ժեղ հո վա նա վոր լի նե լու 
հա մար:  Կա րող եք հան դի պում կազ մա կեր պել հանձ նա-
ժո ղով նե րի ան դամ նե րի հետ, և ն րանց էլ ակ նար կել, որ 
զբաղ վեն այս հար ցով:

8.  Բո լոր փաս տարկ նե րի մե կ տե ղV մ՝ պար զե լու, թե ինչ 
փաս տեր և վ կա յութ յուն ներ ու նեք, և դ րան ցից ո րոնք կա-
րող են ա վե լի հա մո զիչ լի նել ո րո շում կա յաց նո ղի հա մար:

9.  Գոր ծո ղV թ յV ն նե րի ծրագ րV մ՝ պար զե լու, թե ինչ ազ դե-
ցութ յուն դրանք կու նե նան և  ինչ քա նով են դրանք հա մա-
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պա տաս խա նում խնդրի բո վան դա կութ յա նը:  Գոր ծո ղութ-
յուն ներ ա սե լով նկա տի ու նենք, օ րի նակ, խնդրագ րե րը, 
հանձ նա ժո ղո վի հան դի պում նե րին մաս նակ ցութ յու նը, դի-
վա նա գի տա կան ճար պիկ հնարք նե րը, սո ցիո լո գիա կան 
հար ցում նե րը և  այլն:

10. Զ րV յց տե ղա կան լրատ վա կան մի  ջոց նե րի հետ, ո րը 
պար տա դիր և  անհ րա ժեշտ պայ ման չէ, բայց կա րե լի է օգ-
տա գոր ծել զուտ թա փան ցի կութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա-
կով:

11. Շ նոր հա կա լV թ յV ն գոր ծըն կեր նե րին. անհ րա ժեշտ է, որ 
նրանք ի րենց գնա հատ ված զգան:

12.  Հա ղոր դակ ցV թ յV ն հաղ թա նա կած նե րի հետ, այ սինքն` 
թույլ տալ ու սա նո ղա կան մարմ նին տե ղե կա նալ, թե դուք 
ինչ եք ա րել:

13. Ընդ հա նV ր գնա հա տա կա նի տրա մադ րV մ, թե ինչն է աշ-
խա տել, ին չը` ոչ, հա ջորդ ան գամ ինչն այլ կերպ կա նեիք:

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ E ՂԵՑE ՅՑ

Որ պես ու սա նող տե սա բան՝ հա վա նա կան է, որ ստու գում նե րի 
ժա մա նակ կկրեք ու սա նող նե րի կար ծիք նե րը հա վա քագ րե լու ողջ 
պա տաս խա նատ վութ յու նը: Այս ու ղե ցույ ցը կներ կա յաց նի ու սա-
նող նե րի կար ծիք նե րի հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցը:

Ա ռա ջին քայլ. ինչ հար ցեր են բարձ րաց վV մ

 Կար ևոր է նշել ո րոշ պարզ հար ցեր, ո րոնք ու սա նող նե րը բարձ-
րաց նում են հարց ման ժա մա նակ:  Հար ցե րը, որ նրանք կբարձ րաց-
նեն, կա րող են գո յութ յուն չու նե նալ վե րա նայ ման են թա կա փաս-
տաթղ թե րում և  նույ նիսկ հա կա սել հա մալ սա րա նի ղե կա վար ու 
ու սու ցա նող անձ նա կազ մի  ներ կա յաց րած ի րա կա նութ յա նը: Այս-
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պի սով, անհ րա ժեշտ է  պար զել, թե որ հար ցերն ար ժե կար ևո րել 
վե րա նայ ման ըն թաց քում:

Երկ րորդ քայլ.հա մալ սա րան նե րի V  սV մ նա կան փոր ձի որ 
տար րե րի հետ է առնչ վV մ տվյալ խնդի րը

Ս տու գու մը ամ բող ջութ յամբ կենտ րո նա նում է ու սում նա ռութ-
յան և  դա սա վանդ ման մա տուց մա ն ու ու սումն  ա կան փոր ձի ո րա  կի 
վրա: Ո րոշ հար ցեր կա րող են ակն հայ տո րեն կապ ված լի նել սո -
վորե լու և  դա սա վան դե լու հետ: Մ նում է տես նել, թե արդ յոք կա-
րող եք քննարկ վող հար ցը ընդգր կել ու սա նող նե րի ու սում նա կան  
փոր ձի կա տե գո րիա նե րից մե  կում:  Դուք կա րող եք գործ ու նե նալ 
ու սա նող նե րի ու սում նա կան փոր ձի  կամ այլ խումբ հար ցե րի հետ, 
որ կառնչ վեն այլ մարդ կանց՝ ու սա նո ղա կան ըն կե րութ յուն նե րի, 
ղե կա վար անձ նա կազ մի  և  բա րե կե ցութ յան հետ:

Եր րորդ քայլ. հատ կա պես V մ վրա և  ինչ պես է ազ դV մ 
տվյալ հար ցը

 Քա նի որ ար դեն գի տեք բարձ րաց վող հար ցե րը և  գի տեք, թե 
դրանք ինչ քա նով են կապ ված վե րա նայ ման հետ, օգ տա կար կլի-
նի պար զել, թե ում վրա է ազ դում տվյալ խնդի րը: Ո րոշ հար ցեր 
կազ դեն ամ բողջ ֆա կուլ տե տի կամ բաժ նի վրա, որն էլ դարձ նում է 
դրանք ա վե լի պար զա բան ված, բայց կբա ցա հայ տեք նաև, որ ո րոշ 
հար ցեր ո րո շա կի ու սա նող նե րի վրա ա վե լի մե ծ ազ դե ցութ յուն ու-
նեն, քան մյուս նե րի:

 Չոր րորդ քայլ. այդ հար ցի մա սին վկա յող ինչ փաս տեր կան

Ու սա նող նե րի բարձ րաց րած խնդիր նե րը հնա րա վո րինս պետք 
է ա պա հով ված լի նեն փաս տե րով: Դ րանք կա րող են լի նել հա տուկ 
օ րի նակ ներ կամ փաս տա ցի տե ղե կութ յուն ներ,ինչ պի սիք են նաև 
հան դիպ ման ժա մա նակ ար ված գրա ռում նե րը:  Կա րող եք գտնել 
անհ րա ժեշտ փաս տե րը նաև վե րա նայ ման են թա կա փաս տաթղ-
թե րում և  հարց ման նյու թե րում:
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 Հին գե րորդ քայլ.ե թե ա վե լի շատ փաս տե րի կա րիք V  նեք, 
ինչ մե  թոդ ներ և  ռե սV րս ներ եք պատ րաստ վV մ կի րա ռել

Արդ յո՞ք ու սա նող նե րի կող մի ց տրված տե ղե կութ յուն նե րից և 
 վե րա նայ ման փաս տաթղ թե րից դուրս գրած տվյալ նե րից բա ցի ձեզ 
անհ րա ժեշտ են ա վե լի շատ տե ղե կութ յուն ներ:  Պար տա դիր չէ, որ 
ինք ներդ փոր ձեք գտնել այդ տե ղե կատ վութ յու նը, բայց վե րա նայ-
ման ըն թաց քում կա րող եք հայտ նել ձեր ան հանգս տութ յան մա սին 
և  տե ղե կութ յուն ներ խնդրել գոր ծի հետ առնչ վող մարդ կան ցից:

 Վե ցե րորդ քայլ. էլ V մ է անհ րա ժեշտ ընդգր կել խնդրի 
քննարկ ման շրջա նակ նե րV մ

Մ տա ծե՛ք, թե ում հետ կա րիք կու նե նաք խո սե լու ա վե լի շատ 
տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու կամ հար ցերն ուղ ղե լու և  բարձ րաց-
նե լու հա մար:

 Յո թե րորդ քայլ.ինչ պես եք պատ րաստ վV մ ներ կա յաց նել 
այս բո լոր փաս տե րը

 Պետք է ստուգ ման հանձ նա ժո ղո վին ներ կա յաց նել, թե ինչ եք 
պար զել` այդ առն չութ յամբ հստակ ու հա կիրճ դա տո ղութ յուն նե րով: 
 Պատ րաստ ե ղեք հանձ նա ժո ղո վին ներ կա յաց նե լու, թե ինչ հար-
ցեր են բարձ րաց վել ձեր առջև: Ողջ ըն թաց քում հար կա վոր է մն ալ 
ա նա չառ և  ան կողմն  ա կալ, և  այս ա ռա ջադ րան քը հա ջո ղութ յամբ 
կա տա րե լու հա մար կա րող եք հետ ևել արդ յու նա վետ հե տա դարձ 
կա պի A,B,C,D կա նոն նե րին:  Կա րող եք կի րա ռել նաև  Խորհր դակ-
ցութ յան ծրագ րի օ րի նա կը (Consultation plan template), ո րը կօգ նի 
ձեզ ու սա նող նե րի հետ խորհր դակ ցութ յուն անց կաց նե լիս:

 Խորհր դակ ցութ յան ծրագ րի օ րի նա կը նե րա ռում է հետև յալ կե-
տե րը.
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Ն պա տակ. ի՞նչ եք V  զV մ պար զել և  ինչ պե՞ս

Ն շել մարդ կանց. V ՞մ հետ եք 
V  զV մ խորհր դակ ցել և  ին չո՞ւ

 Մե թոդ ներ և  մո տե ցV մ ներ. 
ի՞նչ գոր ծիք ներ եք պատ րաստ վում 
օգ տա գոր ծել և  ինչ պե՞ս

 Գոր ծըն կեր ներ. ու՞մ եք պատ րաստ վում ընդգր կել կամ ա պա հո վել 
տե ղե կատ վութ յամբ

 Նա խա տես ված լսա րան. ո՞ւմ հետ եք կի սե լու այս խորհր դակ ցութ յան 
ձեռք բե րում նե րը, ե՞րբ, որ տե՞ղ և  ի՞նչ ձևով

 Ժամ կետ ներ. ի՞նչ է անհ րա ժեշտ ա նել և  մի նչև ե՞րբ

ԵԶՐԱԿԱՑE ԹՅE Ն

Արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հա ճախ անհ րա ժեշտ է 
լայն ընդգր կում ու նե ցող և  խո րը փո փո խութ յուն ներ սկսե լու հա-
մար: Որ պես ու սա նող ներ՝ դուք պետք է ու նե նաք ձեր ներդ րու մը 
և  ազ դե ցութ յունն այլ ու սա նող նե րի ու նրանց ու սում նա ռութ յա նը 
վե րա բե րող փո փո խութ յուն նե րի վրա:  Դուք կլի նեք ա վե լի ու ժեղ 
համա տեղ ջան քե րով գոր ծե լու դեպ քում:

 Գի տակ ցե՛ք ու սա նող նե րի՝ փո փո խութ յուն նե րի վրա ազ դե լու և 
 նա խա ձեռ նող լի նե լու նե րու ժը:
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3. ՀԱՂՈՐԴԱԿՑE ԹՅԱՆ ՀՄՏE ԹՅE ՆՆԵՐ

ՆԵՐԱԾE ԹՅE Ն

Արդ յու նա վետ հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րի կար ևո րութ-
յան գի տակ ցու մը կօգ նի ձեզ ա ռա վե լա գույնս օգ տա գոր ծել ձեր 
հնա րա վո րութ յուն նե րը որ պես ու սա նող տե սա բան:

 Դուք կաշ խա տեք լսա րան նե րի հիմ նա կան 3 խմբե րի հետ.
1. ձեր խմբի ան դամն  ե րը,
2. վե րա նայ ման կազ մա կեր պիչ նե րը, 
3. հե տա զոտ վող խմբի ան դամն  ե րը և  մար դիկ, ում հետ կապ 

կհաս տա տեք վե րա նայ ման նա խա ձեռ նութ յան ըն թաց-
քում, նե րառ յալ ու սա նող նե րը:

 Դուք կփո խազ դեք տվյալ խմբե րից յու րա քանչ յու րի հետ տար-
բեր կերպ և  տար բեր նպա տակ նե րի հա մար: Ս տիպ ված կլի նեք 
հար մա րեց նել ձեր հա ղոր դակց ման ո ճը՝ ըստ լսա րա նի և  հար ցի 
բո վան դա կութ յան: 

 Հա ղոր դակ ցութ յու նը սկսե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ է մտա ծել, 
թե 

1. ինչ պի սի՞ն է շրջա կա մի  ջա վայ րը,
2. ի՞նչ հար ցի շուրջն է պետք հա ղոր դակց վել,
3. ու՞մ հետ եք ու զում կապ հաս տա տել,
4. ո՞րն է ձեր ցան կա ցած տե ղե կատ վութ յու նը տեղ հասց նե լու 

ա մե  նաարդ յու նա վետ ձևը,
5. հա ղոր դակց ման ժա մա նա կի ընտ րութ յու նը:
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ԼՍԵԼE  E ՆԱԿE ԹՅE Ն

Ունկնդ րելն ա վե լին է, քան պար զա պես ինչ-որ բան լսե լու գոր-
ծա ռույ թը: Ունկնդ րե լը գոր ծըն թաց է, երբ անհ րա ժեշտ է կենտ րո-
նա նալ տե ղե կատ վութ յան վրա հաս կա նա լու, վեր լու ծե լու, գնա-
հա տե լու նպա տա կով` մի նչև, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, դրան 
հար մար պա տաս խան ո րո շե լը: Եր բեմն  մե նք լսում ենք ա վե լի 
արդ յու նա վե տո րեն և  ա վե լի լավ, քան այլ դեպ քե րում:  Կան լսե լու 
եր կու տե սակ ներ՝ պա սիվ և ակ տիվ:

Պա սիվ կամ պատ րաս տա կամ ունկնդ րու մը լսե լու գոր ծըն  թացն 
է ա ռանց ար ձա գան քե լու, ո րը թույլ է տա լիս մար դուն ա զա  տո րեն 
խո սել` ա ռանց դա դար նե րի կամ մի և նույն ժա մա նակ ու րիշ գոր  ծով 
զբաղ վե լու:  Պա սիվ լսո ղութ յան դեպ քում դուք հե տաքրք րու թ յամբ 
կենտ րո նա նում եք տե ղե կատ վութ յու նը հաս կաց նե լու վրա, բայց 
ունկն դի րը չի հետ ևում այն ա մե  նին, ինչ դուք ա սում եք և  ոչ մի  գոր-
ծո ղութ յուն չի ձեռ նար կում:

Ակ տիվ կամ մտա ծո ղա կան ունկնդ րումն առ կա է, ե թե ունկն-
դիրն իս կա պես հե տաքրքր ված է զրու ցակ ցի խոս քե րով և ն րա հետ 
պար բե րա բար ստու գում է՝ արդ յոք ճիշտ է հաս կա ցել տե ղե կատ-
վութ յան բո վան դա կութ յու նը: Ակ տիվ ունկնդ րու մը են թադ րում է 
փո խազ դե ցութ յուն, ո րո շա կի ար ձա գանք՝ որ պես ու շա դիր լսե լու 
և լ սա ծը հաս կա ցած լի նե լու նշան: Այդ դեպ քում պայ մա նա կան 
նշան նե րով ցույց եք տա լիս, որ ու շադ րութ յուն եք դարձ նում: Ար ձա -
գանքե լու պայ մա նա կան նշան ներ են, օ րի նակ, գլխով ա նե լը, աչ քե-
րով կապ հաս տա տե լը, դի մա խա ղը, ո րոնք գոր ծի են դրվում լսած 
տե ղե կատ վութ յա նը հա մա պա տաս խան: Այս ա մե  նը թույլ է տա լիս 
անդ րա դառ նալ հիմն  ա կան հար ցե րին և  ամ փո փել ունկնդ րե լու 
արդ յուն քում ստա ցած ողջ տե ղե կատ վութ յու նը:

Ս տուգ ման նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար հար ցազ րույ-
ցի ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ինչ պես ակ տիվ ունկնդ րել աս վածն 
ամ բող ջութ յամբ լսե լու հա մար, այն պես էլ կա րո ղա նալ զրույ ցին 
քննա դա տա բար մո տե նալ և  ձեզ աս վա ծը ա վե լի խո րութ յամբ բա-
ցա հայ տել:
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ԱԿՏԻՎ ԼՍԵԼE  ՏԵԽՆԻԿԱ

ՀԱՅԵԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴ

Կրկ նում եք ձեզ աս ված բա ռե րը կամ բա ռա կա պակ ցութ յուն նե-
րը:  Սա նշան է խո սո ղի հա մար, որ դուք ամ բող ջը լսել եք և  տա լիս 
եք  հա վա նութ յան զգա ցում:

ՓՈԽԱԿԵՐՊE Մ

 Վե րաձ ևա կեր պում կամ վե րա հաս տա տում եք ձեր լսա ծը սե-
փա կան բա ռա պա շա րով՝ ե րաշ խա վո րե լու, որ հաս կա ցել եք տե-
ղե կատ վութ յան ողջ բո վան դա կութ յու նը:  Սա խո սո ղին հնա րա-
վո րութ յուն է տա լիս մշա կե լու և  պար զեց նե լու ա սե լի քը և  կա րող է 
խթա նել խո սո ղի կող մի ց ա վե լի մե ծ օբ յեկ տի վութ յուն:

ԱՄՓՈՓE Մ

Ամ փո փումն  ընդգր կում է քննարկ ման են թա կա հիմն  ա կան 
տար րե րի մե կ տե ղու մը և կազ մա կեր պու մը, որ դրանք ստուգ վեն, 
հաս տատ վեն կամ ուղղ վեն:
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ԼՍԵԼE  ՀՄE ԹՅE ՆԸ ՄԱՐԶԵԼE  ՎԱՐԺE ԹՅE Ն

Այս վար ժութ յու նը կա րող եք օգ տա գոր ծել ու սա նող նե րի խմբի 
կամ ու սա նող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ նրանց օգ նե լու մտա-
ծել պա սիվ և  ակ տիվ լսո ղութ յան նշա նա կութ յան մա սին: 

Բա ժա նե՛ք ու սա նող նե րի խում բը եր կու ա ռան ձին խմբե  րի՝                    
Ա և Բ: Ա խում բը լսող ներն են, իսկ Բ խում բը ՝ խո սող նե րը:  Սեն -
յակից դուրս ե կեք Բ խմբի ան դամն  ե րի հետ և  բա ցատ րեք, որ 
պետք է 3 րո պե խո սեն այն պի սի թե մա յով, ո րով ի րոք հե տա քրքր-
ված են: Ա ռան ձին տե ղե կաց րեք Ա խմբի ան դամն  ե րին, որ քա նի 
դեռ նրանք լսում են գոր ծըն կե րո ջը, ա մե ն ան գամ, երբ Բ խումբն 
ա սում է մի  բան, որ ստի պում է ի րենց մի ա նալ խո սակ ցութ յա նը 
կամ հարց տալ, 5 վայրկ յա նով ձեռք բարձ րաց նեն, ա պա նո րից 
ի ջեց նեն: Խնդ րեք նրանց սա ա նել ողջ խո սակ ցութ յան ըն թաց քում: 
Ա խմբի ան դամն  ե րին չի թույ լատր վում շփման մե ջ մտնել Բ խմբի 
ան դամն  ե րի հետ. կա րող են մի այն դի տել նրանց: 

3 րո պեի ա վար տից հե տո հարց րեք Բ խմբին, թե ինչ էին զգում 
Ա խմբի հետ խո սե լիս. ինչ զգա ցումն  եր ա ռա ջա ցան:  Հարց րեք Ա 
խմբին՝ ինչ էին զգում խո սակ ցութ յան մե ջ ակ տի վո րեն չընդգրկ-
վե լիս:

ՀԱՐՑԱԶՐE ՅՑ

 Հար ցազ րույ ցը ծա ռա յում է տար բեր նպա տակ նե րի: Այն հնա-
րա վո րութ յուն է ոչ մի այն ստա նալ հար ցի պա տաս խա նը, այլև 
պար զեց նել խնդի րը կամ նույ նիսկ գոր ծո ղութ յան դրդել այն մար-
դուն, ում հարց եք տա լիս:

 Հար ցազ րույ ցի 2 տե սակ կա, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը ձեզ 
տար բեր արդ յունք ներ կտա:

Փակ հար ցե րը ան փո փոխ կեր պով ակն կա լում են փաս  տեր 
որպես պա տաս խան ներ, կամ էլ «ա յո» կամ «ոչ»: Օ րի նակ՝ «Արդ -
յո՞ք ծա րավ ես»:  Փակ հար ցե րը օգ տա կար են, երբ ու զում եք հա -
տուկ տե ղե կատ վութ յուն` հա մա ձայ նութ յու նը հաս տա տե լու կամ 
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հետագա գոր ծո ղութ յուն նե րից ա ռաջ ինչ-որ բան ստու գե լու հա-
մար:

Փակ հար ցե րը օգ տա կար չեն, ե թե ու զում եք մարդ կանց հրա-
վի րել` ի րենց կամ ի րենց սե փա կան փոր ձի մա սին խո սե լու:  Փակ 
հար ցե րը խո սակ ցութ յան ա զատ հոս քը խո չըն դո տե լու նե րուժ 
ունեն:  Հար ցադր ման ժա մա նակ դրանք ստեղ ծում են սահ մա նա-
փակ մթնո լորտ, և  մար դիկ «ճիշտ» պա տաս խան փնտրե լու հար-
կադ րանք են զգում: 

Բաց հար ցե րը ա ռա ջաց նում են ա վե լի եր կար պա տաս խան-
ներ: Դ րանք սո վո րա բար սկսվում են«ինչ», «ին չու», «ինչ պես» 
բա ռե րով:  Բաց հար ցը հարց նում է հարց վող նե րին ի րենց գի տե-
լիք նե րի, կար ծի քի կամ զգաց մունք նե րի մա սին: « Պատ մեք ինձ» և   
«ն կա րագ րեք» բա ռե րով սկսվող հար ցե րը կա րող են օգ տա գործ-
վել նույն կերպ, ինչ բաց հար ցե րը: Օ րի նակ՝ «ի՞նչ ե ղավ հան դիպ-
ման ժա մա նակ», «պատ մեք ինձ՝ հե տո ի՞նչ ե ղավ», «նկա րագ րեք 
ի րա վի ճակն ա վե լի ման րա մաս նո րեն»:

 Բաց հար ցե րի պա տաս խան նե րը կա րող են տրվել տար բեր 
ձևե րով: Դ րանք քա ջա լե րում են մարդ կանց.

1. հստա կեց նել ի րենց մտա ծա ծը,
2. տես նել՝ ինչ են թադ րութ յուն ներ նրանք կա րող են ա նել,
3. ի րենց դա տո ղութ յուն նե րի հա մար ա պա ցույց ներ փնտրել,
4. մտա ծել ի րենց կող մի ց մտքե րի, ա սե լի քի և  ա նե լի քի հետ-

ևանք նե րի մա սին,
5. քննար կել այլ տե սա կետ ներ և  հե ռան կար ներ:
 Բաց հար ցե րը օգ տա կար չեն, երբ ու զում եք խո սակ ցութ յու նը 

ա վար տել, քա նի որ դրանք խրա խու սում են հե տա գա պա տաս-
խան ներ:

 Հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ զրույց վա րեք մարդ կանց հետ`ստա-
նա լու այն քան տե ղե կութ յուն ներ, որ քան կա րող եք, և  պետք է սա 
ա նել ոչ քննա դա տա բար: Զ գույշ հար ցադր ման դեպ քում մար դիկ 
ա վե լի ա պա հով կզգան ձեզ հետ կի սե լու ա վե լի շատ տե ղե կատ-
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վութ յուն, քան այն պի սի ձևով հնչող հար ցե րի դեպ քում, ո րոնք 
նրանց մոտ պաշտ պա նո ղա կան ար ձա գանք են ա ռա ջաց նում:

Փոր ձեք «ին չո՞ւ» հար ցը հնա րա վո րինս քիչ օգ տա գոր ծել, հատ-
կա պես ե թե դա կապ ված է հար ցազ րույ ցում քննարկ վող բա ցա սա-
կան եր ևույ թի հետ: «Ին չո՞ւ»-ով հար ցե րը լավ խնդրան քի բո վան-
դա կութ յուն ու նե նա լու պա րա գա յում կա րե լի է օգ տա գոր ծել, բայց 
այդ դեպ քում ևս հ նա րա վոր է մարդ կանց մոտ պաշտ պա նո ղա կան 
ար ձա գանք ա ռա ջա նա, ուս տի լայ նա խոհ ե ղեք դրանց օգ տա գործ-
ման ժա մա նակ: Այդ պի սի հար ցի օ րի նակ է. «Ին չու՞ ես ընտ րել…»:

 Միան գա մի ց բազ մա քա նակ հար ցեր տա լը կա րող է դրանց 
պա տաս խա նող ան ձի հա մար շփո թեց նող լի նել:  Մար դիկ հա մոզ-
ված չեն լի նում, թե որ հար ցին է անհ րա ժեշտ պա տաս խա նել ա ռա-
ջի նը, ինչ պես նաև նրանց հնա րա վո րութ յուն է տրվում խու սա փել 
ոչ ձեռն տու հար ցե րին ար ձա գան քե լուց:  Միա ժա մա նակ մի  քա նի 
հարց տա լու դեպ քում ձեզ հա մար ա վե լի քիչ հա վա նա կան է դառ-
նում անհ րա ժեշտ ու փնտրվող տե ղե կատ վութ յան ստա ցու մը:  Հար-
ցե րը տվեք հեր թա կա նութ յամբ, հատ կա պես ե թե դրանք եր կար են:   

Ուղ ղոր դող հար ցե րը ա ռա ջար կում են պա տաս խա նը կամ էլ 
այն պի սի բո վան դա կութ յուն ու նեն, որ ուղ ղոր դում են դե պի ցան -
կալի պա տաս խան: Երբ ուղ ղոր դող հարց եք տա լիս, այդ կերպ 
դրդու մ եք մար դուն պա տաս խա նել ո րո շա կի ձևով, ին չը կա րող է 
օգ տա կար չլի նել, քա նի որ հնա րա վոր է՝ չստա նաք հար ցին վե րա-
բե րող ամ բողջ տե ղե կատ վութ յու նը: Ուղ ղոր դող հար ցեր տա լով 
ստա նում եք հար ցի պա տաս խանն ու զած ձևով՝ ի հա կադ րութ-
յուն ան կեղծ պա տաս խա նի: Այդ պի սի հար ցի օ րի նակ է. «Արդ յո՞ք 
չպետք է հաշ վի առնեիք...¦:

 Մար տահ րա վեր նե տող նպա տա կա յին հար ցադ րV մ ներ 
ա նե լը կա րող է դիտ վել որ պես հա կա մար տող կամ քննա դա տա-
կան, ին չը սո վո րա բար ազ դում է մարդ կանց վրա՝ պաշտ պա նո ղա-
կան ար ձա գանք ա ռա ջաց նե լով և  ա վե լի ան հա վա նա կան դարձ-
նե լով ձեր ցան կա ցած տե ղե կատ վութ յան ա զատ տրա մադ րու մը: 
Ե թե նպա տա կա յին կեր պով մար տահ րա վեր նե տող բարդ հար ցեր 
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եք տա լիս, չեք ստա նա այն պի սի խո րը տե ղե կատ վութ յուն, ինչ պի-
սին փնտրում եք: Այդ պի սի հար ցի օ րի նակ է. « Դա այն չէ՞ր, որ դուք 
պետք է այլ կերպ ա րած լի նեիք»:

ՀԱՐՑԱԶՐE ՅՑ ՎԱՐԵԼE  ՀՄՏE ԹՅE ՆԸ ՄԱՐԶԵԼE  
ՎԱՐԺE ԹՅE Ն

Այս վար ժութ յու նը կա րող եք օգ տա գոր ծել ու սա նող նե րի խմբի 
կամ ու սա նող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ նրանց օգ նե լով մտա-
ծել բաց և  փակ հար ցե րի նշա նա կութ յան մա սին: 

Անհ րա ժեշտ են եր կու տար բեր լու սան կար նե րի կամ նկար նե րի 
կրկնօ րի նակ ներ:

Բա ժա նեք ու սա նող նե րի խում բը զույ գե րի և  ա մե ն զույ գից մե -
կին նկար տվեք այն պես, որ մի այն ի րենք տես նեն:  Զույ գից մե  կը 
տես նում է նկա րը, բայց երկ րոր դը պետք է նկա րի այն՝ հիմն  վե լով 
այն տե ղե կատ վութ յան վրա, որ ստա նում է նկա րը տես նող իր զույ-
գից: Ն կա րագ րող մար դը կա րող է պա տաս խա նի մի այն փակ հար-
ցե րի և չ պետք է տրա մադ րի լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վութ յուն:

Ն կա րող նե րը պետք է նկա րեն այն, ինչն, ի րենց մտա ծե լով, առ-
կա է նկա րում և  ի րա կան նկա րին այն քան մոտ պատ կեր, որ քան 
կա րող են՝ հիմն  վե լով փակ հար ցե րից ստա ցած տե ղե կութ յուն նե-
րի վրա: Այ նու հետև բո լո րը մե  կը մյու սի հետ պետք է հա մե  մա տեն 
ի րենց նկա րած նե րը և սկզբ նա կան նկա րը, ա պա սկսեն քննար կու-
մը:

Այ նու հետև զու գա կից նե րը պետք է փո խա նա կեն դե րե րը, և  
այս ան գամ նկա րող մար դը կա րող է բաց հար ցեր տալ:

Ի վեր ջո, բո լո րը մե  կը մյու սի հետ հա մե  մա տում են ի րենց նկա-
րած նե րը և սկզբ նա կան նկա րը, ա պա սկսում են ամ բող ջա կան 
քննար կու մը:
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Արդ յV  նա վետ հե տա դարձ կա պի A, B, C, D կա նոն նե րը

Ե թե ծրա գի րը ղե կա վա րող թի մի  ան դամ եք, հե տա դարձ կապ 
ա պա հո վե լը էա կան է, բայց ինչ պե՞ս դա ա նել արդ յու նա վե տո րեն: 
Այս հար ցում ձեզ կօգ նեն արդ յու նա վետ հե տա դարձ կա պի A, B, C, 
D կա նոն նե րը: 

A կա նո նը կրում է անգ լե րեն «accurate» բա ռի ի մաս տը, ո րը 
նշա նա կում է «ճշգրիտ», B-ն «balanced» բա ռից է և ն շա նա կում է 
«հա վա սա րակշռ ված», C-ն` «constructive» բա ռից՝ «կա ռու ցո  ղա-
կան» նշա նա կութ յամբ, իսկ D-ն` «depersonalised», որ նշա նա  կում է 
«ա նանձ նա կան»: Այս 4` A, B, C, D կա նոն ներն էլ կազ մում են արդ-
յու նա վետ հե տա դարձ կա պի ա ռանց քը:

ՃՇԳՐՏE ԹՅE Ն

Հս տակ խո սեք, երբ մե կ նա բա նում եք ու սումն  ա կան գոր ծըն-
թա ցը և տ րա մադ րեք ա պա ցույց ներ ձեր ա սած նե րի վե րա բեր յալ: 
 Խու սա փեք ան վե րա պահ ընդ հան րա ցումն  ե րից կամ խոս քում 
զգաց մուն քա յին պոռթ կումն  ե րից: Ե թե ու սումն  ա սի րութ յան արդ-
յուն քում տե ղե կա նում եք, որ մարդ կանց 67 տո կո սը չեն հա վա նում 
ձեր կող մի ց ստաց ված հե տա դարձ տե ղե կատ վութ յու նը, եր բեք մի  
ա սեք հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րին, թե չեն հա վա նել 97 տո կո սը:

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌE ԹՅE Ն

Ե թե ան գամ ա մե  նից հա ճախ ու սա նող նե րի կող մի ց բա ցա սա-
կան կար ծիք ներ են հնչում, մի այն բա ցա սա կան մե կ նա բա նութ յուն-
նե րը մի  փո խան ցեք խմբի ան դամն  ե րին. հայտ նեք նաև դրա կան 
կող մե  րի մա սին:  Սա օգ նում է մե ղ մե լ հար վա ծը և  ա վե լի պրո ֆե-
սիո նալ եր ևալ:

ԿԱՌE ՑՈՂԱԿԱՆE ԹՅE Ն

 Պետք է ոչ մի այն ուղ ղա կի ի մա նալ խնդիր նե րի մա սին, այլև 
օգ նել գտնել դրանց լու ծումն  ե րը: Ե թե որ ևէ հարց եք բարձ րաց նում` 
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մի ա ժա մա նակ հան դես ե կեք ա ռա ջար կութ յուն նե րով:  Սա նույն-
պես օգ նում է ա վե լի պրո ֆե սիո նալ եր ևալ:

ԱՆԱՆՁՆԱԿԱՆ ԲՆE ՅԹ

Ե թե ան գամ ու սա նող նե րը մտա ծում են, որ հանձ նա ժո ղո-
վի ան դա մը ինչ-որ բան սխալ է ա րել, մի շտ էլ դժվար է ա նել կամ 
ստա նալ անձ նա կան մե կ նա բա նութ յուն ներ:  Հան դի պումն  ե րի ժա-
մա նակ փոր ձեք ոչ ո քի ա նու նով չհի շա տա կել:  Խո սեք դա սըն թա ցի 
մե  թո դա բա նութ յան և  ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցի վրա դրա ազ դե-
ցութ յան մա սին:

ՄԻՋՆՈՐԴE ԹՅE Ն

Որ պես ստու գող հանձ նա ժո ղո վի ան դամ՝ հե տա զո տութ յան 
ըն թաց քում ո րոշ նիս տեր գլխա վո րե լու պա տաս խա նատ վութ յուն 
կկրեք: Ա հա թե ին չու ստիպ ված կլի նեք մի ջ նոր դել քննար կումն  ե-
րը մի  շարք մարդ կանց հետ՝ ե րաշ խա վո րե լու, որ հաս կա նում եք 
նրանց կար ծիք նե րի ի րա կան պատ կե րը:

Միջ նոր դի դե րը քննարկ մանն ա ջակ ցելն ու այն խրա խու սելն 
է՝ ե րաշ խա վո րե լով, որ յու րա քանչ յու րը կա րող է հա մա գոր ծակ-
ցել նրա հետ, ում հետ ցան կա նում է:  Միջ նոր դը կա ռա վա րում է 
քննար կու մը՝ մի ա ժա մա նակ հետ ևե լով օ րա կար գին ու ժա մա նա կի 
պլա նա վոր մա նը: Այս դե րը կա րող է դժվար լի նել, և  անհ րա ժեշտ է 
ճարպ կո րեն մի ան գա մի ց մի  շարք գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նել: 

ԽՈՐՀE ՐԴՆԵՐ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻՆ 

Ս տորև ներ կա յաց նենք մի  քա նի էա կան հաս կա ցութ յուն ներ, 
ո րոնք պետք է տեղ գտնեն ձեր մտա ծե լա կեր պում բա նա վե ճե րը 
մի ջ նոր դե լիս:

ՀԵՏԵՎԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ

Նիս տին տրա մադր վող ժա մա նա կը չի կա րող լի նել այն քան 
եր կար, որ քան ու զե նաք, ուս տի պետք է շատ բա ներ տե ղա վո րե լ 
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ո րոշա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում: Անհ րա ժեշտ կլի նի հանձ նա ժո-
ղո վի այլ ան դամն  ե րին էլ ընդգր կել հարց ման մե ջ՝ ե րաշ խա վո րե-
լու, որ յու րա քանչ յու րին տրվում է խո սե լու հնա րա վո րութ յուն:  Հի-
շենք, որ հար ցազ րույցն ա վար տին հասց նե լու հա մար պետք է օգ-
տա գոր ծել փակ հար ցեր:

ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՉԵԶՈՔE ԹՅE ՆԸ

Որ պես ստու գող հանձ նա ժո ղո վի ան դամ  կար ևոր է չե զոք 
դիրքում լի նել, ին չը հատ կա պես էա կան է մի ջ նորդ նե րի հա մար՝ 
ե րաշ խա վո րե լու, որ նրանք չեն ըն կալ վում որ պես կողմն  ա կալ:

ԿԵՆՏՐՈՆԱՆԱԼ

 Սա կօգ նի ձեզ, ե թե ու զում եք  հետ ևել օ րա կար գին: Օգ տա-
գոր ծեք հար ցազ րույց վա րե լու հմտութ յուն նե րը թե մա յից շեղ վե-
լու դեպ քում մարդ կանց բուն թե մա յին վե րա դարձ նե լու հա մար և 
 մի  վա խե ցեք քա ղա քա կիրթ կեր պով նրանց հի շեց նել հիմն  ա կան 
հար ցի մա սին:

ԽՐԱԽE ՍԵԼ ԵՎ ՔԱՋԱԼԵՐԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Որ պես մի ջ նորդ՝ ձեր պա տաս խա նատ վութ յունն է ե րաշ խա վո-
րել, որ յու րա քանչ յուրն ա զատ մաս նակ ցութ յուն ու նե նա քննարկ-
մա նը:  Սա հատ կա պես կար ևոր է ու սա նող նե րի խմբի հետ զրու-
ցե լիս, քա նի որ, հնա րա վոր է, ո րոշ ու սա նող ներ ա զատ չզգան ամ-
բողջ խմբի ներ կա յութ յամբ  խո սե լու անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում: 
Հ նա րա վո րինս պար զեք, որ մի  ջա վայ րը հար մա րա վետ լի նի ու սա-
նող նե րի ա զատ խո սե լու հա մար:  Ձեր լսե լու և  հար ցազ րույց վա րե-
լու հմտութ յուն ներն այս հար ցում օգ տա կար ու ար ժե քա վոր կլի նեն:

ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼ

 Փոր ձեք խու սա փել ամ բողջ ժա մա նակ նույն մարդ կանց հետ 
զրու ցե լուց. ձեզ  հար կա վոր է հնա րա վո րինս լայն մաս նակ ցու թ յուն 
կազ մա կեր պել: Որ պես մի ջ նորդ դուք պա տաս խա նա տու եք բա նա-
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վե ճը կա ռա վա րե լու հա մար, և  պետք է ձեր այդ ու նա կութ յուն  ները 
երաշ խա վո րեք  յու րա քանչ յու րին, ով կ ցան կա նա ա ջակ ցել:

ԽՈՐՀE ՐԴՆԵՐ ԱՐԴՅE ՆԱՎԵՏ 
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑE ԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Աչ քե րով կապ պահ պա նե՛ք լսա րա նի հետ:
Ձեր շար ժուձ ևը պետք է լի նի գի տակց ված:  Փոր ձե՛ք ան կաշ-

կանդ շարժ վել՝ ցույց տա լով, որ թե ման ձեզ հա մար հե տաքրք րա-
կան է:

 Խու սա փե՛ք բա ցա սա կան պա հե լաո ճից:
Ու շա դի՛ր ե ղեք:  Փոր ձե՛ք գլխով ա նել, ժպտալ կամ հա մա ձայ նո-

ղա կան փոք րիկ բա ցա կան չութ յուն ներ ա նել:
Միտքն ար թուն պա հե՛ք ողջ լսա ծը վեր լու ծե լու հա մար:
 Մի ՛ ընդ հա տեք խո սո ղին ձեր լու ծումն  ե րը պար տադ րե լու հա-

մար:
Հս տա կեց րե՛ք ձեր հաս կա ցա ծը զրու ցակ ցի հետ:
Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք պա տաս խա նին և  թույլ տվեք մար-

դուն ամ բող ջութ յամբ հայտ նել իր ա սե լի քը:
Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք ոչ բա նա վոր պայ մա նա կան նշան նե-

րին: Օ րի նակ՝ ո րոշ նշան ներ ար տա հայ տում են ան հար մա րութ յան 
կամ լար վա ծութ յան զգա ցում:

 Խո սե՛ք դան դաղ ու հստակ և  ե ղե՛ք հետ ևո ղա կան:
Գ րա ռումն  եր ա րեք և հս տա կեց րեք ցան կա ցած հատ ված, որ 

չեք հաս կա ցել:
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Որ պես ու սա նող տե սա բան՝ տար բեր մարդ կանց հետ կընդգրկ-
վեք կա ռույ ցի ներ սում կազ մա կերպ վող բո լոր մա կար դակ նե րի 
հան դի պումն  ե րում:  Նաև կհան դի պեք այլ տե սա բան նե րի և  հե տա-
զո տութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի հետ:  Տար բեր ձևե րով (ինչ պի սիք 
են հան դի պու մը կամ խմբա յին հար ցու մը) արդ յու նա վե տո րեն հա-
ղոր դակց վե լու ու նա կութ յուն զար գաց նե լը շատ կար ևոր է:



Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիա

«ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈւԹՅՈւՆ
 ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ¦
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