
                                      

«ԵՄ-Ն ՀԱՆՈՒՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ» ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ
«ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԱՄԱՐ» ԾՐԱԳՐԻ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 
 

ՀՀ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ 
ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՆՊԱՏԱԿԸ

Պարզել, թե թիրախային դպրոցներում ինչպիսի առաջընթաց կա մասնագիտական 
կողմնորոշման ակումբների իրականացման առումով:

Հիմնական շառագրգիռ կողմերին տրամադրել ծրագրային և քաղաքականության 
մակարդակով գործնական առաջարկություններ ՄԿ ակումբների հետագա իրականացման 
համար:



ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

Ե՞ՐԲ

ՈՐՏԵ՞Ղ

Նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2019թ.

Ընտրված 6 դպրոցներում՝
 
• Երևանի N80 հիմնական դպրոց
• Չարենցավանի N6 հիմնական դպրոց 
• Իջևանի N5 հիմնական դպրոց
• Ստեփանավանի N6 միջնակարգ դպրոց
• Գավառի N5 հիմնական դպրոց
• Ներքին կարմիր աղբյուրի միջնակարգ դպրոց  



Քանակական
• Քվազի էքսպերիմենտալ մեթոդաբանություն
• 270 դեմ առ դեմ հարցազրույց՝ ՄԿ ակումբներում ընդգրկված 137 աշակերտների և 133 
ստուգիչ խմբի աշակերտների հետ

Որակական
• Փաստաթղթային ուսումնասիրություն
• Խորացված հարցազրույցներ
• Ֆոկուս խմբային քննարկումներ դասընթացներին մասնակցած աշակերտների հետ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ



                           ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

8-րդ դասարան՝ 37,4% 
9-րդ դասարան՝ 51,5%
10-րդ դասարան՝ 7,0% 
11-րդ դասարան՝ 4,1%

57% իգական, 43% արական

ՄԿ ակումբներին մասնակցությունը՝
մասնակից՝ 50,7%, ստուգիչ խումբ՝ 49,3% 



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
ՄԿ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

«արդիական է, հատկապես հանրակրթական դպրոցներում մասնագիտական 
կողմնորոշման նկատմամբ համակարգային մոտեցման բացակայության 
պայմաններում»,

«կարևոր է աշակերտների հետագա մասնագիտական կարիերայի պլանավորման համար»: 

Անհրաժեշտությունը՝ 

� Ուսուցիչներ – 4,5 միավոր առավելագույնը 5-ից

� Տնօրեններ – 5 միավոր առավելագույնը 5-ից



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
ՄԿ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մասնակիցներ՝
96,4% կարևոր է

Ստուգիչ խումբ՝
42,0% ցանկանում է մասնակցել ակումբներին
32,1% չի ցանկանում
21,4% դժվարանում է պատասխանել 
4,6% չգիտի, թե ինչ է ՄԿ-ն:



ՄԿ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԿ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գոհունակությունը՝ 
� Ուսուցիչներ – 4,5 միավոր առավելագույնը 5-ից
� Աշակերտներ – 4,9 միավոր առավելագույնը 5-ից

Աշակերտների 75,9% շատ գոհ է ՄԿ ակումբների բովանդակությունից, 15,3%-ը՝ որոշ չափով է 
գոհ և 8,8%-ը՝ ոչ գոհ է, ոչ դժգոհ է: 



ՄԿ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԿ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ըստ ՄԿ ակումբների ուսուցիչների՝
� արդյունավետ է,
� բովանդակությունը հետաքրքրում է երեխաներին,
� թեմաները և մոտեցումները հնարավորություն են տալիս երեխաներին բացահայտել իրենց 
հետաքրքրությունները, ցանկությունները, ուժեղ և թույլ կողմերը: 

Ըստ աշակերտների՝
� հետաքրքիր թեմաներ են, 
� օգնում է ինքնաճանաչման և ինքնագնահատման առումով, 
� թեսթերն արդյունավետ են:

            ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՆ 
            Գործատուների հետ հանդիպումները և այցելությունները



ՄԿ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԿ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գոհունակությունը՝
 
� Ուսուցիչներ – 4,8 միավոր առավելագույնը 5-ից
� Աշակերտներ – 4,9 միավոր առավելագույնը 5-ից

Աշակերտների 71,5%-ը շատ գոհ է ՄԿ ակումբների դասավանդման մեթոդից, 19,0%-ը՝ որոշ չափով, 8,0%-
ը՝ ոչ գոհ է, ոչ դժգոհ է և 0,7%-ը՝ այնքան էլ գոհ չէ: 



ՄԿ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԿ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ըստ ազգային մակարդակի հարցվողների և «Սեյվ դը Չիլդրեն» կազմակերպության ծրագրային թիմի

Դասավանդման 
մեթոդները ինտերակտիվ 

են:

Դասավանդման 
մեթոդները 

մասնակցային են 
դարձնում ակումբների 

աշխատանքը:

Դասավանդման մեթոդները 
պահանջում են ՄԿ ուսուցիչների 

անձնական մոտիվացիա ու 
հետաքրքրվածություն:

Դասավանդման մեթոդները 
պահանջում են ունենալ նյութի 
ներկայացման և խմբի հետ 
աշխատելու հմտություններ: 

Անցկացումը 
կախված է 

անհատներից:



ՄԿ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ըստ դպրոցի ուսուցիչների՝
�  դասընթացի արդյունավետությունն ուղիղ համեմատական կապի մեջ է տրամադրված 
նյութատեխնիկական աջակցության հետ, 

� օգնել են իրենց դասաժամը կազմակերպել արդյունավետ՝ մատուցվող նյութը դարձնելով 
տեսանելի և պատկերավոր:

Ըստ աշակերտների՝
� օգնում է ավելի լավ ընկալել նյութը,
� 33.1%-ը նշում է, որ դրանք կիրառվում են ամեն դասին, 22.8%-ը՝ երկու դասը մեկ, 

24.3% -ը՝ ավելի հազվադեպ և 19.7%-ը՝ չեն հիշում: 



ՄԿ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԿ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ըստ դպրոցի ուսուցիչների՝
� կլոր սեղանն ու աթոռները հարմար են խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ կազմակերպելու համար,

� նպաստում է երեխաների շրջանում անկաշկանդ ու ազատ կարծիք արտահայտելուն և իրար հետ 
համագործակցելուն:

Ըստ աշակերտների՝
� կահույքի դասավորվածությունը հարմար էր խմբային աշխատանքներին, մասնակցելու և անկաշկանդ 

արտահայտվելու համար: 

� 38.7%-ը նշում է, որ ՄԿ դասասենյակների կահավո րան քը շատ դրականորեն է ազդել ՄԿ ակումբի 
պարապմունքների վրա:



ՄԿ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵՎ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Մասնագիտություն ընտրելու համար աշակերտները կարևորում են՝

� Ինքնաճանաչումը,

� իրենց ուժեղ և թույլ կողմերի, կարողությունների/ընդունակությունների մասին 
իմացությունը,

� իրենց ցանկությունների և հետաքրքրութ յունների մասին իմացությունը:



Որքանո՞վ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներն օգնեցին իմանալ



ՄԿ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵՎ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Որքանո՞վ են աշակերտները վստահ, որ գիտեն հետևյալը՝



ՄԿ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵՎ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԿ ակումբների մասնակիցներ՝ 68.6% և ստուգիչ խումբ՝ 58%

                26.7 տոկոսը ՄԿ ակումբներին մասնակցելուց հետո



ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

ՄԿ մասնակից աշակերտներ հիմնականում՝
� Ինտերնետից
� Ծնողներից 
� ՄԿ ակումբից

ՄԿ ոչ մասնակից աշակերտներ հիմնականում՝
� Ծնողներից
� Ինտերնետից
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Հիմնական արդյունքներն են՝
� մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացները կարևոր են, ինֆորմատիվ և բխում են ուսուցիչների կարիքներից, 
� դասընթացներն արդյունավետ էին. դասավանդումը՝ ինտերակտիվ ու սպառիչ, բովանդակությունը՝ համակարգված ու 

հագեցած,
� դասընթացը հատկապես արդիական էր՝  հաշվի առնելով, որ չկա համակարգային մոտեցում դպրոցներում 

մասնագիտական կողմնորոշման նկատմամբ թե՛ վերապատրաստումների կազմակերպման, և՛ թե դիդակտիկ նյութերի 
տրամադրման առումով,

� կարևորվել է դասընթացավարի պրոֆեսիոնալիզմը,
� դասընթացի բովանդակությունը հագեցած լինելով հանդերձ ներկայացվել է բավականին կարճ ժամանակում՝ 

որոշակի դժվարություններ առաջացնելով նյութի յուրացման տեսանկյունից,
� բարձր է գնահատվել աջակցող այցերի արդյունավետությունը:
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Ընտրված դպրոցներում ՄԿ ակումբային պարապմունքները անցկացվել են
�  դաստիարակչական աշխատանքների գծով կազմակերպչի,
� սոցաշխատողի,
� տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալի,
� սոցիալական մանկավարժի,
� ՄԿԱ գծով տնօրենի տեղակալի,
� դպրոցի փոխտնօրենի,
� աջակցությունների գծով  փոխտնօրենի,
� դպրոցի հոգեբանի կողմից:



Ընտրությունն ըստ
� պաշտոնի նկարագրերի,
� մասնագիտական ու անձնային որակների:

Վարձատրությունը՝ 
� արտադասարանային պարապմունքների համար հատկացված բյուջեից,
� վճարվում է ակումբը վարող մասնագետի դրույքաչափով,
� չեն վճարվում: 
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