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Հանրակրթության ոլորտում է 
ընդհանուր կրթական մակարդակի 

բարձրացման բանալին:                    
 

 

Արայիկ Հարությունյան 

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար 

Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Եվրոպա-

կան հանձնաժողովի Հարևանության հարցե-

րով գլխավոր տնօրինության՝ Հայաստանի, 

Ադրբեջանի, Բելառուսի և Արևելյան գործըն-

կերության հարցերով բաժնի ղեկավար Վա-

սիլիս Մարագոսին և Հայաստանում ԵՄ 

պատվիրակությանը՝ ղեկավար, դեսպան 

Պյոտր Սվիտալսկու գլխավորությամբ:  

Ողջունելով հյուրերին՝ նախարար Արայիկ 

Հարությունյանը նշել է, որ 

Եվրոպական Միության 

հետ առկա է համագոր-

ծակցության դրական 

փորձ՝ վստահություն 

հայտնելով, որ ապագայում այն առավել արդ-

յունավետ կդառնա: «ՀՀ նոր կառավարությու-

նը կարևորում է կրթության ոլորտը և լայնա-

ծավալ ծրագրեր իրականացնելու մտադրու-

թյուն ունի:  

Մեր հիմնական մարտահրավերը կրթու-

թյան համակարգի մթնոլորտի փոփոխու-

թյունն է, որովհետև այս ոլորտին են անմիջա-

բար առնչվում մի շարք այնպիսի բացասա-

կան երևույթներ, ինչպիսիք են՝ կոռուպցիան, 

քաղաքականացվածությունը և այլն: Մարդ-

կային ռեսուրսները շատ կարևոր են այս 

առումով. դա այն գլխավոր կապիտալն է, որն 

ունի ներկայիս կառավարությունը. ուղղակի 

անհրաժեշտ է դրա շուրջ ստեղծել համապա-

տասխան միջավայր, նոր գիտելիքներ և 

հմտություններ տալ մարդկանց: Ներկայումս 

նախանշել ենք մի շարք երկարաժամկետ, 

միջնաժամկետ և կարճաժամկետ խնդիրներ, 

որոնցից հրատապ է կարճաժամկետների լու-

ծումը: Իրականում կրթության ոլորտում մի-

ջոցները քիչ չեն. պարզապես պետք է արդյու-

նավետ բաշխել դրանք: Մեր առաջնահերթու-

թյունները հանրակրթության ոլորտում են, 

քանի որ գտնում ենք, որ հենց այստեղ է ընդ-

հանուր կրթական մակարդակի բարձրացման 

բանալին: Հետևաբար մեզ համար առաջնային 

է դպրոցների կառավարման խորհուրդների և 

Կրթության ազգային ինստիտուտի ամբողջա-

կան վերափոխումը: Բուհական ոլորտում 

առաջնային է «Բարձրագույն կրթության մա-

սին» ՀՀ օրենքի ընդունումը, որը պետք է այն-

պես վերափոխել, որ ոլորտն ամբողջությամբ 

ապաքաղաքականացվի, և բարձրացվի բուհե-

րի ակադեմիական ինք-

նավարությունը:  

Բոլոնիայի գործըն-

թացով պայմանավոր-

ված՝ ներկայումս զբաղ-

վում ենք համալսարան-

ների ցանցի գործարկմամբ, ինչը թույլ կտա 

ապահովել ուսանողների շարժունությունը և 

զգալիորեն մեծացնել մրցունակությունը: Այս 

ամենի արդյունքում՝ որոշ բուհեր և մասնա-

գիտություններ ինքնաբերաբար կփակվեն, 

մյուսները՝ կզարգանան: Եթե այս ամենը չար-

վի, ապա դժվար է խոսել գիտության զար-

գացման մասին միջնաժամկետ կտրվածքով: 

      

 

 



Այս բոլոր բարեփոխումները ենթադրում են 

լուրջ օրենսդրական և այլ բնույթի կարգավո-

րումներ, որոնց համար ակնկալում ենք նաև 

ԵՄ դրական փորձը և աջակցությունը: Կրթու-

թյան ոլորտում ռեսուրսներ ներգրավելով՝ 

ինստիտուցիոնալ առումով այն լուրջ ազդե-

ցություն կունենա ընդհանուր կրթական հա-

մակարգի վրա: Առանձին հաջողված կրթա-

կան ծրագրեր նախկինում էլ են եղել, բայց 

դրանք էական ազդեցություն չեն թողել ընդ-

հանուր համակարգի վրա: Ցանկալի է, որ մեր 

համագործակցությունն այս տրամաբանու-

թյամբ ընթանա»,-նշել է նախարարը՝ ընդգծե-

լով, որ լուրջ անելիքներ կան «Հորիզոն-2020» 

ծրագրի և Բոլոնիայի գործընթացի համա-

տեքստում: «Բոլոնիայի գործընթացի նախա-

րարական գագաթնաժողովում ընդունվել է 

կոմյունիկե, որը գրեթե ամբողջությամբ հա-

մահունչ է մեր քաղաքականությանը: Դրա 

գլխավոր կարգախոսն է՝ կրթություն բոլորի 

համար: Եվրոպական կրթական տարածքը 

մեզ հարազատ է, և Հայաստանի կրթության 

ոլորտը զարգանում է հենց այս տրամաբա-

նությամբ»,-ընդգծել է նախարարը:  

Վասիլիս Մարագոսի խոսքով՝ անհրա-

ժեշտ է ավելի լայն համագործակցության 

դաշտ ապահովել՝ կրթության ոլորտը զար-

գացնելու համար: Նա ընդգծել է, որ  կարևոր է 

մարդկային ռեսուրսների զարգացման գործ-

ընթացը, որի մեջ մեծ դերակատարություն 

ունի որակյալ կրթության ապահովումը: Վա-

սիլիս Մարագոսն անդրադարձել է Էրազ-

մուս+ և «Հորիզոն-2020» ծրագրերի իրակա-

նացման խնդրին: 

Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղե-

կավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին իր հեր-

թին նշել է, որ ՀՀ նոր կառավարությունը կա-

րևորում է կրթության ոլորտի զարգացումը, և 

ԵՄ-ն պատրաստակամ է աջակցել նոր ծրա-

գրերի իրականացման և դրանց շարունակա-

կանության ապահովման հարցում: 

Կողմերը քննարկել են նաև «ԵՄ-ն Հայաստա-

նում նորարարության համար. կրթության 

ընդլայնում STEM ուղղությամբ» ծրագրի  

մանրամասներ:

OUR SLOGAN IS: EDUCATION FOR EVERYBODY 

Minister of Education and Science of RA Arayik Harutyunyan has received Vassilis Maragos, Head of 
Unit, Armenia, Azerbaijan, Belarus and Eastern Partnership, DG Neghbourhood and Enlargement 
Negotiations, European Commission, and Head of the EU Delegation to Armenia, Ambassador Piotr 
Świtalski. 

Highlighting the cooperation between EU and Armenia, Minister ensured that further cooperation is 
going to be more productive. 

He also spoke about the Communiqué adopted at the Ministerial Summit of the Bologna Process and 
underlined that it is almost entirely consistent with the policy, whith main slogan– education for all. 

Head of the EU Delegation to Armenia, Ambassador Piotr Świtalski stated that EU is willing to support 
implementation of new projects and ensuring their continuity. 

Head of Unit, Armenia, Azerbaijan, Belarus and Eastern Partnership, DG Neighbourhood and 
Enlargement Negotiations, European Commission Vassilis Maragos stated that it is necessary to provide a 
wider cooperation area for the development of the education sector. 

He emphasized the human resource development process, with target to providing quality education. 

http://www.mkuzak.am/


 

    ՀՀ կրթության և գիտության նախարար 

Արայիկ Հարությունյանը և փոխնախարար 

Հովհաննես Հովհաննիսյանը հանդիպել են 

նախնական և միջին մասնագիտական ու-

սումնական հաստատությունների տնօրեննե-

րի հետ: Հանդիպման ընթացքում անդրա-

դարձ է կատարվել ոլորտի առաջնահերթու-

թյուններին և հրատապ խնդիրներին: Ողջու-

նելով ներկաներին՝ Արայիկ Հարությունյանը 

նշել է, որ տնօրենները նախարարությանը 

կարող են դիտարկել բացառապես որպես 

գործընկեր: «Նման գործընկերություն պետք է 

լինի նաև ձեր կողմից, որպեսզի կարողանանք 

համատեղ ուժերով լուծել բոլոր խնդիրները: 

Վերջին շրջանում ինձ հասնում են կոռուպ-

ցիոն դեպքերի մասին որոշ ահազանգեր առ 

այն, որ իրականացվում է դիպլոմների վա-

ճառք, գոյություն չունեցող ուսանողներին 

տրվում են ավարտական վկայականներ և 

այլն: Այս խնդիրները դեռևս խորությամբ չեմ 

ուսումնասիրել և հուսով եմ, որ գոյություն 

չունեն նման երևույթներ: Խնդրի բացակայու-

թյան դեպքում առավել արդյունավետ կաշ-

խատենք, իսկ եթե այն գոյություն ունի, ապա 

պետք է արագ լուծում ստանա,-նշել է նախա-

րարը՝ ընդգծելով, որ ՄԿՈՒ ոլորտում առկա 

են նաև օրենսդրության հետ կապված խնդիր-

ներ, որոնց հնարավորինս կարճ ժամկետում 

լուծում կտրվի, որպեսզի ոլորտը չտուժի: 

«ՄԿՈՒ-ն անչափ կարևոր ոլորտ է: Մասնա-

վորապես որոշակի խնդիրների պատճառով 

աշխատաշուկայի հարցը փորձ է արվում 

լուծել բուհերի միջոցով, ինչի հետևանքով ո՛չ 

աշխատաշուկան է բավարար վիճակում, ո՛չ 

ուսհաստատություններն են զարգանում, ո՛չ 

էլ ուսանողներն են համապատասխան գիտե-

լիքներ ստանում: 

Դրա համար պետք է այնպես անել, որ 

ոլորտն արագ արդյունքներ գրանցի: ՏՏ մաս-

նագետները, օրինակ, ասում են, որ ՄԿՈՒ 

հաստատությունների միջոցով կարճ ժամա-

Անհրաժեշտ է բացառել կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորում: 



նակում կարելի է բավարարել մի քանի հա-

զար մասնագետի պահանջարկը, որն այսօր 

առկա է աշխատաշուկայում, իսկ սա բավա-

կանին մեծ թիվ է: Բացի այդ՝ մի քանի գերա-

տեսչություններ ևս հույսեր են կապում այս 

ոլորտի հետ, ավելին՝ առաջարկվում է Կառա-

վարության ծրագրում ներառել որոշակի լու-

ծումներ»,-նշել է նախարարը: Արայիկ Հարու-

թյունյանը կարևորել է նաև պետական որա-

կավորման քննությունների պատշաճ կազմա-

կերպման հարցը: «Այս հարցում լինելու է 

առավելագույն խիստ դիրքորոշում. պետք է 

բացառվի կոռուպցիայի ցանկացած դրսևո-

րում, որի վերաբերյալ օրերս քննարկում եմ 

ունեցել նաև իրավապահ մարմինների հետ: 

Այս հարցում ապավինում եմ ձեր համագոր-

ծակցությանը. պետք է ոլորտն իսպառ մաքրել 

հնարավոր կոռուպցիոն մեխանիզմներից և 

հրատապ լուծումներ գտնել: Եթե այս 

խնդրում հաջողենք, ապա սա մեծ քայլ կլինի 

այս ոլորտում: Մնացած բոլոր հարցերն աս-

տիճանաբար լուծում կստանան»,-ընդգծել է 

նախարարը: 

Արայիկ Հարությունյանը պատասխանել է 

նաև տնօրենների հարցերին, որոնք, մասնա-

վորապես վերաբերել են ուսհաստատություն-

ների խոշորացմանը, սովորողների տեղա-

փոխման կարգում փոփոխությունների կա-

տարմանը, անվճար և վճարովի տեղերի 

տրամադրմանը և այլ խնդիրների:  

Նախնական և միջին մասնագիտական 

ուսհաստատությունների տնօրենները ոլոր-

տային խնդիրների վերաբերյալ հանդես են 

եկել մի շարք առաջարկություններով: 

 

ANY FORM OF CORRUPTION SHOULD BE EXCLUDED 

 

Minister of Education and Science of RA Arayik Harutyunyan and Deputy 

Minister Hovhannes Hovhannisyan had a meeting with directors of VET 

institutions. The enlargement of institutions, changes in the student transfer 

order, provision of free and paid education, and other issues were discussed at the 

meeting. The Minister announced that no form of corruption is acceptable at 

educational institutions. 

http://www.mkuzak.am/


 

ARAYIK HARUTYUNYAN HIGHLIGHTS THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROJECTS IN 

ARTSAKH 
 

The Minister of Education and Science of RA Arayik Harutyunyan has received head of “Anoushavan 

Abrahamyan” Education Fund Anoushavan Abrahamyan. The Minister thanked the benefactor for significant 

contribution to the VET sector over the years. 

Arayik Harutyunyan highlighted the intention of the foundation to implement education project in 

Artsakh, underlining that the Ministry of Education and Science is also taking corresponding measures. 

Anoushavan Abrahamyan stated that the board of the fund will make a decision to repair and upgrade the 

equipment of an agricultural VET school in Artsakh by introducing new professions, particularly wine making, 

technical support of agricultural work, horticulture. 

 

 

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարար 

Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է «Անուշա-

վան Աբրահամյան» բարեգործական հիմնա-

դրամի տնօրեն Անուշավան Աբրահամյանին: 

Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել բա-

րերարին՝ նախնական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության ոլոր-

տում տարիներ շարունակ ներդրած մեծ 

ավանդի համար: Արայիկ Հարությունյանը 

հատկապես կարևորել է հիմնադրամի՝ Արցա-

խում կրթական ծրագիր իրականացնելու 

մտադրությունը՝ ընդգծելով, որ ԿԳ նախարա-

րությունը ևս այդ ուղղությամբ համապատաս-

խան աշխատանքներ է տանում: Նախատես-

վում է բարերարների աջակցությամբ նպատա-

կային 10 տեղ հատկացնել Շուշիի Եզնիկ Մոզ-

յան արհեստագործական ուսումնարանին և 

մասնագետներ պատրաստել տնտեսության 

համար կարևոր ոլորտներում՝ մասնավորա-

պես «Հարդարման շինարարական աշխա-

     Նախատեսվում է բարերարների աջակցությամբ նպատակային 10 տեղ հատկաց-

նել Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանին և մասնագետներ 

պատրաստել տնտեսության համար կարևոր ոլորտներում՝ մասնավորապես «Հար-

դարման շինարարական աշխատանքների» և «Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա» 

մասնագիտություններով: 

 



 

 

տանքների» և «Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա» մասնագիտություններով: 

Իր հերթին Անուշավան Աբրահամյանը նշել 

է, որ վերջերս է վերադարձել Արցախից, որ-

տեղ Կրթության, գիտության և սպորտի նա-

խարար Նարինե Աղաբալյանի ուղեկցու-

թյամբ եղել է Ստեփանակերտի և Մարտու-

նու, ինչպես նաև Շուշիի Եզնիկ Մոզյան ար-

հեստագործական ուսումնարաններում, որ-

տեղ հրաշալի հնարավորություններ կան 

որակյալ կրթություն ապահովելու համար: 

Բարերարը նշել է նաև, որ մոտ ժամանակ-

ներս հիմնադրամի խորհուրդը որոշում կըն-

դունի՝ Արցախում գյուղատնտեսության ոլոր-

տի որևէ արհեստագործական ուսումնական հաստատություն վերանորոգելու, սարքավո-

րումներով վերազինելու վերաբերյալ՝ ներդնելով նոր մասնագիտություններ, մասնավորա-

պես գինեգործություն, գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում, այ-

գեգործություն և այլն: Անուշավան Աբրահամյանը շեշտել է, որ հետևողական է լինելու՝ 2006 

թվականից ի վեր ՀՀ 9 ուսհաստատություններում իր կողմից իրականացվող ծրագրերի շա-

րունակական բարելավման ուղղությամբ: Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև 

դասախոսների և վարպետների որակավորման բարձրացման խնդիրներին: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բարեփոխումների հիմնական առանցքում լինելու է հանրակրթությունը, ինչի արդ-

յունքում ակնկալվում է ունենալ անկախ, ազատ, քննադատական և վերլուծական 

մտածողությամբ օժտված շրջանավարտներ: 

 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Հայաստանում 

Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկուն: ԿԳ նա-

խարարը շնորհակալություն է հայտնել ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության ղեկավարին` Հայաստանի 

կրթության ոլորտին տրամադրվող աջակցության համար:  

 

http://www.mkuzak.am/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արայիկ Հարությունյանի խոսքով` Հայաստանի կրթական համակարգը կառուցվածքի 

առումով համադրելի է Եվրոպական միասնական կրթական տարածքին, սակայն կրթության 

որակի բարելավման ուղղությամբ դեռևս լուրջ մարտահրավերներ կան: 

Ներկայացնելով կրթության ոլորտում նախանշվող բարեփոխումները՝ ԿԳ նախարարը նշել 

է, որ ներկայումս ակնկալվում է ԵՄ աջակցությունը՝ մասնավորապես, Կրթության ազգային 

ինստիտուտի վերափոխման, հանրակրթական ծրագրերի, դասագրքաստեղծ գործունեության, 

փոքրաթիվ դպրոցների կառավարման ուղղությամբ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն կրթության ոլորտներում: 

Արայիկ Հարությունյանն ընդգծել է, որ բարեփոխումների հիմնական առանցքում լինելու է 

հանրակրթությունը, ինչի արդյունքում ակնկալվում է ունենալ անկախ, ազատ, քննադատա-

կան և վերլուծական մտածողությամբ օժտված շրջանավարտներ: Այս փուլի համար նա վերո-

նշյալ ոլորտից առանձնացրել է գյուղական համայնքների փոքրաթիվ դպրոցների արդյունա-

վետ կառավարման խնդիրը, որի կարգավորման համար մշակվում է նոր մոդել՝ կրթամշակու-

թային կենտրոնների ձևաչափով: Դա հնարավորություն կտա գյուղական համայնքներում 

միաժամանակ մեկտեղել նախակրթարանի, դպրոցի և մշակութային կենտրոնի գործառույթ-

ները: 

ԵՄ դեսպան Սվիտալսկին «ԵՄ-Հայաստան» հետագա համագործակցության համատեքստում 

կարևորելով կրթության ոլորտին տրամադրվող աջակցությունը` շեշտել է, որ կրթական գերա-

տեսչության ղեկավարությունից ակնկալվում է կոնկրետ ծրագրերի ներկայացում: ԵՄ դեսպանն 

իր գոհունակությունն է արտահայտել կրթության կառավարման համակարգի արդյունավետու-

թյան բարձրացման ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ իրականացվող նոր կառավարու-

թյան քայլերի առնչությամբ: 

ARMENIA-EU: NEW PERSPECTIVES FOR EDUCATIONAL COOPERATION 

 

Minister of Education and Science of RA Arayik Harutyunyan received head of the 

EU Delegation to Armenia, Ambassador Piotr Świtalski.  

The Minister thanked the Ambassador for the support to the education sector of 

Armenia. 

He says, that the structure of educational system in Armenia can be compared to the 

European educational space, yet, there are serious challenges in improving the quality 

of education. 

In the context of Armenia-EU further cooperation, EU Ambassador Piotr Świtalski, 

emphasized the importance of support to the education sector. He highlighted that the 

Ministry of Education is expected to present specific projects.  

The EU Ambassador expressed his contentment in increasing the efficiency of the 

education management system and the steps of the new government in the fight against 

corruption. 



 

 

 

 

 

 

 

Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է 

կատարվել նաև ուսումնական հաստատու-

թյունների ապաքաղաքականացմանը, կրթու-

թյան համակարգին տրամադրվող պետական 

միջոցների արդյունավետության բարձրաց-

մանը, գիտության ոլորտին, մասնավորապես՝ 

«Հորիզոն 2020» ծրագրին, TUMO ստեղծարար 

տեխնոլոգիաների կենտրոնի ընդլայնմանը 

վերաբերող այլ հարցերի: 

Տարիներ շարունակ պատշաճ ուշադրու-

թյան չի արժանացել միջին մասնագիտական 

կրթության ոլորտը, չնայած իր դերով և 

նշանակությամբ այն մեծ գործառույթ և 

կարևորություն ունի հանրային կյանքում, 

ինչպես նաև տնտեսության մեջ: «Հոդված-3» 

ակումբում կազմակերպվել էր քննարկում` 

«Մշակութային և միջին մասնագիտական 

կրթության հիմնահարցերը» թեմայով: 

Քննարկմանը մասնակցել են ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարի տեղակալ Հովհան-

նես Հովհաննիսյանը, ԿԳՆ նախնական (ար-

հեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալ-

յանը, ՀՀ մշակույթի նախարարի խորհրդա-

կան Դավիթ Մաթևոսյանը, մշակութային ուղղ-

վածությամբ քոլեջների տնօրեններ, կրթու-

թյան փորձագետներ: Քննարկումը կազմա-

կերպվել էր մշակութային քոլեջների տնօրեն-

ների առաջարկությամբ: ԿԳ նախարարի տե-

ղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանն իր ելույ-

թում նշեց, որ միջին մասնագիտական կրթու-

թյան ոլորտում առկա են մի շարք լուրջ 

խնդիրներ. «Այստեղ մենք գործ ունենք մշա-

կութային, ՏՏ, առևտրի և ծառայությունների, 

սպասարկման, գյուղատնտեսական ուղղվա-

ծությամբ ուսումնական հաստատություննե-

րի հետ: Այս ոլորտի գլխավոր խնդիրն աշխա-

տաշուկայի պահանջարկի արագ բավարա-

րումն է: Հատկապես մշակութային քոլեջների 

գործունեության վերաբերյալ բարձրացվել են 

մի շարք հարցեր, որոնց մի մասը լուծում է 

ստացել, որոշ հարցեր էլ դեռևս քննարկվում 

են: Խնդիր ունենք մասնավոր սեկտորի հա-

մար առավել գրավիչ դարձնել ոլորտը՝ հատ-

կապես ագրարային և տնտեսության ոլորտի 

մասնագիտությունները: Կոչ կանեմ այն գոր-

ծարարներին, ովքեր մտահոգված են իրենց 

իսկ բիզնեսի զարգացման հեռանկարներով՝ 

մեծ ուշադրություն դարձնել ոլորտի զարգաց-

մանը»,-նշել է Հովհաննես Հովհաննիսյանը:   

 

Մշակութային մասնագիտությունները 

հատուկ վերաբերմունք են պահանջում: 

 

http://www.mkuzak.am/


 
 

 

Նա ընդգծեց, որ ոլորտի զարգացման 

նկատմամբ հետաքրքրություն ունեցող` մաս-

նավոր հատվածի մի շարք ներկայացուցիչ-

ների հետ հանդիպումներ արդեն տեղի են 

ունեցել: Նրա խոսքով` ոլորտի որոշ խնդիր-

ներ օրենսդրական փոփոխություն են ենթա-

դրում: Դրանց մի մասն էլ պայմանավորված է 

կառավարման բացթողումներով: Վերջին 

տարիներին ակտիվացել է միջազգային կազ-

մակերպությունների համագործակցությունը 

ՄԿՈՒ ոլորտի հետ, մասնավորապես արդյու-

նավետ համագործակցություն է ծավալվել 

Եվրոպական Միության, Գերմանական մի-

ջազգային համագործակցության ծրագրի 

(GIZ)-ի հետ, որի աջակցությամբ սկսվել է 

դուալ կրթական համակարգի փորձնական 

ներդրումը մի քանի քոլեջներում: ՀՀ ԿԳՆ 

նախնական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության վարչության 

պետ Արտակ Աղբալյանի խոսքով՝ 12-ամյա 

պարտադիր կրթության սահմանադրական 

պահանջի ամրագրումից հետո քոլեջները և 

ուսումնարանները հիմնական կրթության 

հիմքով վճարովի կրթության կազմակերպ-

ման իրավունք չունեն: Սա առաջացնում է 

հավելյալ խնդիրներ, քանի որ պետության 

կողմից հատկացված տեղերը սահմանափակ 

են: «Եթե դպրոցի պարագայում` որքան դի-

մորդ լինում է, այնքան էլ ընդունվում է, և 

որևէ խոչընդոտ չկա, ապա քոլեջի և ուսում-

նարանների համար պետպատվերով տեղերի 

սահմանափակ քանակը առաջացնում է 

խնդիրներ»,- նշել է վարչութան պետը և ներ-

կայացրել վիճակագրություն. 2017-ին արհես-

տագործական կրթության համար պետու-

թյան կողմից հատկացվել է 3877 տեղ՝ ԿԳՆ-ին 

և 400 տեղ՝ ոստիկանությանը, իսկ միջին 

մասնագիտական կրթությանը` 7713 տեղ 

ԿԳՆ-ին, 279 տեղ այլ ոլորտների` մշակույթ, 

սպորտ և այլն: 2018 թվականին միջին մաս-

նագիտական ոլորտում պետպատվերի տեղե-

րը կտրուկ նվազել են, քանի որ կրթության 

ոլորտի ֆինանսավորումը պակասել էր: Ըստ 

այդմ` այս տարի արհեստագործական կրթու-

թյանը հատկացվել է 3777 տեղ՝ ԿԳՆ-ին, և 200 

տեղ՝ ոստիկանությանը, իսկ միջին մասնագի-

տական կրթությանը՝ 6270 տեղ ԿԳՆ-ին և 271 

տեղ այլ ոլորտների: Այսինքն` 1600 տեղով 

նվազել են միջին մասնագիտական և մոտ 

300-ով արհեստագործական կրթության պետ-

DISCUSSION ON: “CULTURAL PROFESSIONS REQUIRE SPECIAL ATTENTION” 

A discussion was organized at “Article 3” club on “Issues of cultural and vocational education”. 

Deputy Minister of Education and Science Hovhannes Hovhannisyan, head of Preliminary and 

Vocational Education and Training Department of the Ministry of Education and Science Artak 

Aghbalyan, advisor to the Minister of Culture Davit Matevosyan as well as heads of cultural colleges and 

education experts participated in the discussion. 

The Deputy Minister Hovhannes Hovhannisyan stated that cooperation between VET sector and 

international organizations has increased. In particular, effective cooperation has been established with 

the EU and GIZ with the support of which piloting of dual education system has been implemented in 

several colleges. 

Advisor to the Minister of Culture Davit Matevosyan highlighted the importance for young people to 

get professions relevant to the labour market demands. 

 



պատվերի տեղերը: Արտակ Աղբալյանի խոս-

քով` նախարարությունում փորձել են պա-

հուստային տեղերի բաշխումն այնպես կազ-

մակերպել, որպեսզի հնարավորինս ապա-

հովվի արհեստագործական և միջին մասնա-

գիտական կրթության առկա պահանջարկը: 

Հաշվի առնելով, որ պետության պատվերը, 

այնուամենայնիվ, սահմանափակ է, օրենս-

դրական փոփոխության առաջարկ է նախա-

պատրաստվում, ըստ որի` պետք է քոլեջնե-

րին և ուսումնարաններին թույլատրել հիմ-

նական կրթության հիմքով վճարովի կրթու-

թյուն ևս կազմակերպել. «Պետպատվերի 

շրջանակում մենք անպայման տեղեր կտրա-

մադրենք: Սակայն մրցութային հիմունքներով 

ընդունելություն անելուց հետո, եթե լինեն 

մարդիկ, ովքեր անպայման ուզում են սովորել 

հենց այդտեղ ու պատրաստ են նաև վճարել 

դրա համար, օրենսդրական փոփոխությունից 

հետո մենք նրանց կտանք այդ հնարավորու-

թյունը: Սա նաև ուսումնական հաստատու-

թյուններին թույլ կտա ունենալ արտաբյուջե-

տային ֆոնդ և լուծել ֆինանսական խնդիր-

ներ»: Իրավական խնդիր կա նաև քոլեջից 

բուհ անցման գործընթացում: Մինչև 2012 թ. 

գործող կարգով քոլեջի բարձր առաջադիմու-

թյամբ շրջանավարտները հնարավորություն 

ունեին կրթությունը շարունակել համապա-

տասխան մասնագիտությամբ բուհի առկա՝ 2-

րդ և հեռակա՝ 3-րդ կուրսերում: Սակայն այս 

կարգը հետագայում վերանայվեց և օրենս-

դրությամբ ամրագրվեց. քոլեջի լավագույն 

շրջանավարտները կարող են ուսումը շարու-

նակել բուհի համապատասխան մասնագի-

տությամբ ֆակուլտետի հեռակա 2-րդ կուր-

սում. «Մի շատ կարևոր սկզբունք իրավական 

դաշտից դուրս մնաց. արվեստի, առողջապա-

հության, սպորտի ոլորտի մասնագիտու-

թյունների համար բուհերը հեռակա ուսու-

ցում չունեն: Հետևաբար` խախտվում է քոլեջ-

ների մշակութային մասնագիտությամբ շրջա-

նավարտների կրթության շարունակականու-

թյան իրավունքը: Ստացվում է, որ, օրինակ, 

Ա. Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկա-

վարժական քոլեջն ավարտած կամ Փ. Թերլե-

մեզյանի անվան գեղարվեստի քոլեջն ավար-

տած անձը ստիպված է ընդհանուր հիմունք-

ներով բուհ ընդունվել և հայտնվել ընդամենը 

առաջին կուրսում: Այստեղ նաև ուսանողի 

իրավունքների «խախտում» ենք տեսնում»,-

նշել է Ա. Աղբալյանը: Ըստ նախարարի տեղա-

կալ Հովհաննես Հովհաննիսյանի` հիմնական 

կրթության հիմքով վճարովի կրթություն կազ-

մակերպելու խնդիրը դեռ քննարկման փու-

լում է: Այս հարցում Կրթության և գիտության 

նախարարությունը նաև սահմանադրագետ-

ների փորձագիտական եզրակացության կա-

րիքն ունի` նկատի ունենալով, որ 12-ամյա 

կրթությունը սահմանդրական պահանջ է: 

Հովհաննես Հովհաննիսյանի կարծիքով` քո-

լեջների վճարովի-անվճար տեղերի, ինչպես 

նաև բուհական աստիճանում կրթությունը 

շարունակելու հնարավորությունների նվա-

զեցումը պայմանավորված է ավագ դպրոցին 

չվնասելու միտումով. «Ավագ դպրոցը դեռևս 

լուրջ բովանդակային փոփոխությունների 

կարիք ունի, և եթե երեխան առաջնորդվի այն 

մտայնությամբ, որ քոլեջից հետո միանգամից 

ընդունվելու է բուհ, ավագ դպրոցը կտուժի: 

Բացի այդ՝ ՀՀ Սահմանադրությամբ կրթու-

թյան հանրակրթական բաղադրիչն անվճար 

է, և այստեղ խնդիր է՝ արդյոք միջին մասնա-

գիտական կրթությունը հանրակրթությո՞ւն է, 

թե՞ ոչ: Ես խնդրել եմ, որ սահմանադրագետ-

ներն ուսումնասիրեն այս խնդիրը»: Քննարկ-

ման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել 

մշակութային քոլեջների շրջանավարտների 

դիպլոմային աշխատանքների պահպանման 

և արխիվացման հարցերին: Որպես կանոն, 

շրջանավարտներն իրենց ավարտական աշ-
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խատանքները թողնում են ուսումնական 

հաստատությանը, ինչն առանձին դեպքերում 

դժգոհություններ է հարուցում: Նախարարի 

տեղակալը նշել է, որ այժմ քննարկվում է 

դիպլոմային աշխատանքները էլեկտրոնային 

տարբերակով պահպանելու հարցը, իսկ բուն 

աշխատանքը կարելի է՝ կա'մ հեղինակին փո-

խանցել, կա'մ, հեղինակի համաձայնությամբ, 

նվիրել սոցիալական, կրթական, պետական 

որևէ հիմնարկի: 

ՀՀ մշակույթի նախարարի խորհրդական 

Դավիթ Մաթևոսյանը անդրադարձել է մշա-

կութային կրթությանը: Նա մասնավորապես 

նշել է, որ իր և մշակույթի նախարարության 

մտահոգությունն ավելի շատ գաղափարաբա-

նական, բովանդակային է, և այն բխում է մեր 

ժամանակների հրամայականներից: Մա-

թևոսյանի խոսքով՝ շատ կարևոր է, որ երի-

տասարդները ժամանակին համահունչ մաս-

նագիտություն ընտրեն և որակավորում ստա-

նան, որպեսզի շուկայում լինեն իրոք պա-

հանջված մասնագետներ: «Սրանք հրամայա-

կաններ են, որոնց իրականացումը սերունդ-

ների համար հնարավորություն կստեղծի` 

կայանալու և հասնելու իրենց նպատակնե-

րին: Դրա համար մենք պատրաստ ենք ձեռք 

ձեռքի տված աշխատել համապատասխան 

հաստատությունների և ԿԳ նախարարության 

հետ: Մշակութային կրթությունն իր բովան-

դակությանը համահունչ ձևավորելը լուրջ 

կարևորություն ունեցող խնդիր է: Հայաստա-

նը, ընդհանրապես օրենսդրական միջազգա-

յին չափանիշների հիմքերի առումով, բավա-

կանին տարօրինակ, տակավին խմորային, 

հաճախ նաև չգիտակցված վիճակում է, և այս-

տեղ հսկայական ճանապարհ ունենք անցնե-

լու: Այդ ճանապարհը կարելի է անցնել գրա-

գետ` ուրիշների փորձի օգտագործման միջո-

ցով»,-նշել է Մաթևոսյանը: 

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են մշա-

կութային մասնագիտությունների ուսուցման 

արդյունավետության բարձրացման, ֆինանսա-

վորման, դիմորդների շրջանում պահանջարկ 

չունեցող, սակայն խիստ կարևոր մասնագիտա-

ցումների պահպանման ու զարգացման հետ 

կապված խնդիրները: Վերջում պայմանավոր-

վածություն է ձեռք բերվել առաջիկայում կազ-

մակերպել հանդիպում` հրատապ լուծումներ 

պահանջող հարցերը քննարկելու և լուծումներ 

գտնելու նպատակով: 

 



 

   

 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից գյուղա-

տնտեսական և հարակից մասնագիտություն-

ների գծով ավելի քան երկու տասնյակ քոլեջ-

ներում և ուսումնարաններում ներդրվել է նոր 

ուսումնական մոդուլ` «Օրգանական գյուղա-

տնտեսություն»: 

Ուսումնական ծրա-

գիրը մշակվել է Եվրո-

պական Միության կող-

մից ֆինանսավորվող 

«Օրգանական գյուղա-

տնտեսության աջակ-

ցության նախաձեռնու-

թյուն» (ՕԳԱՆ) ծրագրի 

շրջանակում, հրատա-

րակվել է ուսումնական 

գրականություն: 

Տեղի է ունեցել «Օրգանական գյուղատըն-

տեսություն» ուսումնական ձեռնարկի և հա-

մանուն երկու ուղեցույցների շնորհանդեսը, 

որին ներկա են գտնվել ՀՀ կրթության և գի-

տության նախարար Արայիկ Հարությունյա-

նը, Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղե-

կավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, Ավս-

տրիական զարգացման գործակալության 

ՕԳԱՆ ծրագրի թիմի ղեկավար Դավիդ Մու-

քենհուբերը, նախնական արհեստագործա-

կան և միջին մասնագիտական կրթության 

ոլորտի, հասարակական կառույցների և գյու-

ղատնտեսական քոլեջների մի շարք ներկայա-

ցուցիչներ: Միջոցառ-

ման ընթացքում ներ-

կայացվել է ՀՀ կրթու-

թյան և գիտության 

նախարարության և 

Ավստրիական զար-

գացման գործակալու-

թյան կողմից մշակ-

ված «Մասնագիտա-

կան կրթության հա-

մակարգում օրգա-

նական գյուղատնտեսության սկզբունքներ» 

ուսումնական մոդուլը, որի ներդրման արդ-

յունավետությունն ապահովելու նպատակով 

հրատարակվել են նշված երեք ձեռնարկները: 

«Օրգանական գյուղատնտեսություն» դա-

սախոսի ձեռնարկը նախատեսված է միջին 

մասնագիտական կրթություն իրականացնող 

ուսումնական հաստատություններում աշ-
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խատող դասախոսների համար, ովքեր հա-

մանուն մոդուլի ներդրումից հետո դասավան-

դելու են «Օրգանական գյուղատնտեսություն» 

առարկան: Ձեռնարկում ներկայացված են մե-

թոդներ, խորհուրդներ և ուսուցողական նյու-

թեր, որոնք կարող են օգտագործվել դասերի 

ընթացքում: Առաջարկվող նոր մոտեցումները 

միտված են նաև նոր՝ ստեղծարար գաղա-

փարների իրականացմանը: 

Ուղեցույցներից առաջինը նախատեսված է 

ուսանողների, երկրորդը` օրգանական գյուղա-

տնտեսության ոլորտով հետաքրքրվողների 

համար: Ուսանողի ձեռնարկում ներառված են 

բազմաթիվ վարժություններ` օրգանական և 

ավանդական գյուղատնտեսության տարբերու-

թյունների մասին: Ուղեցույցը միաժամանակ 

կարող է ծառայել որպես ուսումնական տետր` 

ՄԿՈՒ հասատատություններում սովորողների 

և նրանց դասավանդողների համար: 

Նշենք, որ նոր մոդուլի ներդրման շրջանա-

կում իրականացվել են ավելի քան 90 ՄԿՈՒ 

մասնագետների վերապատրաստումներ Հա-

յաստանում և Ավստրիայում: 

Մոդուլը նպատակաուղղված է փոխանցե-

լու մի շարք ակադեմիական և աշխատանքա-

յին փորձառություններ ուսանողներին, ովքեր 

ուսումնառության ընթացքում ձեռք կբերեն 

առանցքային գիտելիքներ՝ թե՛ օրգանական 

գյուղատնտեսության, թե՛ սննդամթերքի տեխ-

նիկական արտադրության, մարքեթինգի և կա-

ռավարման մասին: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար 

Արայիկ Հարությունյանը շնորհանդեսի ժա-

մանակ ողջունել է Հայաստանում ԵՄ պատ-

վիրակության, Ավստրիական զարգացման 

գործակալության և միջազգային գործընկեր 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչնե-

րին, ովքեր աջակցում են Հայաստանում 

նախնական և միջին մասնագիտական կրթու-

թյան ոլորտի բարեփոխումներին: «2007 թվա-

կանից առ այսօր Եվրոպական Միությունը 

հանդիսանում է ՄԿՈՒ համակարգի բարե-

փոխումների հիմնական աջակցող կառույց-

ներից մեկը: Ներկայումս իրականացվող 

«Ավելի լավ որակավորում՝ ավելի լավ աշխա-

տանքի համար» բյուջետային աջակցության 

ծրագիրն ուղղված է գյուղատնտեսական 

ոլորտի ՄԿՈՒ հաստատությունների զար-

գացմանը: Այն նպատակ ունի գյուղատնտե-

սության ոլորտում բարձրացնել աշխատաշու-

կայի արդյունավետությունն ու ՄԿՈՒ շրջա-

նավարտների մրցունակությունը՝ մասնագի-

տական կրթության և ուսուցման արդիակա-

նացման միջոցով: Ուսումնական մոդուլը 

միտված է ուսանողներին տալու մի շարք 

ակադեմիական և գործնական հմտություններ 

և կարողություններ, ինչի շնորհիվ նրանք 

ձեռք կբերեն առանցքային գիտելիքներ՝ օր-

գանական գյուղատնտեսության, սննդամթեր-

քի տեխնիկական արտադրության, օրգանա-

կան գյուղատնտեսության մեթոդներով ար-

տադրված սննդի օրենսդրության, հսկման, 

հավաստագրման, պիտակավորման, ինչպես 

նաև շուկայավարման, բիզնեսի և որակի 

ապահովման պահանջների վերաբերյալ»,- 

նշել է ԿԳ նախարարը: Նրա խոսքով` քոլեջ-

ներում ներդրվող օրգանական գյուղատնտե-

սության նոր դասընթացը կնպաստի ոլորտի 

զարգացմանը, ինչպես նաև շրջանավարտ-

ների կարիերայի հետագա պլանավորմանն 

ու մասնագիտական առաջխաղացմանը: Նա-

խարարը նաև հույս է հայտնել, որ ԵՄ-ի և 

Ավստրիական զարգացման գործակալության 

համագործակցությունը կրթության ոլորտում 

կլինի շարունակական: 

«Վստահ ենք, որ այս դասընթացները 

կնպաստեն նոր ձևավորվող, բայց մրցունակ 

օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում 

ուսանողների հետագա կարիերայի առաջ-

խաղացմանը, և Հայաստանը կունենա բարձր 



 

 

որակավորում ունեցող մի շարք մասնագետ-

ներ», - ողջույնի խոսքում նշել է Հայաստա-

նում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դես-

պան Պյոտր Սվիտալսկին: 

Նա հույս է հայտնել, որ մոդուլի ներդրման 

արդյունքում ուսանողները ձեռք կբերեն գի-

տելիքներ օրգանական գյուղատնտեսության 

մեթոդներով արտադրված սննդի օրենսդրու-

թյան, հսկման, հավաստագրման և պիտակա-

վորման, ինչպես նաև շուկայավարման, բիզ-

նեսի և որակի ապահովման պահանջների 

վերաբերյալ: 

 «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-

թյան և Մասնագիտական կրթության զար-

գացման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈՒԶԱԿ) 

հետ սերտ համագործակցությամբ, ինչպես 

նաև Ավստրիայի լավագույն փորձի կիրառ-

մամբ՝ մենք մշակել ենք ուսումնական ձեռ-

նարկներ ուսանողների համար, իսկ դասա-

խոսների համար՝ մեթոդական ուղեցույցներ: 

Համագործակցում ենք նաև քոլեջների, բու-

հերի և ֆերմերների հետ` ուսումնական ծրա-

գրում իրենց դիտարկումները ներառելու 

նպատակով»,-նշել է Ավստրիական զարգաց-

ման գործակալության ՕԳԱՆ ծրագրի թիմի 

ղեկավար Դավիդ Մուքենհուբերը: 

 

 

 

ՕԳԱՆ եռամյա ծրագրի 

նպատակը Հայաստանում 

օրգանական գյուղատնտեսությունը խթանելն 

է: Այն մեկնարկել է 2015թ. սեպտեմբերին: 

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական 

Միության, համաֆինանսավորվում և 

իրականացվում է Ավստրիական զարգացման 

գործակալության (ԱԶԳ) կողմից` ՀՀ գյուղա-

տնտեսության նախարարության հետ սերտ 

համագործակցությամբ: Ծրագրի ընդհանուր 

բյուջեն կազմում է 3.3 միլիոն եվրո: Ծրագիրը 

խրախուսում է հայ ֆերմերներին` զբաղվելու 

օրգանական մթերքի արտադրությամբ, ստա-

նալ հավաստագիր, ինչպես նաև տրամա-

դրում է մարքեթինգի անմիջական աջակցու-

թյուն և ապրանքների առաջմղման համար 

օգնում է ստեղծել համապատասխան կապեր 

ինչպես հայկական, այնպես էլ եվրոպական և 

այլ միջազգային ընկերությունների հետ:  

ՕԳԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  
 

 

“ORGANIC AGRICULTURE” MODULE IS 

IMPLEMENTED IN VET INSTITUTIONS 

 

The Minister of Education and Science 

Arayik Harutyunyan, Head of the EU 

Delegation to Armenia, Ambassador Piotr 

Świtalski , Project Team Leader of Organic 

Agriculture Support Initiative (OASI), ADA 

David Muckenhuber, representatives from 

VET sector, NGOs and agricultural colleges 

participated in the presentation of the 

training manual “Organic agriculture” and 

two corresponding guidebooks . 

The minister stated that the European 

Union is one of the major support structures 

for VET reforms. The current EU funded 

project “Better Qualifications for Better Jobs” 

targets at upgrading the agricultural VET 

institutions. 

Head of the EU Delegation to Armenia, 

Ambassador Piotr Świtalski stated that the 

trainings will foster further promotion of 

students specializing in organic agriculture. 

Project Team Leader of Organic 

Agriculture Support Initiative (OASI), ADA 

David Muckenhuber stated that the manual 

and the training manual and the guidebooks 

are the outcome of cooperation between the 

National Centre for VET Development and 

the Austrian Development Agency. 
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ԵՄ օգնությունը Հայաստանին 1992-ից ի վեր կազմում է ավե-

լի քան 500 մլն եվրո, և տարիների ընթացքում ամենամյա այդ աջակցությունն աստիճանաբար 

աճում է: 2011թ. ի վեր Հայաստանը Ավստրիական զարգացման համագործակցության (ԱԶՀ) 

թիրախային երկրներից է. հիմնական ուղղություններից է գյուղատնտեսության զարգացումը:  

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից 24 նախնական արհեստագործական 

և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների առաջարկվել է ներդնել «Օրգա-

նական գյուղատնտեսություն» մոդուլը՝ ուսուցանվող գյուղատնտեսական և հարակից մասնա-

գիտությունների ուսումնական ծրագրերում փորձնական կարգով իրականացնելու նպատա-

կով: Նախատեսվում է, որ վերոնշյալ մոդուլը հետագայում կներառվի համապատասխան մաս-

նագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներում: 

 

ՄԿՈՒ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՏԵՂ ԱՐԴԵՆ ՆԵՐԴՐՎԱԾ Է, ԿԱՄ ԱՍՏԻՃԱՆԱԲԱՐ 

ՆԵՐԴՐՎԵԼՈՒ Է ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԸ 

 

Ծրագրի դոնորները 



 

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

տեղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանն աշ-

խատանքային այցով եղել է ՀՀ Սյունիքի, 

Արարատի, Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի 

մարզերի՝ թվով 17 նախնական և միջին մաս-

նագիտական ուսումնական հաստատու-

թյուններում: Այցի նպատակն էր` տեղում ծա-

նոթանալ ուսումնական հաստատություննե-

րում առկա խնդիրներին, 2018-2019 ուսում-

նական տարվա մեկնարկին ընդառաջ իրա-

կանացվող աշխատանքներին, ինչպես նաև 

քննարկել օպերատիվ լուծումներ պահանջող 

հարցերը: 

Ամփոփելով եռօրյա շրջայցի արդյունքնե-

րը` նախարարի տեղակալն արձանագրել է, որ 

շատ ուսումնական հաստատություներում 

ԵՄ բյուջետային աջակցության՝ «Սեյվ դը 

չիլդրն», «Վորլդ Վիժն», Գերմանիայի տնտե-

սական համագործակցության «GIZ», «Անու-

շավան Աբրահամյան» բարեգործական հիմ-

նադրամի և այլ դոնոր կազմակերպություն-

ների աջակցության ծրագրերով վերջին տա-

րիներին մեծ ծավալի աշխատանք է կատար-

վել: Զուգահեռաբար կան նաև հաստատու-

թյուններ, որտեղ վիճակը բավականին ան-

մխիթար է: Ըստ Հովհաննես Հովհաննիսյանի` 

դրանք հիմնականում բժշկական քոլեջներն 

են: Դեր ունեն տեղական առանձնահատկու-

թյունները, օրինակ՝ Սյունիքի մարզում Քաջա-

րանի քոլեջն ապահովված է լավ պայման 

ներով, սակայն այնտեղ աշխատողների խնդիր 

կա: Բանն այն է, որ Քաջարանի պղնձա-

մոլիբդենային կոմբինատը մասնագետներին 

բարձր վարձատրութուն է ապահովում, և այն-

տեղ մասնագետը շահագրգռված չէ աշխա-

տելու քոլեջում` ցածր աշխատավարձով: 

Որպես ընդհանուր խնդիր` ԿԳ նախարարի 

տեղակալն առանձնացնում է կառավարման 

խորհուրդների արդյունավետության բարձ-

րացումը. «Կառավարման խորհուրդներում 

որպես կանոն ընդգրկված են գործատուներ, 

բայց նրանք հաճախ քոլեջի կյանքում ակտիվ 

ներգրավվածություն չունեն և չեն մասնակ-

ցում հաստատության զարգացմանն ու ուսում-

նական գործընթացին: Մինչդեռ գործատունե-

րի ներգրավվածության իմաստն այն է, որ 

նրանք ուսանողների համար իրենց ընկերու-

թյուններում ուսումնական պրակտիկա կազ-

մակերպեն: Մտահոգիչ մի խնդիր էլ կա, որը 

ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԱՅՑԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ 

Եթե տնօրենը ակտիվ է, 
ունի տեսլական, քոլեջի կամ 
ուսումնարանի զարգացման 
ռազմավարություն, որպես կա-
նոն՝ արդյունքը դրական է: 
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միանգամից նկատելի է բոլոր հաստատու-

թյուններում: Ուսումնական հաստատության 

հաջողությունը պայմանավորված է նաև տնօ-

րենի նախաձեռնողականությամբ: Եթե տնօ-

րենը ակտիվ է, ունի տեսլական, քոլեջի կամ 

ուսումնարանի զարգացման ռազմավարու-

թյուն, որպես կանոն՝ արդյունքը դրական է»,- 

նկատել է Հ. Հովհաննիսյանը: Նախարարի 

տեղակալի համոզմամբ` ՄԿՈՒ համակարգի 

զարգացման համար կարևոր է ձեռնարկա-

տիրական գործունեության հնարավորության 

ստեղծումը, ինչը քոլեջներին և ուսումնարան-

ներին կապահովի արտաբյուջեով և կխթանի 

զարգացումը: ՄԿՈՒ հաստատություններն 

ունեն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, և 

դրանց նպատակային օգտագործման համար 

անհրաժեշտ է համապատասխան միջավայրի 

և իրավական դաշտի առկայություն: Զար-

գացման հեռանկարային մյուս մոդելը ՄԿՈՒ 

հաստատություններում դուալ կրթության  

համակարգի ներդրումն է, որը աշխատանքի 

վրա հիմնված կրթություն է: 

Ինչ վերաբերում է ընդունելությանը, ապա, 

նախարարի տեղակալի գնահատմամբ, թե-

պետ այս տարի կառավարության կողմից տե-

ղերը նվազել են, սակայն մարզերում անգամ 

կա հատկացված անվճար տեղերի համա-

լրման խնդիր: Մասնագիտությունների ընտ-

րության հարցում ևս առկա է նոր` աշխատա-

շուկային միտված պահանջարկ ձևավորելու 

խնդիր: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

տեղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանը և ԿԳՆ 

նախնական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 

Արտակ Աղբալյանն այցելել են նաև ՀՀ Կոտայ-

քի մարզի Աբովյանի արհեստագործական ու-

սումնարան, Աբովյանի պետական և էներգե-

տիկական քոլեջներ, ինչպես նաև Նոր Գեղիի 

գյուղատնտեսական քոլեջ և Բյուրեղավանի 

արհեստագործական ուսումնարան: Նրանք 

ծանոթացել են ուսհաստատությունների շեն-

քային պայմաններին և նյութատեխնիկական 

բազային, զրուցել դասախոսական կազմի և 

ուսանողների հետ: Տնօրենների հետ քննարկ-

վել են ընդունելության գործընթացի   արդյունք-

ները, նոր մասնագիտությունների ներդրման

DEPUTY MINISTER OF EDUCATION AND 

SCIENCE VISITS MARZES OF RA 

 

Deputy Minister of Education and 

Science Hovhannes Hovhannisyan made 

working visit to 17 VET Institutions in 

Syunik, Ararat, Vayots Dzor and 

Gegharkunik marzes. 

The purpose of the visit was to get 

acquainted with the work done before the 

start of the academic year, find out the 

problems existing in the educational 

institutions, as well as discuss issues 

requiring operative solutions. 

Summing up the results of a three-day 

visit, the Deputy Minister stated that a great 

deal of work has been carried out in recent 

years with the support of EU, “Save the 

Children”, “World Vision” and GIZ 

International Organizations, “Anoushavan 

Abrahamyan” Education Fund and other 

donor organizations. However the Deputy 

Minister stated that there are also 

institutions where the situation is fairly 

disadvantaged. 

 



 

Երիտասարդների կարողությունների զարգացումը, կրթության հավասարաչափ մատչելի 

լինելը, շարժունակության հնարավորությունների և զբաղվածության ապահովումը հզորաց-

նում են նրանց և դարձնում հասարակության ակտիվ անդամներ: 

ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐ՝ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  

«ԵՄ-Ն ՀԱՆՈՒՆ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ» 

ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ 

Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է չորս նոր ծրագիր՝ «ԵՄ-ն հանուն երիտասար-

դության» Եվրոպական Միության նախաձեռնության շրջանակում: Չորս ծրագրերն իրակա-

նացվելու են երիտասարդների զբաղունակության բարձրացման, նրանց կարողությունների 

զարգացման ու հասարակական կյանքում երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը խթա-

նելու ուղղությամբ: Հայաստան կատարած այցի շրջանակում Եվրոպական հանձնաժողովի 

Հարևանության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության Արևելյան հարևա- 

հնարավորությունները և այլ հարցեր: Հովհաննես Հովհաննիսյանը նշել է, որ 

քոլեջներում և ուսումնարաններում լուրջ խնդիր է՝ կարգապահության հարցը, մասնա-

վորապես, ուսանողների հաճախելիությունը գյուղական բնակավայրերում, երբ վերջին-

ներս ժամանակ առ ժամանակ ընդգրկվում են գյուղատնտեսական սեզոնային 

աշխատանքներում:  

«Նման խնդիր հիմնականում ծագում էր Բյուրեղավանի և Նոր Գեղիի ուսումնական 

հաստատություններում»: Հստակ ու խիստ հրահանգ տրվեց տնօրեններին՝ շտկել իրա-

վիճակը և չունենալ բացակայող ուսանողներ: Միաժամանակ շեշտադրում արվեց ապա-

հովել կրթության պատշաճ որակ և աշխատել գործատուների հետ կապի աշխուժացման 

վրա: Ընդգծվեց, որ այցելած ուսհաստատություններից երկուսը բավականին անմխիթար 

վիճակում են և մտահոգվելու տեղիք են տվել՝ ուսանողների թվի և շենքային 

պայմանների առումով: Նախարարի տեղակալը նաև ընդգծել է, որ հատուկ է ընտրվել 

ուսհաստատություններ պատահական այցերի սկզբունքը, որպեսզի տեղում ստուգվի 

դրանց իրական վիճակը: Հովհաննես Հովհաննիսյանը հավաստիացրել է, որ նմանատիպ 

այցերը կրելու են շարունակական բնույթ: Ամփոփելով այցի արդյունքները` ԿԳ 

նախարարի տեղակալը նշել է, որ այն իր համար օգտակար է եղել, և արձանագրված 

խնդիրները պետք է արտացոլվեն ոլորտի քաղաքականության մեջ: 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրերը հիմնականում կգործեն Երևա-

նից դուրս գտնվող փոքր քաղաքներում՝ խթա-

նելու հասարակական կյանքում երիտա-

սարդների ակտիվ մասնակցությունը, կրթու-

թյուն ստանալու և աշխատելու հնարավորու-

թյունները, ինչպես նաև կտրամադրեն ձեռ-

նարկատիրության վերաբերյալ համապար-

փակ գիտելիքներ։ 

 Միջոցառման ընթացքում ներկայացվել են 

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախա-

ձեռնության չորս նոր ծրագրերը և Հայաստա-

նում նրանց գործունեությունը: Ներդրումների 

ընդհանուր ծավալը կկազմի 1.9 միլիոն եվրո:  

Վերոնշյալ ծրագրերն են՝ 

1. ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ աշխա-

տունակության խթանման ծրագիր 

2. ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության` հըմտու-

թյուններ ապագայի համար 

3. ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ զբաղու-

նակություն և կայունություն 

4. ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության` ՍԵՅ ԵՍ. 

հմտություններ աշխատանքի համար: 

նության հարցերով տնօրեն Լոուրենս Մերեդիթը և Հայաստանում Եվրոպական միության պատ-

վիրակության ղեկավար,  դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին պաշտոնապես ազդարարել են «ԵՄ-ն հա-

նուն երիտասարդության» ծրագրի մեկնարկը: Այս նախաձեռնությունը 2017 թվականի նոյեմբերին 

Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ համաձայնեցված «Երիտասարդություն 

և կրթություն» նոր փաթեթի մասն է: 

Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր 

տնօրինության Արևելյան հարևանության հարցերով տնօրեն Լոուրենս Մերեդիթն ասել է. «Երի-

տասարդներին ուղղված Եվրոպական Միության աջակցությունը Հայաստանի հետ մեր համա-

գործակցության հիմնական առաջնահերթություններից մեկն է: Երիտասարդների կարողու-

թյունների զարգացումը, կրթության հավասարաչափ մատչելի լինելը, շարժունակության հնա-

րավորությունների և զբաղվածության ապահովումը հզորացնում են նրանց և դարձնում հասա-

րակության ակտիվ անդամներ»: Հայաստանում ԵՄ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին նշել է. «Ես 

շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում սկսում ենք այս խոշոր նախաձեռնությունը և կարևոր աջակ-

ցություն ենք ցուցաբերում երիտասարդական միություններին լրացուցիչ վերապատրաստման և 

մենթորության, ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի և գործարար հնարավորությունների միջո-

ցով: «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության չորս նոր ծրագրերն ընդգծում են Եվ-

րոպական Միության առաջնահերթությունը` օգնել երիտասարդության շրջանում գործազրկու-

թյան կրճատմանը»: 

Մեկնարկած չորս ծրագրերը կնպաստեն հատկապես սահմանափակ հնարավորություննե-

րով երիտասարդների համար լրացուցիչ վերապատրաստումների, կարողությունների և հմտու-

թյունների զարգացման, պրակտիկայի և աշխատանքին զուգահեռ ուսուցման հնարավորու-

թյունների իրացմանը: 

Ծրագրերը հիմնականում կգործեն Երևանից դուրս գտնվող փոքր քաղաքներում՝ խթանելու 

հասարակական կյանքում երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը, կրթություն ստանալու և 

աշխատելու հնարավորությունները, ինչպես նաև կտրամադրեն ձեռնարկատիրության վերա-

բերյալ համապարփակ գիտելիքներ։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվել են «ԵՄ-ն հանուն 

երիտասարդության» նախաձեռնության չորս նոր ծրագրերը և Հայաստանում նրանց գործու-

նեությունը: Ներդրումների ընդհանուր ծավալը կկազմի 1.9 միլիոն եվրո:  

Վերոնշյալ ծրագրերն են՝ 

1. ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ աշխատունակության խթանման ծրագիր 

2. ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության` հըմտություններ ապագայի համար 

3. ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ զբաղունակություն և կայունություն 

4. ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության` ՍԵՅ ԵՍ. հմտություններ աշխատանքի համար: 

NEW PROJECTS IN ARMENIA UNDER THE “EU FOR YOUTH” INITIATIVE 
 

Director for Neighbourhood East, Neighbourhood and Enlargement Negotiations Lawrence Meredith and head of the EU 
Delegation to Armenia, Ambassador Piotr Świtalski have officially announced the launch of four new projects under the “EU for 
Youth” initiative, in Armenia. 

Lawrence Meredith stated that one of the main priorities of cooperation between Armenia and EU is youth support. Skills 
development, employability, increased access to education and training opportunities and youth empowerment fosters active 
participation of young people in society. 

Ambassador Piotr Świtalski stated that these projects will contribute young people with limited abilities new opportunities for 
education and trainings, skills development and employability. 



 

 

  

ՄԿՈՒ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԴՈՒԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ 

ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ 

 Ծրագիրն աջակցում է մասնագիտական 

կրթության և ուսուցման այնպիսի առաջարկ-

ների մշակմանը և արդիականացմանը, որոնք 

ունեն շուկայական ուղղվածություն և պահան-

ջարկված են մասնավոր հատվածի կողմից: 

«ՄԿՈՒ ոլորտում դուալ համակարգի տար-

րերի ներդրումը» թեմայով` թվով երրորդ աշ-

խատաժողովի ընթացքում ամփոփվել է դուալ 

ուսուցման մշակված ծրագրերի փաթեթը: Աշ-

խատաժողովին մասնակցում էին ՀՀ կրթու-

թյան և գիտության նախարարության, «Գեր-

մանական միջազգային համագործակցու-

թյուն» ընկերության, ՄԿՈՒ հաստատություն-

ների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչ-

ներ, ինչպես նաև անկախ փորձագետներ: Աշ-

խատաժողովն իրականացվել է Գերմանիայի 

Դաշնային Հանրապետության տնտեսական 

համագործակցության և զարգացման նախա-

րարության ֆինանսավորմամբ «Գերմանա-

կան միջազգային համագործակցություն» ըն-

կերության «Մասնավոր հատվածի զարգա-

ցում և մասնագիական կրթություն և ուսուցում 

Հարավային Կովկասում» (2017-2020թթ.) ծրա-

գրի շրջանակում: 

ՀՀ ԿԳՆ նախնական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության վարչու-

թյան պետ Արտակ Աղբալյանը, ողջունելով 

աշխատաժողովի մասնակիցներին, նշել է, որ 

վերոնշյալ ծրագրի նպատակներից մեկն է՝ 

ՄԿՈՒ համակարգում դուալ կրթության ներ-

դրմամբ խթանել մասնագիտական կրթություն  

և ուսուցում-աշխատաշուկա կապի ամրա-

պնդումը: «Դուալ կրթության համակարգում 

ուսումնական գործընթացին զուգահեռ իրա-

կանացվում է աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսուցում գործատուի մոտ՝ կոնկրետ մասնա-

գիտության գծով: Այդ ընթացքում ուսանողը 

պրակտիկ գիտելիքներ և հմտություններ է 

ստանում»: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-

թյունը GIZ-ի աջակցությամբ` հաստատուն 

քայլերով շարունակում է դուալ կրթության 

համակարգի փորձարկումը Հայաստանում, 

որն արդեն մեկնարկել է գինեգործության, զբո-

սաշրջության, տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների և ճշգրիտ ճարտարագիտություն 

ոլորտներում: 

Այնուհետև այն կընդգրկի նաև ՀՀ կառավա-

րության կողմից գերակա հռչակված այլ ռազ-

մավարական նշանակություն ունեցող ոլորտ-

ներ, մասնավորապես, մեխատրոնիկա, ռոբո-

տաշինություն, գյուղատնտեսություն և այլն»,-

նշել է նա՝ հավելելով, որ փորձնական ծրա-

գրում ընդգրկված ուսումնական հաստատու- 

թյունները՝ Երևանի հումանիտար, Տավուշի, 

Վայոց ձորի և Շիրակի տարածաշրջանային 

քոլեջներից յուրաքանչյուրն ունի իր հստակ 

գործընկերը գործատուների դաշտում: 

Գյումրիում կազմակերվել Է տեղեկատվական հանդիպում` նվիրված ԵՄ կողմից 

հայտարարված 0.8 միլիոն եվրո ընդհանուր բյուջեով «Գործնական ուսուցման և 

աշկերտության վրա հիմնված՝ մասնագիտական կրթության ու ուսուցման (ՄԿՈՒ) և գոր-

ծարար ոլորտի միջև համագործակցության» թեմայով հայտամրցույթը: Ողջույնի խոսքով 

հանդես է եկել ԵՄ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին: Նա կարևորել է բիզնեսի, կրթության և 

սոցիալական ոլորտների գործընկերների միջև սերտ համագործակցության խթանումը: Նշվել 

է նաև, որ նրանք պետք է միասին աշխատեն կարողությունների անհամապատասխանու-

թյունը լուծելու ուղղությամբ:  

Հայտամրցույթի նպատակն է` գործատուների 

հետ ավելի ամրապնդել կապը և ներդնել ուսուցման 

հնարավորություններ` աշխատանքի հիման վրա: 

Սա հնարավորություն է՝ իրականացնել և փորձար-

կել երիտասարդների աշխատունակության բար-

ձրացման նորարարական ուղիները՝ կրթության և 

բիզնեսի ոլորտների միջև գոյություն ունեցող բացը 

կամրջելու միջոցով՝ այդպիսով բարելավելով կըր-

թության և ուսուցման համապատասխանությունն 

աշխատաշուկայի կարիքներին:  

http://www.mkuzak.am/


 
 
 

 

 

գործընկերը գործատուների դաշտում: Շի-

րակում այն Գյումրու տեխնոպարկն է, Եղեգ-

նաձորում՝ գինեգործական ընկերություններ, 

Երևանում՝ մի քանի հայտնի հյուրանոցներ, 

իսկ Տավուշում՝ տուրիզմի ոլորտի հայտնի ըն-

կերություններ: 

Մասնավոր հատվածի զարգացում և մաս-

նագիտական կրթություն և ուսուցում Հարա-

վային Կովկասում» ծրագրի փորձագետ Յու-

լիա Ստակյանի խոսքով` տնտեսական զար-

գացման հիմնական նախապայմաններից է՝ 

որակյալ և հմուտ աշխատուժի առկա-

յությունը: «Ծրագիրն աջակցում է մասնա-

գիտական կրթության և ուսուցման առա-

ջարկների մշակմանը և արդիականացմանը, 

որոնք ունեն շուկայական ուղղվածություն և 

պահանջարկված են մասնավոր հատվածի 

կողմից՝ հզորացնելով մասնավոր հատվածի և 

կըրթական հաստատությունների միջև հա-

մագործակցությունը»,-նշել է Յուլիա Ստակ-

յանը՝ ընդգծելով, որ դուալ համակարգի 

իրականացումը որակապես նոր մակարդակի 

կբարձրացնի մասնագետների կրթությունը, 

վերապատրաստումը և մրցունակությունն 

աշխատաշուկայում: Այն նաև կնպաստի սո-

ցիալական գործընկերության զարգացմանը 

կըրթության ոլորտում: 

Երկօրյա աշխատաժողովի ընթացքում ներ-

կայացվել են «Գերմանական միջազգային հա-

մագործակցություն» ընկերության մշակած 

դուալ կրթական համակարգի ներդրման իրա-

զեկման և հաղորդակցության ծրագիրը և ներ-

դրվող ծրագրերի տեխնիկական փորձաքննու-

թյան և ոլորտային եզրակացության արդյունք-

ները, որոնց հաջորդել են խմբային աշխա-

տանքներ: 

Աշխատաժողովի երկրորդ օրն իրակա-

նացվել են Գործնական ուսուցման օրագրի 

ձևաչափի մշակման և գնահատման համա-

կարգի տարրերի ներկայացման աշխատանք-

ներ։ 

WORKSHOP ON INTRODUCTION OF ELEMENTS OF DUAL EDUCATION IN VET 
 

 

 

 

The package of dual-training programs has been summarized in the third workshop on 

"Implementation of the elements of the dual system in VET". Representatives from the Ministry of 

Education and Science of RA, GIZ, VET Institutions, private sector as well as independent experts 

participated in the workshop.  

The workshop was organized within the framework of GIZ project “Private Sector Development 

and Vocational Education and Training in South Caucasus” (2017-2020). 

Dual Education System Implementation and Awareness program, developed by GIZ and the 

results of technical expertise and sectoral conclusions of implemented programs were on the agenda 

of the 2-days workshop. 



 

 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ 

Կրթության և ուսուցման 

համապատասխանություն` 

աշխատաշուկայի կարիք-

ներին 

Գյումրիում կազմակերպվել Է տեղեկատվական հանդիպում` նվիրված ԵՄ կողմից 

հայտարարված 0.8 միլիոն եվրո ընդհանուր բյուջեով «Գործնական ուսուցման և 

աշկերտության վրա հիմնված՝ մասնագիտական կրթության ու ուսուցման (ՄԿՈՒ) և գոր-

ծարար ոլորտի միջև համագործակցության» թեմայով հայտամրցույթը: Ողջույնի խոսքով 

հանդես է եկել ԵՄ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին: Նա կարևորել է բիզնեսի, կրթության և 

սոցիալական ոլորտների գործընկերների միջև սերտ համագործակցության խթանումը: Նշվել 

է նաև, որ նրանք պետք է միասին աշխատեն կարողությունների անհամապատասխանու-

թյունը վերացնելու ուղղությամբ:  

Հայտամրցույթի նպատակն է` ամրապնդել կա-

պը գործատուների հետ և ներդնել ուսուցման հնա-

րավորություններ` աշխատանքի հիման վրա: Սա 

հնարավորություն է՝ իրականացնել և փորձարկել 

երիտասարդների աշխատունակության բարձրաց-

ման նորարարական ուղիները՝ կրթության և բիզ-

նեսի ոլորտների միջև գոյություն ունեցող բացը 

կամրջելու միջոցով՝ այդպիսով բարելավելով կըր-

թության և ուսուցման համապատասխանությունն 

աշխատաշուկայի կարիքներին:  

WORK-BASED LEARNING 

OPPORTUNITIES 

An information session was held in 

Gyumri on EU funded grant project on 

“VET-Business partnerships on work-

based learning and apprenticeships”. 

The main goal of the session was to 

foster the cooperation with employers 

and to implement work-based learning 

opportunities. 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 

 

 

Կարևորելով Տավուշի մարզի Բերդ տարածաշրջանում կրթության ոլորտի զարգացումը 

և աշխատաշուկայի համալրումը որակյալ մասնագետներով՝ ԿԳՆ Բերդի արհեստա-

գործական պետական ուսումնարանի և «Տավուշ-Տեքստիլ» ՍՊԸ-ի միջև ստորագրվել է հա-

մագործակցության հուշագիր, համաձայն որի՝ թեթև արդյունաբերության (տեքստիլ) ոլոր-

տում արտադրական գործունեություն իրականացնելու համար ուսումնարանը կիրակա-

նացնի արհեստավորների պատրաստում և վերապատրաստում, կտրամադրի անհրաժեշտ 

տարածք, իսկ «Տավուշ-Տեքստիլը» կտրամադրի անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա։ 

Հուշագրի ստորագրմանը ներկա էին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 

Հովհաննես Հովհաննիսյանը, «Տավուշ-Տեքստիլ» ՍՊԸ-ի հիմնադիր Սուրեն Երիցյանը, Բերդ 

համայնքի ղեկավար Հարություն Մանուչարյանը, գործատուներ։ 

«Առաջին իսկ օրվանից, երբ ստանձնել եմ նախնական և միջին մասնագիտական կրթու-

թյան ոլորտի համակարգման պատասխանատվությունը, մեծ ուշադրություն եմ դարձրել 

այս ոլորտին, որովհետև տարիներ շարունակ այն կարծես համարվել է կրթության խորթ 

զավակ՝ հատկապես ավագ դպրոցի բարեփոխումների համատեքստում: Իմ խորին համոզ-

մամբ՝ հնարավոր չէ որևէ համակարգ մյուսի հաշվին կայացնել. դրանք պետք է համընթաց 

զարգանան՝ իրար փոխլրացնելու սկզբունքով»,-նշել է նախարարի տեղակալը՝ ընդգծելով, 

որ առանց մասնավոր սեկտորի մասնակցության՝ անհնար է ՄԿՈՒ ոլորտի զարգացումը: Ի 

վերջո, ուսումնական հաստատությունը մասնագետներ է պատրաստում աշխատաշուկայի 

համար: «Առանց կրթության մեր երկիրը չի կարող զարգանալ և մրցակցել աշխարհում: Այս 

առումով՝ «Տավուշ-Տեքստիլ» ՍՊԸ-ի հիմնադիր Սուրեն Երիցյանը կարող է լավ օրինակ 

ծառայել ՀՀ մյուս գործարարների համար: Վերջին շրջանում, երբ փորձ է արվում որոշ 

գործարարների համոզել, որ մասնակցություն ունենան ուսհաստատությունների կյանքին, 

- վերջիններս հարց են բարձրացնում. «երբ կմասնավորեցվի  համապատասխան շենքը, այն 

ժամանակ էլ ներդրում կարվի»: Սակայն կարծում եմ, որ ճիշտ ճանապարհը փոխշահավետ 

համագործակցությունն է, հենց նույն բիզնեսն այլ տեսանկյունից զարգացնելու հեռանկարը: 

Այս հուշագրով մենք հստակ ուղերձ ենք հղում գործարարներին՝ հիմք դնել «Պետություն-

մասնավոր համագործակցություն» այսպիսի մոդելի»,-նշել է Հովհաննես Հովհաննիսյանը՝ 

հույս հայտնելով, որ այս ձևաչափն արդյունավետ կաշխատի նաև ՀՀ մյուս մարզերում և 

Արցախում: 

«Տավուշ-Տեքստիլ» ՍՊԸ-ի հիմնադիր Սուրեն Երիցյանն իր հերթին շնորհակալություն 

հայտնեց ՀՀ նոր կառավարությանը՝ խնդրին օպերատիվ լուծում տալու համար: «Երբ հարցը  

Ցանկացած երկրի զարգացման համար նախ 

և առաջ պետք է զարկ տալ կրթությանը: 



 

 

բարձրացրինք ՀՀ վարչապետի՝ Տավուշ այ-

ցելության ընթացքում, մեզ հետ միանգամից 

կապ հաստատեց ԿԳ նախարարի տեղակալը. 

արդյունքում բոլոր խնդիրները շատ արագ 

կարգավորվեցին: Սա հավատ է ներշնչում, որ 

մեր հենարանն ամուր է. ցանկացած պահի 

կարելի է բոլոր խնդիրները բարձրաձայնել, և 

դրանք համատեղ լուծումներ կստանան: 

Այսօր իսկապես ՀՀ-ում բիզնես միջավայրը 

լավանալու միտում ունի: Դա նաև ժամանակ 

է պահանջում»,-նշել է գործարարը՝ ընդգծե-

լով, որ լավագույն վարպետների փորձը սե-

րունդներին փոխանցելու և այդ փորձը չկոր-

ցնելու խնդիր կա: Նրա խոսքով՝ 4-5 տարի հե-

տո, երբ իր ընկերությունը սկսի բարձր տեխ-

նոլոգիական ապրանքներ արտադրել, այն 

կունենա նաև ավելացված արժեքի մաս, որը 

թույլ կտա բարձրացնել աշխատակիցների 

աշխատավարձը: «Այս ամենին հասնելու հա-

մար մենք առաջին հերթին պետք է աշխա-

տենք ուսհաստատության հետ, որը մեզ հա-

մար պատրաստելու է որակյալ կադրեր»,-

ընդգծել է Սուրեն Երիցյանը: 

Բերդ համայնքի ղեկավար Հարություն 

Մանուչարյանի խոսքով՝ մի քանի տարի 

առաջ, երբ «Տավուշ-Տեքստիլ» ՍՊԸ-ի հիմնա-

դիր Սուրեն Երիցյանը հանդես էր եկել սահ-

մանամերձ բնակավայրում ընկերություն հիմ-

նելու և հազարավոր աշխատատեղեր ստեղ-

ծելու նախաձեռնությամբ, որոշակի թերահա-

վատություն կար: «Ինչ խոսք, Սուրեն Երից-

յանն այսօր գործով ապացուցեց դա: Շնորհա-

վորում եմ Բերդի տարածաշրջանի ողջ 

բնակչությանը. ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության և գործարար Սուրեն 

Երիցյանի ջանքերով մեր մարզում բազմաթիվ 

մարդկանց համար նոր աշխատատեղերի 

հարց կլուծվի»,-նշել է համայնքի ղեկավարը:  

Միջոցառման ներկաները ևս մեկ անգամ 

փաստել են, որ ցանկացած երկրի զարգաց-

ման համար նախ և առաջ պետք է զարկ տալ 

կրթությանը՝ ընդգծելով, որ Բերդի տարածա-

շրջանի սոցիալ-տնտեսական ծանր պայման-

ներում ուսումնարանը շարունակել է գործել՝ 

որակյալ կրթություն ապահովելով մարզի 

երիտասարդների համար: 

 

 

STATE-PRIVATE SECTOR MUTUALLY BENEFICIAL COOPERATION 

MODEL IS IMPLEMENTED 

 
Highlighting the development of education in Berd, Tavush marz and recruitment of labor 

market with qualified specialists, Berd State Vocational School and “Tavush Textile” LLC signed a 
memorandum of cooperation. 
Participants of the event stated that education is the main incentive for the development of any 

country. 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 

 

 

ՀՀ ԿԳՆ Արարատի պետական քոլեջում հե-

տևողական աշխատանք է տարվում նոր մաս-

նագիտությունների կրթական ծրագրերի ներ-

դրման և ուսումնառության գործընթացի իրա-

կանացման ուղղությամբ: ՀՀ ԿԳ նախարարի 

հրամանով` քոլեջին նախնական մասնագի-

տական (արհեստագործական) կրթական ծրա-

գրով, միջնակարգ հանրակրթության հիմքով, 

առկա ուսուցմամբ, ուսուցման 1 տարի տևո-

ղությամբ, սովորողների 20 տեղով` «Գինեգոր-

ծություն և հյութերի արտադրություն» և «Վար-

պետ` գինու և հյութերի նախնական արտա-

դրության» որակավորմամբ) մասնագիտու-

թյան գծով տրվել է գործունեության թույլտվու-

թյուն /լիցենզիա/: Մասնագիտության կաբինե-

տը քոլեջին հատկացրել է «Անուշավան Աբրա-

համյան» հիմնադրամը: Անուշավան Աբրա-

համյանն անձամբ է իրականացրել «Գինեգոր-

ծություն և հյութերի արտադրություն» կաբի-

նետի բացումը. Հանդիսավոր արարողությանը 

մասնակցում էին նաև «ԱԱԿՀ»-ի երևանյան 

գրասենյակի տնօրեն Նորիկ Թունյանը, «Երի-

տասարդ գինեգործների միավորման» ՀԿ նա-

խագահ Արեգ Խոջոյանը, «Գլոբալ զարգացման 

հիմնադրամի» տեղակալ Լիլիթ Բեգլարյանը և 

այլք: 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ` 

ՆՈՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

«Անուշավան Աբրահամյան» 
հիմնադրամը գինեգործության և 
հյութերի արտադրության կաբի-
նետ է հատկացրել Արարատի 
պետական քոլեջին: 

A NEW WORKROOM FOR THE 

COLLEGE 

The profession of “Winemaking and 

juice production” has been established in 

Ararat State College. 

On this occasion, technically 

equipped educational workroom was 

founded for the College by 

“Anoushavan Abrahamyan” Education 

Fund. 



 

Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րությունը կրթության ոլորտը կարևորում է 

որպես երկրի կայուն առաջընթացի, մարդկա-

յին կապիտալի վերարտադրության և զար-

գացման նախապայ-

մաններից մեկը: Ուստի 

ոլորտի զարգացումը 

երկրի զարգացման գե-

րակայություններից է: 

Այս մոտեցումն են ամ-

րագրում արդեն իսկ 

ընդունված և գործող մի 

շարք ռազմավարական 

փաստաթղթեր, մասնա-

վորապես 2007 թվակա-

նին ընդունված Աղքա-

տության հաղթահար-

ման ռազմավարական 

ծրագիրը (ԱՀՌԾ) և 

դրան հաջորդած՝ Կա-

յուն զարգացման ծրա-

գիրը (ԿԶԾ), Հայաստա-

նի Հանրապետության 

2014-25 թվականների 

Հեռանկարային զար-

գացման ռազմավարա-

կան ծրագիրը (ՀԶՌԾ), 

Հայաստանի Հանրապետության 2016-2025 

թվականների տարածքային զարգացման ռազ-

մավարությունը: Նույն ուղղությունն առկա է 

նաև ՄԱԿ-ի՝ «Փոխակերպենք մեր երկիրը. 

մինչև 2030 թվականը կայուն զարգացման օրա-

կարգում» ծրագրում:  

Աշխատաշուկայի հետ կապի ապահովու-

մը մշտապես եղել է մասնագիտական կրթու-

թյան կազմակերպման կարևոր ուղենիշ: 

Դրանով է պայմանավորված ինչպես կրթու-

թյան որակի հիմնական ցուցանիշը, այնպես 

էլ գործընթացի գնահատականը՝ հանրային 

ընկալումներով: 

Կրթություն-աշխա-

տաշուկա փոխազդե-

ցությունների մակար-

դակը բնութագրում է 

երկրի՝ ինչպես տնտե-

սությունը, այնպես էլ 

մարդկային կապիտա-

լի զարգացումն ու հե-

ռանկարները: 

Տնտեսական նոր 

հարաբերությունների 

ձևավորումն ու կրթա-

կան համակարգի ազա-

տականացումը նա-

խորդ դարավերջին Հա-

յաստանում ստեղծեցին 

մի իրավիճակ, որի 

արդյունքում աշխա-

տուժին ներկայացվող 

տնտեսության պա-

հանջների և մասնագի-

տական կրթության 

արդյունքի միջև առա-

ջացած ճեղքվածքը հասավ անթույլատրելի 

սահմանների: Հասարակական գիտակցության 

մեջ կրթությունն արմատավորվեց որպես նպա-

տակ դիտարկելու ընկալում, ինչն էլ իր հերթին 

հանգեցրեց կրթության աստիճանների գնահա-

տականների խեղաթյուրմանը: Գերագնահատ-

վեց բարձրագույն մասնագիտական կրթությու-

նը, որի «արդյունքի առատությունը» չէր հա-

Հայաստանում ներդրվող դուալ 

կրթության համակարգը բարեփո-

խումների կոնկրետ ծրագիր է՝ հիմ-

նված Գերմանիայի առաջավոր փորձի 

վրա, ինչը ձևավորում է կրթությունից 

դեպի աշխատաշուկա անցնելու նոր և 

արդյունավետ մեխանիզմ: Գերմանա-

կան դուալ համակարգի հիմնարար 

սկզբունքները ներառում են՝ 

 ուսուցման և քննական չափա-

նիշներ, որոնք հավանության են ար-

ժանացել սոցիալական գործընկերնե-

րի կողմից,  

 վերապատրաստված ՄԿՈՒ 

հաստատությունների դասավանդող-

ների և ձեռնարկությունների հրահան-

գիչների առկայություն,  

 աշխատատեղում ուսուցման 

կազմակերպում,  

 ինստիտուցիոնալ հետազոտու-

թյուն և կարիերայի առաջնորդություն: 

ԴՈՒԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
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մապատասխանում երկրի սոցիալ-տնտեսա-

կան զարգացման մակարդակին:  

Տնտեսությունը՝ մասնավորապես մասնա-

վոր հատվածը, չունենալով զարգացման տես-

լական, աշխատուժի պատրաստումը դիտար-

կեց որպես սեփական խնդրի լուծում` լիովին 

հեռանալով կրթական համակարգից և փոք-

րացնելով հեռանկարային զարգացման հնա-

րավորությունը: Հանրային ընկալումներով 

բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվու-

թյունը սկսեց ներկայանալ որպես բարեգոր-

ծություն, նոր կադրերի պատրաստումը` որ-

պես մեծահոգաբար կատարվող ծախսեր, իսկ 

կրթական համակարգը՝ որպես զուգահեռա-

բար զարգացող բիզնես-համակարգ: Իրավի-

ճակը փոխելու փոխարեն հանրային հար-

թակներում ավելացան քննադատական 

դրսևորումները, որոնք ավելի էին խորացնում 

առճակատումը: Փոքր տարբերությամբ՝ նույն 

պատկերն էր նաև տնտեսության և գիտու-

թյան պարագայում: Ժամանակի հրամայա-

կան էին դարձել տնտեսության և կրթության 

մերձեցումը, համագործակցության նոր ձևա-

չափերի ներդրումը:  

Երկրորդ պլան մղվեց Ն(Ա)ՄՄԿ ոլորտը, 

որը, վերջին տարիներին գտնվելով միջազգա-

յին հանրության ուշադրության կիզակետում, 

հանդես է գալիս որպես անհատական, տնտե-

սական և սոցիալական կարողությունների 

առաջմղման կարևորագույն շարժիչ ուժ: 

Բազմաթիվ զարգացած երկրներում տնտե-

սության զարգացման այդ հիմնական շարժիչ 

ուժը նաև տվյալ երկրում աղքատության հաղ-

թահարման հիմնական գրավական է: Այն կա-

րևոր դեր է կատարում երիտասարդների 

զբաղվածության խթանման գործում և ապա-

հովում է երկրի տնտեսական զարգացման 

համար անհրաժեշտ հմտություններ: Ըստ 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի՝ ՄԿՈՒ-ն ընդգրկում է արդյու-

նաբերությանը, ծառայությունների և կենս-

ապահովման ոլորտներին առնչվող կրթու-

թյան, ուսուցման և հմտությունների զարգաց-

ման հնարավորություններ, որոնք համահունչ 

են ամբողջ երկրի, ինչպես նաև տեղական 

իրողություններին:  

Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարությունը դեռևս 2009թ. 

ընդունել է «Հայաստանի Հանրապետության 

նախնական մասնագիտական (արհեստա-

գործական) և միջին մասնագիտական կրթու-

թյան ոլորտում սոցիալական գործընկերու-

թյան հայեցակարգին հավանություն տալու 

մասին» արձանագրային որոշումը, որն իրա-

վական հիմքեր է ստեղծել մասնագիտական 

կրթության ոլորտում մասնավոր հատվածի 

ներգրավման համար: Գնահատելով մասնա-

գիտական կրթության զարգացման ոլորտում 

իրականացված աշխատանքները՝ մասնավո-

րապես բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների 

ներգրավումը քաղաքականության, ծրագրե-

րի, մասնագիտական չափորոշիչների մշակ-

ման, որակավորումների շնորհման գործըն-

թացներում, ինչպես նաև հաստատություննե-

րի կառավարման մարմիններում, հարկ է ար-

ձանագրել, որ համակարգը հայտնվել է նոր, 

առավել բարձր փուլի մեկնարկի անհրաժեշ-

տության առջև: Հաշվի առնելով ինչպես հա-

մաշխարհային գլոբալ, այնպես էլ տեղական 

հասարակական-տնտեսական զարգացում-

ներն ու ժամանակակից մարտահրավերները՝ 

արդեն իսկ մշակվել են Հայաստանի Հանրա-

պետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտա-

կան կրթության ոլորտում սոցիալական գործ-

ընկերության նոր հայեցակարգը և «Հայաս-

տանի Հանրապետության նախնական մաս-

նագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության և ուսուցման 

2017-2021թթ. բարեփոխումների ծրագիրը»: 

Ըստ մշակված փաստաթղթերի` Հայաստա-



 

նում մասնագիտական կրթության ոլորտը 

կարևորվում է որպես երկրի սոցիալ-տնտե-

սական կայուն զարգացման նախապայման-

ներից մեկը, որի առաջանցիկ զարգացման 

ապահովումը պայմանավորված է կրթության 

որակի, արդյունավետության և մատչելիու-

թյան բարձրացմամբ: Միաժամանակ կարևոր-

վում են նաև ոլորտում սոցիալական գործ-

ընկերության նոր ձևաչափի ձևավորումն ու 

զարգացումը, ինչը միտված է նպաստելու մաս-

նագիտական կրթության ոլորտում տեղի ունե-

ցող բարեփոխումներին բոլոր սոցիալական 

գործընկերների հավասար իրավունքներով 

մասնակցությանը և պատասխանատվության 

ստանձնմանը: Հայաստանում մասնագիտա-

կան կրթության բարեփոխումների ծրագրերի 

արդյունավետությունը մշտապես դիտարկելի 

են եղել նոր աշխատատեղերի ստեղծման և 

երիտասարդների շրջանում գործազրկության 

հիմնախնդրի լուծման համատեքստում:  

Դիտարկելով այս ամենը գլոբալ նպատա-

կի` աղքատության հաղթահարման ու երկրի 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման համա-

տեքստում: Առաջնային է դառնում աշխա-

տանքի և ուսուցման զուգակցմանը միտված 

կրթության կազմակերպման նոր մեթոդների 

կամ մեխանիզմների ներդրումը, որոնք լավա-

գույնս կարտահայտեն գործատուի՝ ժամանա-

կակից մասնագետին ներկայացվող պահան-

ջը, և առանցքում կունենան այն հմտություն-

ների փաթեթը, որն անհրաժեշտ է տվյալ աշ-

խատատեղին հավակնողին: Աշխատանքի վրա 

հիմնված ուսուցումը մասնագիտական կրթու-

թյան առանցքային հայեցակետերից է և ան-

միջականորեն կապված է ՄԿՈՒ առաքելու-

թյան իրականացման հետ՝ գործնական և 

լսարանային ուսուցման համադրման միջո-

ցով, ինչն օգնում է ուսանողներին ձեռք բերել 

կարևոր նշանակություն ունեցող գիտելիքներ, 

հմտություններ և կարողություններ՝ մասնա-

գիտական կյանքի զարգացման համար: Աշ-

խատանքի վրա հիմնված ուսուցման առավել 

հեռանկարային մոդելը՝ դուալ համակարգը, 

հիմնված է ընկերությունների՝ որպես մաս-

նագիտական ուսուցման կազմակերպիչների 

ներգրավման, ինչպես նաև քոլեջների, միջին 

մասնագիտական այլ ուսումնական հաստա-

տությունների ինտեգրման վրա: Համակցված 

այս մոտեցումը լավագույն հնարավորու-

թյունն է ընձեռում ուսանողներին՝ դասեր քա-

ղելու անմիջապես աշխատանքային գործըն-

թացներից: Դուալ ուսուցումը հիմնված է կազ-

մակերպությունների՝ որպես ուսուցման ծա-

ռայություններ մատուցողների և ՄԿՈՒ հաս-

տատությունների սերտ համագործակցու-

թյան վրա: Աշխատանքի վրա հիմնված այլ 

մոդելների կառուցվածքը ենթադրում է տար-

բեր համադրությամբ լսարանակենտրոն և 

աշխատանքի վայրում ուսուցման իրականա-

ցում, այդ թվում՝ նախամասնագիտական 

փորձ, ուսումնական պրակտիկա, տեղում 

գործող լաբորատորիաներ, նորաստեղծ փոքր 

ընկերություններ կամ իրական ընկերություն-

ների նմանակմամբ գործող միավորներ: 

Հետևաբար, Հայաստանում ներդրվող 

դուալ կրթության համակարգը՝ հիմնված 

Գերմանիայի առաջավոր փորձի վրա, բարե-

փոխումների կոնկրետ ծրագիր է, որը ձևավո-

րում է կրթությունից դեպի աշխատաշուկա 

անցնելու նոր և արդյունավետ մեխանիզմ: 

Բոլոր թվարկված սկզբունքների ապահովու-

մը իրականացվում է ՄԿՈՒ և սոցիալական 

գործընկերների միջև սերտ համագործակ-

ցության շնորհիվ: 

Դուալ ուսուցման ծրագրի կառուցվածքը 

ներկայացնում է գործնական ուսուցմանն 

ուղղված կրթական շրջափուլ, որն իրակա-

նացվում է երկու անկախ հաստատություննե-

րում՝ կրթօջախում և կազմակերպությունում, 

և կենտրոնանում է այնպիսի հմտությունների 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 
 

 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
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ձևավորման վրա, որոնք պահանջարկված են 

տնտեսության կողմից: Կրթական շրջափուլն 

ավարտվում է քննությամբ, որը կազմակերպ-

վում և իրականացվում է անկախ մարմնի 

կողմից: Դուալ ՄԿՈՒ համակարգը պատրաս-

տում է հմուտ, ճկուն, ակտիվ և նորարար աշ-

խատուժ, որն ունակ է դիմակայելու ինչպես 

ներկայիս, այնպես էլ ապագա մարտահրա-

վերներին: Բացի մասնագիտական հմտու-

թյունների ձևավորումից՝ այն ներառում է մաս-

նագիտական գործունեության լայն շրջանակ: 

Համակարգի ճկունությունը հնարավորություն 

է ընձեռում բավարարել առանձին ոլորտնե-

րում գործող ձեռնարկությունների կարճա-

ժամկետ պահանջարկը: Միաժամանակ դրա 

շնորհիվ փոքր ընկերությունները և ամբողջ 

տնտեսությունը կարողանում են դիմակայել 

ապագա մարտահրավերներին: Հայաստա-

նում դուալ համակարգի ներդրման ինստի-

տուցիոնալ կայացման մարմիններն են՝ գոր-

ծատուներ և/կամ գործատուների վրա հիմ-

նըված իրավասու միավորումներ, պետու-

թյուն, տեխնիկական և մասնագիտական 

կրթության և ուսուցման (ՏՄԿՈԻ) մատակա-

րարողներ, ինչպես նաև թիրախային խմբի 

ներկայացուցիչներ/ուսանողներ:  
 

ԴՈՒԱԼ ՄԿՈՒ-Ի ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԳՐԱՎԱԿԱՆՆԵՐԸ 

Ուսանողներ 
Ուսանողներն ընտրվում և աշխատանքի 

են ընդունվում ընկերությունների կողմից: 

Ուսուցման ողջ ընթացքում նրանց հետ 

կնքվում է եռակողմ պայմանագիր՝ ֆինանսա-

կան փոխհատուցմամբ և բժշկական ապահո-

վագրությամբ:  

 

 

 

 

Ուսումնառության գործընթացը տեղի է 

ունենում երկու վայրում՝ ուսումնական հաս-

տատությունում և ձեռնարկությունում: 

Կախված ոլորտից և մասնագիտությունից՝ 

ուսուցման նպատակով ընկերությունում և 

լսարանում անցկացված ժամանակի 

հարաբերակցությունը կարող է կազմել 80:20–

-ից մինչև 60:40: Դուալ համակարգում 

ուսուցման գործընթացը տևում է երկուսից 

մինչև չորս տարի: Ուսուցման ընթացքում՝ 

իրական մասնագիտական միջավայրում, 

ուսանողները ձեռք են բերում տեխնիկական 

և սոցիալական հմտություններ, որոնք 

հեշտությամբ կարելի է կիրառել գործնակա-

նում: Ուսուցման ավարտին ուսանողները 

կարող են ավելի շահեկանորեն ներկայանալ 

աշխատաշուկայում:  
 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 

ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

 

 

 

 

 

 

Դուալ ՄԿՈւ-ն ենթադրում է համատեղ 

պատասխանատվություն և պարտականու-

թյունների ստանձնում ինչպես մասնավոր, 

այնպես էլ հանրային հատվածների կողմից: 

Մասնավոր ոլորտը ներկայացնող միավո-

րումների (օրինակ՝ առևտրաարդյունաբերա-

կան պալատների, բիզնես ասոցիացիաների) 

ներգրավումը և դրանց համագործակցությու-

նը հանրային հատվածի հետ չափազանց կա-

րևոր է դուալ ՄԿՈՒ համակարգի կայացման 

առումով: Համագործակցությունը միտված է 

մասնագիտական որակավորումների, ուսում-

նական պլանների մշակմանը, դասընթացնե-

րի կազմակերպմանը, քննությունների անց-

կացմանը՝ ՄԿՈՒ համակարգման և ֆինան-

սավորման նպատակով: Մասնավոր հատվա-

ծի համակարգված մասնակցությունն ապա-

հովում է ուսուցման բովանդակության, որա-

կի ճանաչման երաշխավորումը՝ տնտեսու-

թյան իրական պահանջներին համապատաս-

խան:  
 



 

 

 

Ներգրավված բոլոր միավորների կողմից 

քննությունների արդյունքների, վկայականնե-

րի և մասնագիտական չափորոշիչների ճա-

նաչումը հաջողության կարևոր գրավական-

ներից է և առաջնային նշանակություն ունի 

համակարգի գրավչության իմաստով:  
 

 

  

 

Դուալ ՄԿՈւ համակարգի հաջողությանն 

ու գրավչությանն են նպաստում ՄԿՈՒ ման-

կավարժության և դիդակտիկայի բնագավա-

ռում մասնագիտական կրթություն ստացած և 

գործնական փորձ ունեցող դասավանդողներն 

ու կառավարչական կազմը, ինչպես նաև 

ժամանակակից սարքավորումներով համա-

լրված նյութատեխնիկական բազան:  

Հայաստանի Հանրապետության կրթական 

համակարգում այն նորարարություն է. Համա-

կարգի ներդրումը մեկնարկել է Գերմանիայի 

միջազգային համագործակցության ընկերու-

թյան (ԳՄՀԸ) «Մասնավոր հատվածի զարգա-

ցում և մասնագիտական կրթության ուսուցումը 

Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում, 

որի արդյունքում 2017 թվականից Մասնագի-

տական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) թվով 

չորս հաստատություններում ներդրվել են 

դուալ համակարգի փորձարարական ծրագրե-

րը (Վայոց ձորի տարածաշրջանային քոլեջ` 

գինեգործություն, Տավուշի տարածաշրջանա-

յին քոլեջ` զբոսաշրջություն և ավտոտեխսպա-

սարկում, Շիրակի տարածաշրջանային քոլեջ` 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և Երևանի 

հումանիտար քոլեջ` զբոսաշրջություն): ԳՄՀԸ 

ՄՀԶ ՄԿՈՒ ծրագիրը սերտորեն համագործակ-

ցում է գերմանական և միջազգային այլ դերա-

կատարների, այդ թվում նաև Դուալ ՄԿՈՒ 

ոլորտի դոնոր հանձնաժողովի հետ՝ նպաս-

տելով Հայաստանում դուալ ՄԿՈՒ համակար-

գի ներդրման համար անհրաժեշտ հիմնարար 

պայմանների բարելավմանը, ՄԿՈՒ հաստա-

տությունների ուսուցիչների և ձեռնարկություն-

ներում հրահանգիչների հմտությունների հզո-

րացմանը՝ ի նպաստ հանրային և մասնավոր 

ոլորտների շահառուների համագործակցու-

թյան: Գերմանիայի միջազգային համագործակ-

ցության ընկերությունը (GIZ) ծրագրեր է իրա-

կանացնում աշխարհի տարբեր երկրներում՝ 

կայուն տնտեսական զարգացման նպատակով: 

ԳՄՀԸ-ն ունի տարբեր ոլորտներում իրակա-

նացվող աշխատանքների, այդ թվում՝ մաս-

նավոր հատվածի և տնտեսական զարգացման, 

միջին մասնագիտական կրթության և ուսուց-

ման, ինչպես նաև զբաղվածության բնագավառ-

ներում շուրջ 50 տարվա փորձ: Գերմանիայի 

Դաշնության տնտեսական համագործակցու-

թյան ու զարգացման նախարարության պատ-

վիրակմամբ (BMZ)՝ ԳՄՀԸ 1990 թվականից իր 

աջակցությունն է տրամադրում Հարավային 

Կովկասի հանրապետություններին:  

Ամփոփելով վերը նշվածը՝ փաստենք, որ 

նոր համակարգի ներդրման հաջողությունը 

պայմանավորված է ինչպես Ն(Ա)ՄՄԿ ոլոր-

տի ներկայացուցիչների և բիզնես գործընկեր-

ների, այնպես էլ հանրային տարբեր շերտերի 

համապատասխան վերաբերմունքով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄ 

 

ՄԿՈՒ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

IMPLEMENTATION OF DUAL EDUCATION IN 

EDUCATION SYSTEM OF ARMENIA  
 

The dual education system, implemented in 
Armenia, is a specific reform program that forms a 
new and effective mechanism for transition from 
education to labor market. The dual education 
system is based on German experience. 
The basic principles of the German Dual System 

are based on social partners' compliance with 

learning and exam standards, availability of VET 

institutions' lectureres and enterprise instructors,  

organizing the training at workplace as well as 

institutional research and career guidance. 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 
 

 

 

ՀՀ Լոռու, Արարատի, Գեղարքունիքի մի 

շարք քոլեջներում տեղի են ունեցել հանդի-

պումներ՝ վերոնշյալ մարզերի սոցիալական 

գործընկերների հետ: Բոլոր հանդիպումները 

կազմակերպել էին «Վորլդ Վիժն Հայաստան»-

ը (ՎՎՀ) և «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնա-

դրամը՝ Եվրոպական Միության կողմից ֆի-

նանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդ-

ների. ՍԵՅ ԵՍ՝ Հմտություններ աշխատանքի 

համար» ծրագրի շրջանակներում: Միջոցա-

ռումների նպատակն էր` համախմբել տա-

րածքային կառավարման և տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների, ուսումնական 

հաստատությունների և մասնավոր հատվա-

ծի, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերի ներ-

կայացուցիչներին և ներկայացնել տարբեր 

ոլորտներում իրականացվող գործողություն-

ներն ու ակնկալվող արդյունքները: 

Ստեփանավանի պետական գյուղատնտե-

սական քոլեջում տեղի ունեցավ հանդիպում 

Լոռու մարզի սոցիալական գործընկերների 

հետ: Քննարկվեցին մարզի երիտասարդների 

զբաղունակությանն ու գյուղատնտեսությանը՝ 

հատկապես կաթի և պանրի արտադրության 

ոլորտներին առնչվող և տվյալ բնագավառում 

անհրաժեշտ մասնագետների պահանջարկին 

վերաբերող մի շարք հարցեր: Գործատուները 

ներկայացրեցին իրենց գործունեության ոլոր-

տի հիմնահարցերը, առաջիկա զարգացման 

հեռանկարներն ու նոր մասնագետների ան-

հրաժեշտության խնդիրները: Միջոցառման 

արդյունքում գործատուների հետ համագոր-

ծակցության նախնական պայմանավորվա-

ծություն ձեռք բերվեց աշխատանքի վրա 

հիմնված ուսումնառության իրականացման 

բաղադրիչի շրջանակներում աշխատանքնե-

րի կատարման շուրջ, ինչը ծրագրում ընդ-

գրկված երիտասարդներին հնարավորու-

թյուն կտա գործնական ուսուցում անցնել 

գործատուների մոտ՝ տեղերում իրական աշ-

խատանք կատարելով և համապատասխան 

փորձառություն ձեռք բերելով: Հայտնի է, որ 

գործատուները միշտ էլ իրենց ձեռնարկու-

թյունը լավ մասնագետներով համալրելու 

պահանջարկ են ներկայացնում: Ուստի ակն-

կալվում է, որ ծրագրի ավարտին լավագույն 

արդյունքներ ցուցաբերած ուսումնառողներն 

աշխատանքի կանցնեն իրենց իսկ գործատու-

ների մոտ: 

Ալավերդու պետական արհեստագործա-

կան ուսումնարանում կազմակերպվեց հան-

դիպում Լոռու մարզի սոցիալական գործըն-

կերների հետ: Այդ ընթացքում քննարկվեցին 

տարածաշրջանի արդի խնդիրները գյուղա-

տնտեսության ոլորտում, այլ դոնոր կազմա-

կերպությունների կողմից իրականցվող ծրա-

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ՝ «ԵՄ-Ն ՀԱՆՈՒՆ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ. ՍԵՅ ԵՍ՝ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Ակնկալվում է, որ ծրագրի 
ավարտին լավագույն արդյունքներ 

ցուցաբերած ուսումնառողներն 
աշխատանքի կանցնեն իրենց իսկ 

գործատուների մոտ: 



 

գրերը, տվյալ ոլորտի զարգացման միտում-

ներն ու մարզի երիտասարդների զբաղունա-

կության խնդիրները: Քննարկման արդյուն-

քում պարզ դարձավ, որ Ալավերդիում և նրա 

հարակից խոշորացված համայնքներում ոչ 

միայն արդի կարողություններով և հմտու-

թյուններով օժտված մասնագետների, այլև 

նոր և ժամանակակից գյուղտեխնիկայի ու 

սարքավորումների պահանջարկ կա: Միջո-

ցառման ավարտին Ախթալա և Օձուն խոշո-

րացված համայնքների ներկայացուցիչները 

պատրաստակամություն հայտնեցին ծրագրի 

շրջանակներում համագործակցել ուսումնա-

կան հաստատության հետ` աշխատանքի 

վրա հիմնված ուսումնառության կարճաժամ-

կետ դասընթացի մշակման, ինչպես նաև ու-

սումնառողների՝ գործնական դասընթացները 

համայնքում առկա նոր գյուղատնտեսական 

մեքենաների և սարքավորումների օգտագործ-

մամբ կազմակերպելու նպատակով: 

Գավառ քաղաքում տեղի ունեցավ հանդի-

պում Գեղարքունիքի մարզի սոցիալական 

գործընկերների հետ: Քննարկվեցին մարզի 

երիտասարդների զբաղունակությանն ու գյու-

ղատնտեսությանը՝ հատկապես անասնապա-

հության և անասնաբուժության ոլորտներին 

առնչվող մի շարք հարցեր և մարտահրավեր-

ներ: Գործատուները ներկայացրեցին իրենց 

գործունեության ոլորտը, կարիքներն ու նոր 

մարտահրավերները` մասնագետների արդի 

հմտությունների և կարողությունների տե-

սանկյունից: Միջոցառման ավարտին գործա-

տուների հետ համագործակցության նախնա-

կան պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 

աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառու-

թյան իրականացման բաղադրիչի շրջանակ-

ներում աշխատանքների կատարման շուրջ:: 

Արարատի մարզի սոցիալական գործըն-

կերների հետ հանդիպման ընթացքում քըն-

նարկվեցին մի շարք հարցեր, որոնք վերաբե-

րում էին, հմտությունների տեսանկյունից, մաս-

նավոր հատվածի կարիքներին և նոր մարտա-

հրավերներին՝ «Գինեգործություն» մասնագի-

տության ներդրման առնչությամբ համագոր-

ծակցության հնարավոր տարբերակներին: 

Նշվեց, որ դրանից կշահի թե՛ գործատուն, թե՛ 

ուսումնական հաստատությունը և թե՛ ուսում-

նառողը: Մասնակիցները հանդես եկան մի 

շարք առաջարկություններով, որոնք վերաբե-

րում էին հետևյալ խնդիրներին. ի՛նչ մեխա-

նիզմներով և միջոցներով կարելի է շահա-

դրդել գործատուներին` համագործակցելու 

ուսումնական հաստատության հետ, ինչպե՛ս 

առավել արդյունավետ կազմակերպել արտա-

դրական պրակտիկան՝ դրանով իսկ նպաս-

տելով ՄԿՈՒ-ն աշխատաշուկայի պահանջ-

ներին առավել համապատասխանեցնելու 

գործընթացին և զբաղունակության բարձրաց-

մանը` հատկապես երիտասարդների շրջա-

նում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEETINGS IN MARZES WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE EU FUNDED PROJECT 

“EU4YOUTH: SAY YES – SKILLS FOR JOBS” 
 

Within the framework of the EU funded 

project “EU4Youth: Say Yes – Skills for Jobs” the 

Global Developments Fund and World Vision 

Armenia have organized a number of meetings 

with local social partners in the Colleges of Lori, 

Ararat and Gegharkunik marzes. 

The aim of the event was to foster cooperation 

between the representatives of local government 

and local self-governance bodies, educational 

institutions, private sector and stakeholders, to 

introduce the activities carried out in various 

sectors and the expected outcomes. 
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ՄԿՈՒ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ 

ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԵՋ Է 
 

Վերապատրաստումն իրականացվում է Եվրոպական Միության կողմից ֆինան-

սավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների. ՍԵՅ ԵՍ՝ Հմտություններ աշխատանքի 

համար» ծրագրի շրջանակներում՝ Վորլդ Վիժն Հայաստանի աջակցությամբ և 

Մասնագիտական կողմնորոշման և կարողությունների զարգացման կենտրոնի 

մեթոդաբանությամբ: 

 

 

 

Training for Career Officers of VET Institutions is in Progress 

The training is carried out within the framework of the EU funded project “EU4Youth: 

Say Yes – Skills for Jobs”, with the support of World Vision Armenia and within the 

methodology of Professional Orientation and Skills Development Centre. 



 

 
 

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-

թյունը՝ Գերմանիայի միջազգային համագոր-

ծակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) «Մաս-

նավոր հատվածի զարգացում և ՄԿՈՒ›› (ՄՀԶ 

ՄԿՈՒ) ծրագրի աջակցությամբ, մեկնարկել է 

դուալ ՄԿՈՒ համակարգի պիլոտավորման 

գործընթացը Տավուշի տարածաշրջանային պե-

տական քոլեջում: Քոլեջում համակարգը կփոր-

ձարկվի «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխ-

նիկական սպասարկում և նորոգում››, «Զբոսա-

շրջություն›› մասնագիտությունների գծով: 

Միջոցառմանը ներկա ՀՀ կրթության և գի-

տության նախարարության նախնական /ար-

հեստագործական և միջին մասնագիտական 

կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալ-

յանը հաջողություն է մաղթել քոլեջի դա-

սախոսական կազմին, ուսանողներին և մաս-

նավոր հատվածը ներկայացնող ընկերու-

թյունների ղեկավարներին՝ ծրագրի պիլոտա-

վորման գործընթացում: «Լինելով ամենա-

ճկուն կրթական մակարդակը՝ ՄԿՈՒ-ն կա-

րող է արագորեն արձագանքել ժամանակա-

կից արտադրության փոփոխություններին: 

Այդ պատճառով դուալ համակարգի ներդրու-

մը կարող է համարվել կրթական բարեփո-

խումների հիմնական ուղղություններից մե-

կը»,-իր խոսքում նշել է Արտակ Աղբալյանը՝ 

ընդգծելով, որ ծրագիրը հնարավորություն է 

ստեղծում գործնական ուսուցման միջոցով 

ապահովել կրթության որակի բարձրացում: 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-

թյունը՝ GIZ-ի աջակցությամբ, հաստատուն 

քայլերով շարունակում է պիլոտավորումը 

Հայաստանում, որն արդեն մեկնարկել է գի-

նեգործության, զբոսաշրջության և ՏՏ ոլորտ-

ներում: Այնուհետև այն կընդգրկի նաև այլ 

ռազմավարական նշանակություն ունեցող 

ոլորտներ, մասնավորապես՝ ճշգրիտ ճարտա-

րագիտություն, մեխատրոնիկա, ռոբոտաշի-

նություն և այլն»,-նշել է նա: 

GIZ-ի ՄՀԶ ՄԿՈՒ ծրագրի հայաստանյան 

թիմի ղեկավար Վիլհելմ Հուգոյի խոսքով՝ ծրա-

Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում 

գործնական ուսուցման միջոցով ապահովել 

կրթության որակի բարձրացում: 
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գիրն աջակցում է Հայաստանում զբաղվածու-

թյան ապահովման համար կարևոր գինեգոր-

ծության, զբոսաշրջության և ճշգրիտ ճարտա-

րագիտության/տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ների ոլորտներին: Համապատասխանաբար 

դուալ կրթական համակարգի տարրերը կփոր-

ձարկվեն առաջին հերթին հենց այս ուղղու-

թյուններում: 

Առանձնացնելով դուալ համակարգի առա-

վելությունները՝ ԳՄՀԸ ծրագրի փորձագետ 

Յուլիա Ստակյանն իր հերթին նշել է, որ 

դուալ համակարգը նպաստում է ՄԿՈւ շրջա-

նավարտների մասնագիտական կարողու-

թյունների զարգացմանը՝ ապահովելով վեր-

ջիններիս մրցունակությունը աշխատաշու-

կայում: «Դուալ համակարգը նաև նպաստում 

է սոցիալական գործընկերության զարգաց-

մանը կրթության ոլորտում, ինչն իր հերթին 

դառնում է տնտեսության արդիականացման 

և զարգացման հզոր խթան»,-ընդգծել է Յուլիա 

Ստակյանը: 

«Տարածաշրջանի շուկայի ուսումնասիրու-

թյան արդյունքում պարզվել է, որ ավտոմոբիլ-

ների տեխնիկական սպասարկման և նորոգ-

ման ծառայությունները մեծ պահանջարկ են 

վայելում։ Դուալ համակարգի տարրերի ներ-

դրման շնորհիվ հնարավոր կլինի ամրակայել 

ուսանողների մասնագիտական հմտություն-

ներն ու կարողությունները, քանի որ այն իրե-

նից ներկայացնում է աշխատանքի վրա հիմ-

նըված ուսուցում, և ուսանողները հնարավո-

րություն են ունենալու գործնական աշխա-

տանքները կատարել հենց գործատուի մոտ»,-

իր ելույթում նշել է Տավուշի տարածաշրջա-

նային պետական քոլեջի ուսումնական աշ-

խատանքների գծով փոխտնօրեն Հայկ 

Բրուտյանը: 

Ծրագրի զբոսաշրջության փորձագետ Ար-

մինե Իսրայելյանն էլ իր հերթին խոսել է Հա-

յաստանում զբոսաշրջության և հատկապես 

Տավուշի մարզի զբոսաշրջային ներուժի մա-

սին՝ ընդգծելով քոլեջի դերը՝ ոլորտում որակ-

յալ կադրեր պատրաստելու հարցում: 

Միջոցառումներին ներկա էին նաև Տավու-

շի մարզի մասնավոր հատվածի ներկայացու-

ցիչներ, ովքեր խոսել են քոլեջի ապագա 

շրջանավարտների նկատմամբ իրենց պա-

հանջների և սպասելիքների մասին: Նրանք 

արձանագրել են, որ, մասնավորապես, երկու 

պիլոտավորվող ոլորտներում էլ առկա է 

որակյալ և ժամանակակից հմտություններին 

տիրապետող մասնագետների մեծ պահան-

ջարկ՝ հույս հայտնելով, որ նոր համակարգի 

ներդրումը կլրացնի այդ բացը: 

PILOTING OF DUAL EDUCATION SYSTEM IN 

VET CONTINUES IN ARMENIA 
 

Piloting of dual education system in VET has 

been launched in Tavush Regional State College with 

the support of the Ministry of Education and Science 

of RA and GIZ “Private Sector Development and 

Vocational Education and Training in South 

Caucasus” project for the professions of 

“Maintenance and repair of motor vehicles” and 

“Tourism”. 

Head of Preliminary and Vocational Education 

and Training Department of the Ministry of 

Education and Science of RA Artak Aghbalyan stated 

that the program provides an opportunity to improve 

the quality of education through practical training. 

The team leader Armenia of the GIZ PSD TVET 

Wilhelm Hugo noted that the program supports the 

sectors of winemaking, tourism and precision 

engineering / IT in Armenia, and accordingly, the 

elements of dual education system will be piloted 

first of all in these sectors. 
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ԴՈՒԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ 

       Մասնագիտական կրթության ոլորտում 

դուալ համակարգի ներդրման գործընթացի 

շրջանակում Տավուշի տարածաշրջանային 

պետական քոլեջը փոխըմբռնման հուշագրեր 

է ստորագրել մարզի մի շարք գործատուների 

հետ՝ Գերմանիայի կառավարության կողմից 

պատվիրակված և Գերմանիայի միջազգային 

համագործակցության ընկերության (GIZ/ԳՄՀԸ) 

կողմից իրականացվող «Մասնավոր հատ-

վածի զարգացում. մասնագիտական կրթու-

թյուն և ուսուցում Հարավային Կովկասում» 

ծրագրի աջակցությամբ: 

Միջոցառման մասնակիցներին շնորհավո-

րել է ԿԳՆ նախնական /ար-

հեստագործական/ և միջին 

մասնագիտական կրթու-

թյան վարչության պետ Ար-

տակ Աղբալյանը: «Այսօր 

արդեն փորձում ենք քաղել մեր լավագույն 

դոնորներից մեկի՝ GIZ-ի հետ մեկ տարի 

առաջ մեկնարկած ծրագրի պտուղները: Իրա-

կանում գերմանական դուալ համակարգի 

ներդրումը հեղափոխական մոտեցում է: Այն 

ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է 

ՄԿՈՒ ոլորտում՝ նոր որակի կրթություն տա-

լու առումով: Այս գործընթացում ներգրավված 

բոլոր կողմերը պետք է 

ջանք չխնայեն, որպեսզի 

փորձնական ծրագրի 

ավարտին հստակ որա-

կական արդյունք արձա-

նագրվի, ինչի հիման վրա 

հնարավոր կլինի առաջի-

կա 10 տարիների ընթաց-

քում ամբողջությամբ անցում կատարել դուալ 

համակարգին և ապահովել ցանկալի արդ-

յունք»,-նշել է Արտակ Աղբալյանը: Նա տեղե-

կացրել է, որ վերոնշյալ համակարգը ներկա-

յումս փորձարկվում է այն մասնագիտություն-

ների գծով, որոնք կառավարությունը գերակա 

է ճանաչել տնտեսության համար. Դրանք են՝ 

գյուղատնտեսություն, ՏՏ, զբոսաշրջություն և 

ճշգրիտ ճարտարագիտություն: «Վերջին եր-

կու մասնագիտությունները փորձարկվում են 

Տավուշի տարածաշրջանային քոլեջում, որով-

հետև մարզը շատ գրավիչ է այդ տեսանկյու-

նից, և վերոնշյալ ոլորտներում որակյալ աշ-

խատատեղերի պահանջարկ կա: Հուսով եմ, 

որ այս օրինակը վարակիչ կլինի մյուս գործա-

տուների համար»,-ասել է Արտակ Աղբալյա-

նը՝ տեղեկացնելով, որ այս ընթացքում վերա-

նայվել են համապատասխան ուսումնական 

Համակարգի ներդրումը հեղա-
փոխական մոտեցում է….Այն դառ-
նում է տնտեսության արդիակա-
նացման և զարգացման հզոր խթան: 
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ծրագրերը, պլանները, և իրականացվել են վե-

րապատրաստումներ: 

Միջոցառման շրջանակում տեղի են ունեցել 

նաև դուալ համակարգով «Զբոսաշրջություն» և 

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում» մասնագիտություն-

ների իրականացման գործընթացի վերաբերյալ 

աշխատանքային քննարկումներ, ինչպես նաև 

այցելություններ գործատու ընկերություններ՝ 

պրակտիկ ուսուցման կազմակերպման պայ-

մաններին ավելի մանրամասն ծանոթանալու 

նպատակով: 

Նշենք, որ փոխըմբռնման հուշագրերը 

նպաստելու են կրթական և մասնավոր հատ-

վածների կայուն համագործակցությանը Տա-

վուշի մարզում: «Ավտոմոբիլային տրանս-

պորտի տեխնիկական սպասարկում և նորո-

գում» և «Զբոսաշրջություն» մասնագիտու-

թյուններով պատրաստվող ուսանողները քո-

լեջում տեսական ուսուցմանը զուգահեռ 

գործնական հմտություններ ձեռք կբերեն 

«Լաստիվեր Անապատ», «Վահան և Թոռներ» 

և «Գոլդեն Ռեզորտ», «Իջևանատուն», 

«ԲՈՒԱՏ» և «Արտակ Փիրումյան» ընկերու-

թյուններում՝ ըստ մշակված և պիլոտավորվող 

դուալ ուսուցման մեթոդաբանության: 

Հիշեցնենք, որ ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության և ԳՄՀԸ-ի համագործակ-

ցության շրջանակում ՀՀ 4 ՝ Վայոց ձորի, Տա-

վուշի, Շիրակի տարածաշրջանային և Երևա-

նի պետական հումանիտար քոլեջներում ար-

դեն փորձարկվում է գերմանական դուալ հա-

մակարգը: 2018 թվականից նախատեսվում է 

Կոտայքի և Լոռու տարածաշրջանային, 

Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ-

ներում և այլ ուսումնական հաստատություն-

ներում ևս ներդնել նոր մասնագիտություննե-

րով դուալ համակարգ: Այն օգնում է զարգաց-

նել ՄԿՈւ շրջանավարտների մասնագիտա-

կան կարողությունները՝ ապահովելով վեր-

ջիններիս մրցունակությունը աշխատաշու-

կայում: Համակարգը նաև նպաստում է սո-

ցիալական գործընկերության զարգացմանը 

կրթության ոլորտում, ինչն էլ իր հերթին դառ-

նում է տնտեսության արդիականացման և 

զարգացման հզոր խթան: 

 

 

 

DUAL EDUCATION SYSTEM: PARALLEL 

TRAINING AND PRACTICAL SKILLS 

 

Within the framework of implementation of 

dual education system in VET, Tavush Regional 

State College has signed a memorandum of 

understanding with a number of employers with the 

support of GIZ “Private Sector Development and 

Vocational Education and Training in South 

Caucasus” project. 

Memorandum of Understanding will promote 

sustainable partnership between educational and 

private sectors of Tavush marz. The students of 

“Maintenance and repair of motor vehicles” and 

“Tourism” faculties will get practical skills according 

to the developed and piloted dual learning 

methodology. 
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«Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամի (ԳԶՀ) և «Վորլդ Վիժն Հայաստան»-ի (ՎՎՀ) նախա-

ձեռնությամբ` Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդ-

ների` ՍԵՅ ԵՍ. հմտություններ աշխատանքի համար» ծրագրի շրջանակներում Աղվերանում 

կազմակերպվել է երկօրյա աշխատաժողով` Եվրոպական կրթական հիմնադրամի աջակցու-

թյամբ, ՀՀ կրթության և գիտության հովանու ներքո ստեղծված աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսումնառության աշխատանքային խմբի համար: Աշխատանքային խմբում ներգրաված են ՀՀ 

ԿԳՆ, Զբաղվածության պետական գործակալության (ԶՊԳ), Մասնագիտական կրթության և 

ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈՒԶԱԿ), Ուսուցման ազգային հիմնադրամի 

(ՈՒԱՀ), «Վորլդ Վիժն Հայաստան»-ի (ՎՎՀ), Հայաստանի ներգնա տուրօպերատորների միու-

թյան (ՀՆՏՄ) ներկայացուցիչներ, պետական քոլեջների պատասխանատուներ, ոլորտի փոր-

ձագետներ: Աշխատաժողովի մեկնարկը ներկայացրեց ՀՀ ԿԳՆ նախնական (արհեստագործա-

կան) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ, աշխատանքային խմբի համա-

կարգող Արտակ Աղբալյանը: Ողջույնի խոսքով հանդես եկան նաև ԳԶՀ տնօրեն Արամ Ավագ-

յանը և ԵԿՀ փորձագետ Արայիկ Նավոյանը: ԵԿՀ փորձագետ Արայիկ Նավոյանն աշխատան-

քային ենթախմբերին ներկայացրեց նախապես մշակված ձևաչափը՝ քննարկելով լրացման 

ձևերն ու կառուցվածքը: Աշխատաժողովը նպատակ ուներ ենթախմբերի երկօրյա կատարած 

աշխատանքների ամփոփմամբ մշակել ԱՈՒՀ հայեցակարգն իր ճանապարհային քարտեզով: 

Միջոցառման ավարտին խմբերը ներկայացրեցին իրենց աշխատանքները, որոնց շուրջ 

ծավալվեց քննարկում, հնչեցին առաջարկություններ: ԵԿՀ փորձագետ Արայիկ Նավոյանը 

խմբի աշխատանքներն ամփոփեց մեկ միասնական ձևաչափով: Փաստաթղթի նախնական 

տարբերակը, որը ևս մեկ անգամ կքննարկվի և կլրամշակվի խմբի բոլոր անդամների կողմից, 

կուղարկվի շահեկից կազմակերպություններին՝ առաջարկություններ ստանալու, այն բարե-

լավելու և վերջնական տարբերակ ձևավորելու ակնկալիքով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՐԿՕՐՅԱ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ` ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՐԱ 

ՀԻՄՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
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TWO-DAY WORKSHOP ON WORK-BASED 

LEARNING ISSUES 

On the initiative of “Global Developments” 

Fund, GIZ and World Vision Armenia, within 

the framework of EU funded project “EU for 

Youth- Say Yes: Skills for Jobs” a two-day 

workshop was organized for the work-based 

learning group which is formed with the support 

of European Education Fund and the Ministry of 

Education and Science of RA. 

The members of the working group are 

representatives of the Ministry of Education and 

Science of RA, State Employment Agency, 

National Centre for VET Development, National 

Training Fund, World Vision Armenia, Union of 

Incoming Tour Operators of Armenia, VET 

Institutions and sector experts. 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկե-

րության նախաձեռնությամբ Երևանում մեկնարկել է «Երիտասարդների զարգացում» նա-

խագիծը, որի շրջանակում կազմակերպված «Կյանքի հմտություններ» մեկօրյա դասընթա-

ցին մասնակցել է շուրջ 300 երիտասարդ: Միջոցառման մասնակիցներին ողջունել է ՀՀ ԿԳՆ 

աշխատակազմի ղեկավար Նաիրի Հարությունյանը՝ շնորհակալություն հայտնելով «Կոկա-

Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերությանը՝ վերոնշյալ նախաձեռնության համար: «Կրթության 

և գիտության նախարարությունը կարևորում է նմանատիպ միջոցառումների անցկացումը, 

քանի որ չի կարող լինել որակյալ կրթություն՝ առանց բիզնեսի հետ համագործակցության:
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Նախարարությունը նաև խրախուսում է 

այսպիսի նախաձեռնությունները, որովհետև 

կադրերին միշտ ընտրում է գործատուն: ԿԳՆ-

ի դերակատարումը միայն այն է, որ հնարա-

վորինս որակյալ կրթություն ապահովի: Սա-

կայն կադրերի ուղղորդումը և վերապատ-

րաստումն արդեն իրականացվում են գործա-

տուի միջոցով: Տեսնում եմ՝ ինչպես են երի-

տասարդները ոգևորված, ինչն առավել քան 

ոգևորիչ է նախարարության համար»,-նշել է 

Նաիրի Հարությունյանը՝ երիտասարդներին 

մաղթելով հաջողություն:  

«Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերու-

թյան գլխավոր տնօրեն Քրիստոֆ Սփեքի խոս-

քով՝ ժամանակակից երիտասարդներն արդեն 

իսկ հաղթողներ են. նրանք հոգ են տանում 

իրենց ապագայի մասին: «Վստահ եմ, որ 

այսօր հաջողված օր է լինելու, քանի որ ձեռք 

եք բերելու բազմաթիվ գիտելիքներ և բացա-

հայտելու, թե ինչպիսի ապագա եք ցանկա-

նում: «Երիտասարդների զարգացում» նախա-

գիծը «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ խմբի» գլոբալ 

ծրագրերից է: Այն իրականացվում է այն 28 

երկրներում, որտեղ ընկերությունը գործու-

նեություն է ծավալում։ Ընդհանուր առմամբ` 

մինչև 2020թ. նախատեսվում է մասնակիցնե-

րի թիվը հասցնել 500000-ի։ Աշխարհում և հատ-

կապես Հայաստանում ամենամեծ խնդիրնե-

րից մեկը գործազրկությունն է, ինչին հիմնա-

կանում առնչվում են երտասարդները: Մի 

կողմից, իհարկե, առկա է գործազրկություն, 

բայց մյուս կողմից կան մեզ նման ընկերու-

թյուններ, որոնք փնտրում են կադրեր: Շնորհա-

կալություն եմ հայտնում բոլոր մենթորներին, 

ովքեր հավատում են ձեզ և այս երկրի 

ներուժին»,-ընդգծել է նա: 

Միջոցառման ընթացքում համագործակ-

ցության մասին հուշագիր է ստորագրվել ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարության և 

«Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերու-

թյան միջև: Նշենք, որ երիտասարդության 

շրջանում գործազրկության նվազեցմանն 

ուղղված եռամյա այս ծրագրի շրջանակում 

Հայաստանում առաջին տարվա ընթացքում 

նախատեսվում է աջակցել ավելի քան 2000 

երիտասարդի, ընդ որում՝ 1600-ը՝ մարզերից: 

Նախատեսվում է մինչև 2020 թվականն այդ 

թիվը հասցնել 8000-ի։  

 

THE LAUNCH OF THE PROJECT “YOUTH 

EMPOWERMENT” HAS BEEN ANNOUNCED 

 

On the initiative of the Ministry of Education and 

Science of RA and Coca-Cola Hellenic Armenia 

Company, the project “Youth Empowerment” has 

launched in Yerevan. Within the framework of the 

project 300 young people participated in one-day 

training “Skills for Life ”. 

During the event a memorandum of cooperation 

was signed between the Ministry of Education and 

Science of RA and Coca-Cola Hellenic Armenia 

Company. 

Within the framework of the three-year project 

targeted at reducing unemployment among the youth, 

in the first year over 2,000 young people will be 

provided with assistance in Armenia, 1600 of whom 

are from marzes. The number will rise up to 8000 by 

2020. 

Կադրերի ուղղորդումը և վերապատրաստումն 

իրականացվում են գործատուի միջոցով: 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 
 

        ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-

թյան, Լոռու մարզպետարանի, Գերմանիայի 

միջազգային համագործակցության ընկերու-

թյան (GIZ) և «Գերմանական համագործակ-

ցություն» կազմակերպությունների նախա-

ձեռնությամբ անցկացվել է «Ճշգրիտ ճարտա-

րագիտությունը տարածաշրջանային զար-

գացման համար» հանդիպում-քննարկում՝ 

շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ: 

Քննարկմանը ներկա էին ՀՀ Լոռու մարզպե-

տի տեղակալ Հովհաննես Թադևոսյանը, ԿԳ 

նախարարության նախնական/արհեստա-

գործական և միջին 

մասնագիտական 

կրթության վարչու-

թյան պետ Արտակ 

Աղբալյանը, Գերմա-

նիայի միջազգային հա-

մագործակցության 

ընկերության «Մասնավոր հատվածի զարգա-

ցում և մասնագիտական կրթություն և ուսու-

ցում Հարավային Կովկասում» ծրագրի ներ-

կայացուցիչ Յուլիա Ստակյանը, Լոռու տա-

րածաշրջանային քոլեջի և Վանաձորի տեխ-

նոլոգիական կենտրոնի, ռոբոտաշինության և 

արևային էներգիայի ոլորտում առաջատար 

ՓՄՁ-ների, ինչպես նաև Ինֆորմացիոն տեխ-

նոլոգիաների ձեռնարկությունների միության 

ներկայացուցիչներ: Մասնակիցները քննար-

կել են ճշգրիտ ճարտարագիտության ոլորտի 

զարգացման համար հնարավոր համագոր-

ծակցության շրջանակները՝ նոր կրթական 

ծրագրերի մշակման միջոցով: 

ՀՀ Լոռու մարզպետի տեղակալ Հովհաննես 

Թադևոսյանը շնորհակալություն է հայտնել 

ներկաներին՝ նախաձեռնություն ցուցաբերե-

լու և նման կարևոր քննարկումը մարզում 

կազմակերպելու համար: ԿԳ նախարարու-

թյան նախնական/արհեստագործական և 

միջին մասնագիտական կրթության վարչու-

թյան պետ Արտակ Աղբալյանը, իր հերթին 

ողջունելով քննարկման մասնակցիներին, 

շնորհակալություն է հայտնել Լոռու մարզի 

պատասխանատուներին՝ ակտիվ համագոր-

ծակցության և աջակցության համար: 

«Մասնավոր հատվածի զարգացում և մաս-

նագիտական կրթություն և ուսուցում Հարա-

վային Կովկասում» ծրագրի ներկայացուցիչ 

Յուլիա Ստակյանը, հանգամանորեն խոսելով 

«Մասնավոր հատվածի զարգացում և մաս-

նագիտական կրթու-

թյուն և ուսուցում 

Հարավային Կովկա-

սում» ծրագրի մա-

սին, նշել է, որ ար-

դեն 2-րդ տարին է, 

ինչ այն իրականաց-

վում է հանրապե-

տությունում՝ նպատակ ունենալով զարգաց-

նել տնտեսությունը և շեշտադրում կատա-

րելով որակյալ կադրերի պատրաստմանը: 

Ծրագրի ներդրման համար ընտրվել է նաև 

Լոռու մարզը՝ մասնավորապես Լոռու տա-

րածաշրջանային պետական քոլեջը: «Ծրա-

գիրն աջակցելու է զարգացմանը` հետևյալ 

ոլորտներում. զբոսաշրջություն, գինեգործու-

թյուն և ճշգրիտ ճարտարագիտություն /ՏՏ: 

Մենք նպատակ ունենք Հայաստանում բա-

րելավել մասնագիտական ուսուցումը և ամ-

րապնդել հանրային-մասնավոր հատված 

համագործակցային մոդելը: Մեր նշանաբանն 

է ՝ բիզնեսը հմտությունների համար, և հմտու-

թյուններ՝ բիզնեսի համար. մասնագիտական 

կրթություն և ուսուցում՝ ի նպաստ տնտեսա-

կան զարգացման»,-նշել է Յուլիա Ստակյանը՝ 

ընդգծելով, որ ծրագիրը ենթադրում է գերմա-

նական դուալ համակարգի ներդրում: Ըստ 

Մեր նշանաբանն է՝ բիզնեսը հմտու-        

թյունների համար, և հմտություններ՝ 

բիզնեսի համար. մասնագիտական կրթու-  

թյուն և ուսուցում՝ ի նպաստ տնտեսա- 

կան զարգացման: 

http://www.edu.am/


նրա՝ դուալ կրթական համակարգը երկակի 

ուսուցման կամ աշխատանքի ուսուցման վրա 

հիմնված համակարգ է, որտեղ ուսումնական 

գործընթացին զուգահեռ իրականացվում է 

նաև աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում: 

Այս համակարգի ներդրմանը կազմակերպու-

թյանն աջակցում է ՀՀ ԿԳ նախարարությունը: 

«Լոռու մարզում ծրագրի ներդրման հիմնա-

կան պատճառն այստեղ մարդկային ռեսուր-

սի, ակտիվ գործակցային միջավայրի առկա-

յությունն է»,- նշել է Յուլիա Ստակյանը: 

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են 

վերոնշյալ համակարգի ներդրմանն առնչվող 

մի շարք այլ հարցեր: 

 

DUAL EDUCATION SYSTEM WILL BE IMPLEMENTED/PILOTED IN LORI REGIONAL STATE COLLEGE 

 

On the initiative of the Ministry of Education and Science of RA, Lori Regional Administration, GIZ and 

"German Society for International Cooperation" international organization, a workshop was organized on 

“Precision Engineering for regional development”. The deputy Governor of Lori marz Hovhannes Tadevosyan, 

head of Preliminary and Vocational Education and Training Department of the Ministry of Education and 

Science of RA Artak Aghbalyan, GIZ “Private Sector Development and Vocational Education and Training in 

South Caucasus” program expert Yulia Stakyan, as well as representatives from Lori Regional State College, 

Vanadzor Technological Center, leading SMEs in the field of robotics and solar energy and “Union of Information 

Technology Enterprises” participated in the workshop. 

The participants discussed the scope of possible cooperation in the field of Precision Engineering, through 

developing new educational programs. 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝ «ԵՄ-Ն ՀԱՆՈՒՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ՝ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԱՄԱՐ»  

ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ 

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների՝ հմտություններ ապագայի համար» ծրագրի շրջանա-

կում Save the Children-ի գրասենյակում տեղի է ունեցել աշխատանքային հանդիպում՝ Հա-

յաստանում նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում ԵՄ ֆինանսա-

վորմամբ իրականացվող ծրագրերի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև 

համագործակցության ուղիները քննարկելու նպատակով։ Հանդիպմանը մասնակցել են ՀՀ 

ԿԳ փոխնախարար Հովհաննես Հովհաննիսյանը, ՀՀ ԿԳՆ նախնական և միջին մասնա-

գիտական կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյանը, ինչպես նաև ոլորտում ծրա-

գրեր իրականացնող միջազգային և տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: 

http://www.mkuzak.am/
https://www.facebook.com/www.edu.am/?fref=mentions


 
 
 
 

 

 

Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող 

«Կառուցողական երկխոսության հանձնառու-

թյուն» (ԿԵՀ) ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարի տեղա-

կալ Հովհաննես Հովհաննիսյանի հետ հան-

դիպման ժամանակ ներկայացվել է «Սոցիա-

լական գործընկերություն և կրթություն. Հա-

մայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների 

համար» ծրագիրը։ 

Ծրագրի նպատակն է` նպաստել Հայաս-

տանում մասնագիտական կրթության և ու-

սուցման (ՄԿՈՒ) ու զբաղվածության ոլորտ-

ներում քաղաքականության բարելավմանը՝ 

քաղհասարակության կազմակերպություննե-

րի կոալիցիաների պատշաճ մասնակցության 

ապահովման և սոցիալական գործընկերու-

թյան դերի բարձրացման միջոցով։ Հանդիպ-

մանը մասնակցել են ԿԵՀ ծրագրի պետու-

թյուն-քաղաքացիական հասարակություն 

երկխոսության համակարգող Սյուզաննա Սո-

ղոմոնյանը, «Սոցիալական գործընկերություն 

և կրթություն. համայնքահեն հեռանկարներ 

երիտասարդների համար» ծրագրի ղեկավար, 

«Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ նախա-

գահ Արտաշես Տոռոզյանը, Գլոբալ զարգա-

ցումներ հիմնադրամի ներկայացուցիչ Լիլիթ 

Բեգլարյանը և ծրագրի՝ կրթության և հարակից 

ոլորտների համակարգող Խաչիկ Գևորգյանը։ 

Արտաշես Տոռոզյանը նշել է, որ ծրագրի 

շրջանակներում պետք է բարելավվի Սյունի-

WORKSHOP WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT “EU FOR YOUTH: SKILLS 

FOR FUTURE” 
 

In the scope of “EU4Youth: Skills for Future” Project, a workshop was held at the office of “Save 

the Children” international organization to discuss ways of cooperation between Ministry of 

Education and Science of RA and EU funded projects for VET. 

Deputy Minister of Education and Science of RA Hovhannes Hovhannisyan, head of Preliminary 

and Vocational Education and Training Department of the Ministry of Education and Science Artak 

Aghbalyan and representatives from local and international organizations participated in the 

meeting. 

ԿԳ ՓՈԽՆԱԽԱՐԱՐԸ 

ՔԱՂՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՔՆՆԱՐԿԵԼ Է «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ. 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» 

ԾՐԱԳԻՐԸ 

http://www.edu.am/


քի մարզի Սիսիան և Գորիս խոշորացված 

համայնքներում ՄԿՈՒ առաջարկի և աշխա-

տաշուկայի պահանջարկի համապատասխա-

նությունը, ինչպես նաև բարձրացնել կարիե-

րայի ստեղծման վերաբերյալ խորհրդատվու-

թյան արդյունավետությունը՝ ՔՀԿ-ների կոա-

լիցիաների շուրջ համայնքային մակարդա-

կում սոցիալական գործընկերության նոր մո-

դելի ստեղծման և գործարկման միջոցով։ 

Այս շրջանակներում առաջարկվում է նաև 

ստեղծել քոլեջների խորհուրդներ, ինչի վերա-

բերյալ փոխնախարար Հովհաննես Հովհան-

նիսյանը նշել է․«Մեզ հարկավոր է իրականաց-

նել քոլեջների խորհուրդների մոդելների հետ 

կապված հետազոտություններ։ Պետք է հետա-

զոտություն արվի՝ հաշվի առնելով թե՛ միջազ-

գային, թե՛ տեղական փորձը, որպեսզի գտնվի 

արդյունավետ տարբերակը։ Նախարարությու-

նը պետք է առավելագույնս քիչ դեր ունենա 

խորհրդի անդամների ընտրության հարցում»,-

ասել է նա։ 

Հովհաննես Հովհաննիսյանի խոսքով՝ քոլեջ-

ների խորհդի միջոցով կհսկվի նաև ուսումնա-

կան հաստատությունների տնօրենների նշա-

նակման հարցը, և այսուհետ չի լինի այնպես, 

որ մայրը որդուն «ժառանգի» իր պաշտոնը։ 

Հանդիպման ավարտին կողմերը որոշել են 

պարբերաբար հանդիպումներ կազմակեր-

պել՝ քննարկելու ու ներկայացնելու կատար-

ված աշխատանքները։ 

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան 

Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն 

կոալիցիայի անդամ իր գործընկերների՝ 

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտ-

րոնի, Հայաստանի համայնքների միության, 

«Ժողովրդավարական կրթության հայկական 

կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, «Փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության համագործակցության 

ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ինչպես նաև «Ագորա 

Սենթրալ Յուրըփ» չեխական ՀԿ-ի հետ հա-

մատեղ իրականացնում է «Կառուցողական 

երկխոսության հանձնառություն» ծրագիրը։

 

«Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ի Երևանի գրասենյակում տեղի ունեցավ աշ-

խատանքային կոորդինացիոն հանդիպում` Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցու-

թյամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակ-

ներում ս.թ. հունիսի 1-ից մեկնարկած «Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն. հա-

մայնքահեն հեռանկարներ երիտասարդների համար» ծրագիրն իրականացնող կոալիցիայի 

գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: 

THE DEPUTY MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE DISCUSSED THE “SOCIAL 

PARTNERSHIP AND EDUCATION: COMMUNITY-BASED PROSPECTS FOR THE YOUTH” 

PROJECT WITH THE REPRESENTATIVES OF CIVIL SOCIETY 

Within the framework of EU funded project “Commitment to Constructive Dialogue”, the “Social 

Partnership and Education: Community-Based Prospects for the Youth” project has been introduced 

during the meeting with the Deputy Minister of Education and Science Hovhannes Hovhannisyan. 

The objective of the project is to contribute to the improvement policy in vocational education and 

training (VET) and employment in Armenia through proper participation of civil society coalitions 

and raising the role of social partnership. 

 

Գործընկերային պայմանագրերի կնքման պաշտոնական արարողություն 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 
 

Հանդիպման ընթացքում ԳՈՒՄ ՀԿ գործա-

դիր տնօրեն Արտաշես Տոռոզյանի և ծարգրե-

րի զարգացման ղեկավար Աննա Դանիելյանի 

կողմից ներկայացվեցին ծրագրի հիմնական 

բաղկացուցիչները և առանցքային գործողու-

թյունները: 

Ակտիվ քննարկումների և 

ընդհանուր մոտեցումների 

հստակեցման արդյունքում 

ուղենշվեցին այն հիմնական 

սկզբունքները, որոնք կա-

պահովեն ծրագրի իրակա-

նացման ընթացքում գործո-

ղությունների համակարգ-

ման արդյունավետ մեխա-

նիզմների կիրառումը և 

ռեսուրսների արդյունքահեն 

համադրումը: 

Հանդիպման երկրորդ մասում «Գործըն-

կերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ի և 

կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունների 

միջև պայմանգրերի կնքման պաշտոնական 

արարողության արդյունքում ամրագրվեցին 

գործըկերության հիմնական սկզբունքները, 

հստակեցվեցին գործողությունների ուղղվա-

ծությունները՝ ինչպես նաև սահմանվեցին 

հստակ ժամկետներ` նախատեսված ծավալ-

ների ապահովման ուղղությամբ: 

«Սոցիալական գործընկերություն և կրթու-

թյուն. համայնքահեն հեռա-

նկարներ երիտասարդների 

համար» ծրագիրն իրակա-

նացվում է Եվրոպական Մի-

ության կողմից ֆինանսավոր-

վող «Կառուցողական երկխո-

սության հանձնառություն» 

ծրագրի շրջանակներում՝ 

«Գործընկերություն և ուսու-

ցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ, «Գլոբալ 

զարգացումներ» հիմնադրամ 

/ԳԶՀ, «Սիսիանի մեծահա-

սակների կրթության կենտրոն» հիմնադրամ 

/ՍՄԿԿ, «Ցկյանս ուսումնառության հայաս-

տանյան լիգա» իրավաբանական անձանց 

միություն/ՑՈՒՀԼ կազմակերպությունների 

կոալիցիայի կողմից: 

 

 

 

Ակտիվ քննարկումների և 

ընդհանուր մոտեցումների 

հստակեցման արդյունքում 

ուղենշվեցին այն հիմնական 

սկզբունքները, որոնք կապա-

հովեն ծրագրի իրականացման 

ընթացքում գործողությունների 

համակարգման արդյունավետ 

մեխանիզմների կիրառումը և 

ռեսուրսների արդյունքահեն 

համադրումը: 

THE OFFICIAL CEREMONY OF SIGNING 

PARTNERSHIP AGREEMENT 
 

A workshop was held at the office of 

“Partnership and teaching” /P&T NGO, Yerevan, 

with the participation of representatives of 

coalition partner organizations within the project 

of “Social Partnership and Education: Community-

Based Prospects for the Youth”. 

The project was launched in the framework of 

EU budget support program “Commitment to 

Constructive Dialogue”. 

The main components of the program and key 

actions were presented during the meeting. 

http://www.edu.am/


Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի և 

«Փարիզ Հոթել», «Իմպերիալ Պալաս», «Լարկո 

Գրուպ», «Էքսպոմեդիա», «Կրիստալ Ռեզորթ 

Աղվերան» ՍՊ ընկերությունների միջև կնքվել 

են երկկողմանի փոխըմբռնման հուշագրեր՝ 

դուալ ուսուցման ծրագրի իրականացման վե-

րաբերյալ: Միջոցառումը տեղի է ունեցել Գեր-

մանիայի կառավարության կողմից պատվի-

րակված և Գերմանիայի միջազգային համա-

գործակցության ընկերության (GIZ/ԳՄՀԸ) կող-

մից իրականացվող «Մասնավոր հատվածի 

զարգացում և մասնագիտական կրթություն և 

ուսուցում Հարավային Կովկասում» (ԳՄՀԸ ՄՀԶ 

ՄԿՈՒ) ծրագրի աջակցությամբ: Միջոցառմանը 

ներկա էին զբոսաշրջային և սպասարկման 

ոլորտի ծառայություններ առաջարկող ընկե-

րությունների ներկայացուցիչներ: 

ՀՀ ԿԳՆ մասնագիտական կրթության և 

ուսուցման քաղաքականության մշակման և 

ռազմավարության բաժնի պետ Արմենուհի 

Պողոսյանը նշել է, որ միջազգային կազմա-

կերպությունների աջակցությամբ ՄԿՈՒ 

ոլորտում վերջին տարիներին իրականացվել 

են մեծածավալ բարեփոխումներ: «GIZ-ի 

աջակցությամբ նախորդ տարի մեկնարկել է 

դուալ համակարգի ներդրման գործընթացը, 

որի նպատակը քոլեջների և վերապատրաս-

տում տրամադրող ձեռնարկության միջև 

սերտ համագործակցության ապահովումն է: 

Համապատասխան գիտելիքներով և հմտու-

թյուններով օժտված որակյալ մասնագետնե-

րի պատրաստումն անհնար է՝ առանց գործա-

տուների անմիջական մասնակցության»,-նշել 

է Ա. Պողոսյանը: 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 
 

ԳՄՀԸ ՄՀԶ ՄԿՈՒ ծրագրի փորձագետ Յու-

լիա Ստակյանի խոսքով՝ մեր երկրում դուալ 

համակարգի ներդրման գործընթացը երկար 

ճանապարհ է անցել. իրականացվել է եվրո-

պական փորձի ուսումնասիրություն, մշակվել 

մեթոդաբանություն և տեղայնացում: Ըստ 

Յուլիա Ստակյանի՝ հուշագրերի շրջանակում 

«Զբոսաշրջային ծառայությունների սպա-

սարկման մենեջեր» որակավորմամբ պատ-

րաստվող ուսանողները քոլեջում տեսական 

ուսուցմանը զուգահեռ գործնական հմտու-

թյուններ ձեռք կբերեն վերը նշված զբոսաշր-

ջային և սպասարկման ոլորտի ծառայություն-

ներ առաջարկող ընկերություններում՝ ըստ 

մշակված և պիլոտավորվող դուալ ուսուցման 

մեթոդաբանության: Նրա խոսքով՝ ծրագիրը 

նպաստում է կրթական և մասնավոր հատ-

վածների կայուն համագործակցությանը:  

Երևան քաղաքում և Կոտայքի մարզում 

պատրաստվելու և վերապատրաստվելու են 

միջին օղակի մասնագետների, նախնական և 

միջին մասնագիտական կրթական ծրագրե-

րով, ոլորտի և աշխատաշուկայի պահանջնե-

րին համապատասխան:  

Հիշեցնենք, որ ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության և ԳՄՀԸ համագործակցու-

թյան շրջանակում Երևանի պետական հու-

մանիտար, Վայոց ձորի, Տավուշի և Շիրակի 

տարածաշրջանային պետական քոլեջներում 

արդեն պիլոտավորվում է գերմանական 

դուալ համակարգը: Այն օգնում է զարգացնել 

ՄԿՈւ շրջանավարտների մասնագիտական 

կարողությունները՝ ապահովելով վերջիննե-

րիս մրցունակությունը աշխատաշուկայում: 

Համակարգը նաև նպաստում է սոցիալական 

գործընկերության զարգացմանը կրթության 

ոլորտում, ինչն իր հերթին դառնում է տնտե-

սության արդիականացման և զարգացման 

հզոր խթան: Դուալ համակարգի առանցքը 

աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման հայե-

ցակարգն է: 

 

 

PILOTING OF DUAL EDUCATION SYSTEM 

CONTINUES IN THE COLLEGES OF RA 

 

Yerevan State College of Humanities has 

signed mutual memoranda of understanding 

with “Paris Hotel”, “Imperial Palace”, “Larco 

Group”, “Expomedia” and “Crystal Resort 

Aghveran” LLCs.  

The event was held within the framework 

of GIZ “Private Sector Development and 

Vocational Education and Training in South 

Caucasus” project. Representatives from 

tourism and service companies participated in 

the event. 

GIZ PSD VET project expert Yulia Stakyan 

stated that the process of implementation of 

Dual Educational System in Armenia had a 

long way to pass: European experience survey 

was carried out, methodology was developed 

and localization was implemented. Within the 

framework of memoranda, students, mastering 

in the specialty of "Tourism Service 

Management", will get practical skills along 

with theoretical training at the above 

mentioned companies according to the 

developed and piloted dual teaching 

methodology. 

The project contributes cooperation 

between education and private sectors in 

Yerevan and Kotayk marz to prepare and train 

mid-level specialists through VET programs in 

accordance with labour market requirements. 

 



Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում 

գործող Ծրագրավորման դպրոցը Յանդեքս, 

Yandex.Taxi ընկերության և Ձեռնարկություննե-

րի ինկուբատոր հիմնադրամի համատեղ 

նախագիծն է 9-11-րդ դասարանների այն աշա-

կերտների համար, ովքեր ցանկանում են ձեռք 

բերել ծրագրավորման հմտություններ: Նախա-

գծի նպատակն է` աշակերտներին ծանոթացնել 

ծրագրավորմանը, տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների ոլորտում աշխատանքի հեռանկար-

ներ ստեղծել նրանց համար և նպաստել ՏՏ 

ոլորտի զարգացմանը Լոռու մարզում: Դասերը 

Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում 

մեկնարկել են 2017թ. հունվարի 21-ից, անց-

կացվել շաբաթը երկու անգամ: Այդ ընթաց-

քում երեխաները հասցրել են յուրացնել 

Python ծրագրավորման լեզվի հիմունքները և 

փորձել իրենց ուժերը փոքր նախագծերում: 

Ուսուցման ընթացքում իրականացվել է սո-

վորողների առաջադիմության մշտական մո-

նիթորինգ և առաջադիմության գնահատում: 

Ծրագրավորման դպրոցում ուսումն անվճար 

է: Ուսուցման ծրագրին մասնակցելու հայտ 

էին ներկայացրել 147 դպրոցականներ, ընտր-

վել էր 28 հոգի, որոնցից 26-ը հաջողությամբ 

ավարտել է ուսումնառությունը: Նրանց դասա-

վանդել են տեղի մասնագետներ, որոնք Յան-

դեքսի Տվյալների վերլուծության դպրոցում 

անցել են ընտրության և ուսուցման երկու փուլ: 

Փակման հանդիսավոր արարողությանը 

ներկա էին ՀՀ ԿԳ նախարարության նախնա-

կան և միջին մանագիտական կրթության վար-

չության պետ Արտակ Աղբալյանը, Ձեռնարկու-

թյունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն 

Բագրատ Ենգիբարյանը և այլ հյուրեր: 

Դասընթացը բարեհաջող ավարտած աշա-

կերտները ստացան Հայաստանում Յանդեքս 

ընկերության ծրագրավորման դպրոցի ավար-

տական վկայականներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՅԱՆԴԵՔՍ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ 

ԴՊՐՈՑԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ՝ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ 

Նախագծի նպատակն է` ծանոթացնել աշակերտներին 

ծրագրավորմանը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 

աշխատանքի հեռանկարներ ստեղծել նրանց համար և նպաստել ՏՏ 

ոլորտի զարգացմանը Լոռու մարզում: 

CERTIFICATES TO THE GRADUATES OF 

“SOFTWARE PROGRAMMING SCHOOL” 

FOUNDED BY YANDEX COMPANY 

The “Software Programming School” is the 

joint project of Yandex. Taxi Service and 

Enterprise Incubator Foundation for pupils of 9-

11th grades who want to get programming skills. 

The aim of the project is to introduce 

programming to the students, to create job 

opportunities for IT professionals and foster IT 

development in Lori marz. 

 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 
 

ՓՈԽԸՄԲՌՆՄԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ` ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ԵՎ ԳԵՏԱՓԻ ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՄԻՋԵՎ 

Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական 

քոլեջը և Գետափի գինու գործարանը կնքել են 

փոխըմբռնման հուշագիր՝ դուալ ուսուցման 

ծրագրի իրականացման վերաբերյալ՝ Գերմա-

նիայի կառավարության կողմից պատվիրակ-

ված և Գերմանիայի միջազգային համագործակ-

ցության ընկերության (GIZ/ԳՄՀԸ) կողմից իրա-

կանացվող «Մասնավոր հատվածի զարգացում 

և մասնագիտական կրթություն և ուսուցում Հա-

րավային Կովկասում» (ԳՄՀԸ ՄՀԶ ՄԿՈՒ) ծրա-

գրի աջակցությամբ:  

Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես 

են եկել ՀՀ կրթության և գիտության նախա-

րարության նախնական/արհեստագործական 

և միջին մասնագիտական կրթության վարչու-

թյան պետ Արտակ Աղբալյանը, քոլեջի տնօ-

րեն Արգամ Դովլաթյանը և ԳՄՀԸ ՄՀԶ ՄԿՈՒ 

ծրագրի փորձագետ Յուլիա Ստակյանը:  

Ըստ հուշագրի բովանդակային հեռանկա-

րի` քոլեջի «Գինեգործ» որակավորմամբ 

պատրաստվող ուսանողները քոլեջում տե-

սական ուսուցմանը զուգահեռ գործնական 

հմտություններ ձեռք կբերեն վերը նշված ըն-

կերությունում՝ ըստ մշակված և պիլոտավոր-

վող դուալ ուսուցման մեթոդաբանության: 

Հուշագիրը կնպաստի կրթական և մասնավոր 

հատվածների կայուն համագործակցությանը 

Վայոց ձորի մարզում և կսահմանի երկկողմ 

գործողությունների իրականացման գործըն-

թացը. այն է՝ նախնական և միջին մասնագի-

տական կրթական ծրագրերով պատրաստել և 

վերապատրաստել միջին օղակի մասնագետ-

ներ ոլորտի և աշխատաշուկայի պահանջ-

ներին համապատասխան: 

Հիշեցնենք, որ ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության և ԳՄՀԸ համագործակցու-

թյան շրջանակում Հայաստանի 4 քոլեջներում՝ 

Վայոց ձորի, Տավուշի, Շիրակի տարածաշրջա-

նային պետական և Երևանի հումանիտար քո-

լեջներում արդեն պիլոտավորվում է գերմանա-

կան դուալ համակարգը: Այն ՄԿՈՒ քոլեջների 

և վերապատրաստում տրամադրող ձեռնար-

կության միջև սերտ համագործակցություն է 

ապահովում: Հայաստանում պիլոտավորվող 

այս համակարգն օգնում է զարգացնել ՄԿՈւ 

շրջանավարտների մասնագիտական կարողու-

թյունները՝ ապահովելով վերջիններիս մրցու-

նակությունը աշխատաշուկայում: Համակարգը 

նաև նպաստում է սո-

ցիալական գործընկե-

րության զարգացմանը 

կրթության ոլորտում, 

ինչն իր հերթին դառնում 

է տնտեսության արդիա-

կանացման և զարգաց-

ման հզոր խթան: Դուալ 

համակարգի ներդրումը 

էապես կնպաստի որակ-

յալ կադրերի պատ-

րաստմանը: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Վորլդ Վիժն Հայաստան»-ը և «Գլոբալ 

զարգացումներ» հիմնադրամը` Եվրոպական 

Միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն 

հանուն երիտասարդների` ՍԵՅ ԵՍ. Հմտու-

թյուններ աշխատանքի համար» ծրագրի 

շրջանակում, կազմակերպել են  «Աշխատան-

քի վրա հիմնված ուսումնառության դասըն-

թացների իրականացման գործնական խնդիր-

ները» թեմայով հանդիպում, որին մասնակցել 

են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-

թյան, Մասնագիտական կրթության և ուսուց-

ման զարգացման ազգային կենտրոնի, «Վորլդ 

Վիժն Հայաստան»-ի, «Գլոբալ զարգացումներ» 

հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, Գեղարքու-

նիքի, Լոռու և Արարատի մարզերի քոլեջների 

տնօրեններ և համապատասխան դասավան-

դողներ, ինչպես նաև գյուղատնտեսության 

ոլորտի գործատուներ: 

VAYOTS DZOR REGIONAL STATE COLLEGE AND 

GETAP WINE FACTORY HAVE SIGNED A 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 

With the support of GIZ “Private Sector 

Development and Vocational Education and Training 

in South Caucasus” project, Vayots Dzor Regional State 

College and Getap Wine Factory have signed a 

memorandum of understanding. 

Within the framework of memorandum, students 

qualifying in “Winemaking” will get practical skills 

along with theoretical learning according to the 

developed and piloted dual learning methodology.  

The memorandum will foster sustainable 

partnership between educational and private sectors in 

Vayots Dzor marz and will define the process of 

bilateral action, to prepare and train mid-level 

specialists in accordance with the requirements of 

labor market demands.  

 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 
 

Միջոցառման մասնակիցներին ողջունել և 

բեղմնավոր աշխատանք է մաղթել ՀՀ կրթու-

թյան և գիտության նախարարության նախ-

նական /արհեստագործական/ և միջին մաս-

նագիտական կրթության վարչության պետ 

Արտակ Աղբալյանը: «Վորլդ Վիժն Հայաս-

տան»-ը այս պահին իրականացնում է ԵՄ-ի 

կողմից իրականացվող հերթական դրամա-

շնորհային ծրագիրը: Ուրախությամբ պետք է 

փաստեմ, որ ԵՄ-ի կողմից վերջին 10-15 

տարիներին ՄԿՈւ ոլորտին ցուցաբերվել է 

բավականին մեծ աջակցություն. միայն վեր-

ջին 2 տարվա ընթացքում 7-8 ծրագիր է իրա-

կանացվել այդ ուղղությամբ»,-նշել է Արտակ 

Աղբալյանը՝ շնորհակալություն հայտնելով նաև 

«Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամին՝ տա-

րիներ շարունակ ԿԳՆ-ի կողքին կանգնելու և 

բոլոր ծրագրերը հավուր պատշաճի իրակա-

նացնելու համար: «Վորլդ Վիժն»-ի ծրագրերն 

ունեն մի քանի բաղադրիչ, որոնցից մեկն 

աշխատանքի վրա հիմնած ուսուցման մոդելի 

մշակումն է: Այս ծրագրով «Գլոբալ զարգա-

ցումներ»  կրթական հիմնադրամի հետ արդեն 

1 տարի աշխատում ենք աշխատանքի վրա 

հիմնած ուսուցման հայեցակարգի վրա: 

Առկա է ճանապարհային քարտեզ, և շուտով 

կունենանք հստակ մեխանիզմներ, թե ինչ 

ձևով է այն իրականացվելու: «Վորլդ Վիժն»-ի 

կողմից ընտրվել է 4 ուսհաստատություն՝ 

Ալավերդու արհեստագործական ուսումնա-

րանը, Արարատի, Ստեփանավանի և  Գավառ 

պետական քոլեջները, որոնց նյութատեխնի-

կական աջակցություն է տրամադրվելու: Սա 

մեծ աջակցություն է՝ նյութատեխնիկական 

բազայի և ծրագրերի առումով: Դա ավելի 

առարկայական է, քանի որ ՀՀ կա-

ռավարության հռչակած գերակա ոլորտնե-

րից մեկը գյուղատնտեսությունն է: Ուրախա-

լի է, որ հենց այս ոլորտում առաջընթաց կու-

նենանք ծրագրի ավարտից հետո: Արդեն 

ձևավորվել են 1 մեծ աշխատանքային խումբ 

և 4 ենթախմբեր, որոնք աշխատում են աշ-

խատանքի վրա հիմնած ուսուցման ֆինան-

սավորման, բովանդակության և օրենսդրա-

կան փոփոխությունների ուղղությամբ: Այն 

հնարավոր է իրականացնել ֆորմալ և ոչ ֆոր-

մալ դաշտում»,-նշել է Արտակ Աղբալյանը՝ 

տեղեկացնելով, որ աշխատանքային խումբն 

ուսումնական այց է ունեցել Ֆրանսիա, ծանո-



թացել այդ երկրի փորձին, ինչը, ըստ ԿԳՆ 

նախնական և միջին մասնագիտական կրթու-

թյան վարչության պետի, պետք է տեղայնաց-

վի և համապատասխանեցվի հայաստանյան 

իրականությանը: 

Ողջույնի խոսքով հանդես են եկել նաև 

ՎՎՀ ծրագրի ղեկավար Լիանա Սարգսյանը և 

«Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամի տնօ-

րեն Արամ Ավագյանը: Ծրագրի փորձագետ 

Լիանա Խաչատրյանը նշել է, որ «ԵՄ-ն հա-

նուն երիտասարդների` ՍԵՅ ԵՍ. Հմտություն-

ներ աշխատանքի համար» ծրագրի բաղա-

դրիչներից մեկը Լոռու, Գեղարքունիքի և 

Արարատի մարզերում հետազոտություն 

իրականացնելն էր՝ պարզելու, թե գյուղատն-

տեսության ոլորտում ո՛ր մասնագիտություն-

ների համար է անհրաժեշտ աշխատանքի 

վրա հիմնված կարճաժամկետ մասնագիտա-

կան ուսուցում: Նա ներկայացրել է վերը 

նշված զեկույցի արդյունքները, ինչին հա-

ջորդել է հարցուպատասխանը: Հանդիպման 

երկրորդ մասում մասնակիցները բաժանվել 

են աշխատանքային խմբերի` ըստ ընտրված 

մասնագիտությունների ու մարզերի: Աշխա-

տանքային քննարկում ծավալել գինեգոր-

ծության, գյուղատնտեսության մեքենայացում 

/մեխանիզացիա, անասնաբուժության, կաթի 

և պանրի արտադրության մասնագիտացում-

ների մոդուլների որոշարկման, աշխատանք-

ների պլանավորման և բաշխման թեմաների 

շուրջ: 

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

տեղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանը, Գեր-

մանիայի Դաշնային Հանրապետության 

տնտեսական համագործակցության և զար-

գացման նախարարի տեղակալ Արիանե Հիլ-

դեբրանդտը, Հայաստանում Գերմանիայի 

փոխդեսպան Քլաուս Վենդելբերգերը, ԳՄՀԸ 

Կորպորատիվ զարգացման վարչության պետ 

Էլկե Զիհլը և ԳՄՀԸ  հայաստանյան գրասեն-

յակի ղեկավար Աննե Քեմպան այցելել են 

Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ, 

որտեղ մեկնարկել է գերմանական դուալ 

մասնագիտական կրթության և ուսուցման 

համակարգի պիլոտավորման գործընթացը 

երկու նոր մասնագիտացումների գծով՝ «Ռո-

բոտաշինություն» և «Արևային էներգիայի հա-

մակարգերի շահագործում և սպասարկում»: 

Հյուրերը շրջայց են կատարել քոլեջում, և ծա-

նոթացել դուալ համակարգի ներդրման գործ-

PRACTICAL ISSUES OF IMPLEMENTING WORK-BASED LEARNING 
 

Within the framework of the EU budget support project “EU 4 Youth: Say Yes-Skills for Jobs”, 

World Vision Armenia and “Global Developments” Fund organized a meeting on “Practical Issues of 

Implementing Work-Based Learning”. 

Representatives from the Ministry of Education and Science of RA, National Centre for VET 

Development, World Vision Armenia, “Global Developments” Fund, directors and lecturers of Colleges 

of Lori and Ararat regions as well as employers from agricultural sector participated in the meeting. 

 

http://www.mkuzak.am/


 
 
 
 
ընթացին, ներկա ուսանողների պատրաս-

տած ռոբոտների ցուցադրությանը: 

Հովհաննես Հովհաննիսյանը, ողջունելով 

հյուրերին, շնորհակալություն է հայտնել Գեր-

մանիայի Դաշնային Հանրապետության 

տնտեսական համագործակցության և զար-

գացման նախարարությանը (BMZ)՝ հայկա-

կան կողմի հետ համատեղ բազմաթիվ ծրա-

գրեր իրականացնելու համար: Նախարարի 

տեղակալը նշել է, որ  հայ-գերմանական հա-

մագործակցությունը ներկայումս գտնվում է 

բարձր մակարդակի վրա՝ ընդգծելով, որ մաս-

նագիտական կրթության և ուսուցման ոլոր-

տում այն արդեն արձանագրում է տեսանելի 

արդյունքներ: Փոխնախարարը կարևորել է 

գերմանական դուալ համակարգի ներդրումը: 

«Առանց այդ համակարգի՝ դժվար է պատկե-

րացնել ՄԿՈՒ ոլորտի զարգացումը», այսպես 

է ամփոփել նա իր խոսքը: 

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետու-

թյան տնտեսական համագործակցության և 

զարգացման նախարարի տեղակալ Արիանե 

Հիլդեբրանդտն իր հերթին նշել է, որ  Գերմա-

նիան դուալ համակարգի կիրառման ոլոր-

տում ունի հարուստ փորձ՝ ընդգծելով, որ այդ 

ուղղությամբ համագործակցությունն առավել 

արդյունավետ է: Նրա խոսքով՝ գերմանական 

կողմը պատրաստ է՝ կիսվելու իր գիտելիքնե-

րով և փորձով: Նա հետաքրքրվել է, թե առա-

վելապես ինչ խնդիրների և մարտահրավեր-

ների են բախվում հայ գործընկերները՝ ծրա-

գրերի իրականացման գործընթացում: 

Դուալ համակարգի ներդրմանը ներգրավ-

ված Ինսթիգեյթ Ռոբոտիքսի և Ֆրիներջին ըն-

կերությունների ներկայացուցիչները, որտեղ 

քոլեջի ուսանողներն անցնելու են նշված 

կրթական ծրագրերի գործնական ուսուցումը, 

իրենց հերթին ներկայացրել են ՄԿՈՒ համա-

կարգում մասնավոր հատվածի ներգրավվա-

ծության պատրաստակամությունը և շրջա-

նավարտների հետագա զբաղվածության 

ապահովման հեռանկարները: 

Հիշեցնենք, որ դուալ համակարգը ՄԿՈՒ 

քոլեջների և վերապատրաստում տրամա-

դրող ձեռնարկության միջև սերտ համագոր-

ծակցություն է ապահովում: Այն ծնվել է Գեր-

մանիայում և հետագայում մեծ տարածում 

գտել այլ եվրոպական երկրներում: Հայաս-

տանում պիլոտավորվող այս համակարգն օգ-

նում է զարգացնել ՄԿՈւ շրջանավարտների 

մասնագիտական կարողությունները՝ ապա-

հովելով վերջինների մրցունակությունը աշ-

խատաշուկայում: Համակարգը նաև նպաս-

տում է սոցիալական գործընկերության զար-

գացմանը կրթության ոլորտում, որն իր հեր-

թին դառնում է տնտեսության արդիականաց-

ման և զարգացման հզոր խթան: Դուալ համա-

կարգի կենտրոնում է աշխատանքի վրա հիմ-

նըված գործընթացի հայեցակարգը: 

Դուալ համակարգը ներդրվում է ՀՀ կրթու-

թյան և գիտության նախարարության և Գեր-

մանիայի միջազգային համագործակցության 

ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) կողմից և Գերմա-

նիայի կառավարության պատվիրակմամբ 

իրականացվող «Մասնավոր հատվածի զար-

գացում և մասնագիտական կրթություն և 

ուսուցում Հարավային Կովկասում» (ՄՀԶ 

ՄԿՈՒ) ծրագրի միջև համագործակցության 

շրջանակում: Այն արդեն գործում է Հայաս-

տանի 7 քոլեջներում՝ Վայոց Ձորի տարածա-

շրջանային պետական քոլեջ, Տավուշի տա-

րածաշրջանային պետական քոլեջ, Շիրակի 

տարածաշրջանային պետական քոլեջ, Կո-

տայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ, 

Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջ, 

Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ, 

Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ: 



 

ՀՀ կրթության և գիտության ու աշխատան-

քի և սոցիալական հարցերի նախարարու-

թյունները, Աշխատանքի միջազգային կազ-

մակերպության հետ համատեղ, 2016 թվակա-

նից կրթության ոլորտում մեկնարկել են «Մեծ 

20-ում մասնագիտական կադրերի պատ-

րաստման ռազմավարության ներդրում» նոր 

ծրագիրը, որում ներգրավված են նաև 

Ղրղզստանը, Ռուսաստանը /5 մարզ/, Իսրա-

յելը և Վիետնամը: Ծրագրի հիմնական 

խնդիրն է՝ որակավորումների համապատաս-

խանեցում աշխատաշուկայի պահանջներին, 

ինչպես նաև փորձարարական ծրագրերի 

իրականացում, մասնավորապես, կրթության 

մասով պետպատվերի ձևավորման  հստակ 

մեխանիզմների ձևավորումը: Օրերս Բիշկե-

քում կայացել է անդամ երկրների ներկայա-

ցուցիչների աշխատանքային հանդիպումը, 

որին մասնակցել է ՀՀ կրթության և գիտու-

թյան նախարարության նախնական /արհես-

տագործական/ և միջին մասնագիտական 

կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյա-

նը: Նա մասնավորապես նշել է,  «Ղրղզստանի 

մայրաքաղաք Բիշկեքում կայացած հանդիպ-

մանը ILO-ի փորձագետները ներկայացրել են 

միջազգային փորձը, իսկ ես` ՀՀ-ում պետ-

պատվերի ձևավորման մեխանիզմը: Ծրագրի 

շրջանակում Ղրղզստանում իրականացվել է 

փորձնական ծրագիր. ընտրվել է մի մարզ, 

որի շրջանակում տեղի է ունենում աշխատա-

շուկայի ուսումնասիրություն ուսհաստատա-

տության և գործատուների կողմից: Չենք բա-

ցառում, որ նմանատիպ ծրագիր իրականաց-

վի  նաև Հայաստանում: Ծրագրի երկրորդ բա-

ղադրիչը՝ ուսհաստատության ղեկավար կազ-

մի և կառավարիչների հմտությունների զար-

գացումն է: ԿԳ նախարարի հրամանով հաս-

տատված «Հմտությունների զարգացման ռազ-

մավարության պլանավորման և հմտություն-

ների ցուցանիշների ներդրման փորձագիտա-

կան ծրագրի» աշխատանքային խումբը առա-

ջիկայում կներկայացնի հայեցակարգը և 

հմտությունների զարգացման ճանապարհային 

քարտեզը»: Արտակ Աղբալյանի խոսքով՝  Աշ-

խատանքի միջազգային կազմակերպությունն 

առաջիկայում կիրականացնի մի քանի սեմի-

նար, որտեղ ևս ՀՀ-ն ներգրավված կլինի: 

Բանախոսը նաև հավելել է, որ 2019 թվականից 

Հայաստանում հավանաբար կսկսվի նմանա-

տիպ փորձարարական ծրագիր:  
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ՀՀ կառավարությունում կայացել է Եվրո-

պական Միության Հարևանության գործիքի 

ներքո իրականացվող ոլորտային բյուջետա-

յին աջակցության համակարգող խորհուրդնե-

րի բազմակի նիստը:  Աշխատանքային քըն-

նարկումները վերաբերել են մասնագիտա-

կան կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտ-

ներում բարեփոխումներին ուղղված բյու-

ջետային աջակցության համաձայնագրերի 

կիրարկմանը և գնահատմանը: Նիստերը հա-

մանախագահել են ԵՄ դեսպան Պյոտր Սվի-

տալսկին և ԵՀ Հարևանության և ընդլայն 

 

ման հարցերով Գլխավոր Տնօրինության Հա-

յաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի և Արևել-

յան գործընկերության հարցերով բաժնի ղե-

կավար Վասիլիս Մարագոսը և ՀՀ կրթության 

և գիտության նախարարի տեղակալ Արևիկ 

Անափիոսյանը: 

«Ավելի լավ որակավորումներ՝ ավելի լավ 

աշխատանքի համար» ծրագրի (15 միլիոն եվ-

րո, 2015 թ. ՏԳԾ շրջանակում) թիրախում 

մասնագիտական հմտություններն են՝ հիմ-

նականում կապված գյուղատնտեսության 

ոլորտում զբաղվածության հետ: 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Գյումրիի տեխնոլոգիական կենտրոնը, 

«Բրեյն Ֆորս» և «Ինստիգեյթ Դիզայն» ՏՏ ընկե-

րությունները Շիրակի տարածաշրջանային 

պետական քոլեջի հետ կնքել են երկկողմանի 

փոխըմբռնման հուշագրեր՝ դուալ ուսուցման 

ծրագրի իրականացման վերաբերյալ: Հուշագի-

րը ստորագրվել է Գերմանիայի կառավարու-

թյան կողմից պատվիրակված և Գերմանիայի 

միջազգային համագործակցու-

թյան ընկերության (GI Z/ԳՄՀԸ) 

կողմից իրականացվող «Մաս-

նավոր հատվածի զարգացում և 

մասնագիտական կրթություն և 

ուսուցում Հարավային Կովկա-

սում» (ԳՄՀԸ ՄՀԶ ՄԿՈՒ) ծրագ-

րի շրջանակում: 

Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես 

են եկել ՀՀ Շիրակի մարզպետի տեղակալ Սեյ-

րան Պետրոսյանը, քաղաքապետի տեղակալ 

Ռուբեն Սանոյանը, ՀՀ կրթության և գիտու-

թյան նախարարության նախնական /արհես-

տագործական և միջին մասնագիտական 

կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալ-

յանը, Զբաղվածության պետական գործակա-

լության պետ Արտակ Մանգասարյանը, «Մաս-

նավոր հատվածի զարգացում և մասնագի-

տական կրթություն և ուսուցում Հարավային 

Կովկասում» ծրագրի ներկայացուցիչ Յուլիա 

Ստակյանը: 

ՀՀ ԿԳՆ նախնական /արհեստագործական և 

միջին մասնագիտական կրթության վարչու-

թյան պետ Արտակ Աղբալյանը, ողջունելով 

միջոցառման մասնակիցներին, տեղեկացրել 

է, որ նախարարության և ԳՄՀԸ-ի համագոր-

ծակցության շրջանակում Վայոց ձորի, Տավու-

շի, Շիրակի տարածաշրջանային պետական և 

Երևանի հումանիտար քոլեջներում արդեն 

պիլոտավորվել է գերմանական դուալ հա-

մակարգը: «Սա Եվրոպայի լավագույն փորձն 

է ՄԿՈԻ ոլորտում, և պատահական չէ, որ 

իրականացվող բարեփոխումների շրջանա-

կում ընտրվեց հենց դուալ համակարգը: Բազ-

մաթիվ գործատուներ ոգևորված են այս նա-

խաձեռնությամբ, և ես վստահ եմ, որ մի քանի 

տարի հետո դուալ կրթություն իրականացնող 

ուսհաստատությունների թիվը կտրուկ կավե-

լանա, և մենք կտեսնենք իրականացվող բա-

Ստորագրված հուշագիրը դուռ կբացի կրթական ու մասնավոր 

հատվածների կայուն համագործակցության համար Շիրակի մար-

զում և կսահմանի երկկողմ գործողությունների իրականացման 

գործընթացը. այն է` պատրաստել և վերապատրաստել նախնական 

և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով միջին օղակի մաս-

նագետներ՝ ոլորտի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապա-

տասխան: 

ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԵՋ Է ԴՈՒԱԼ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԻԼՈՏԱՎՈՐՈՒՄԸ  

ՔՈԼԵՋՆԵՐՈՒՄ 
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րեփոխումների արդյունքը: Դուալ համակար-

գը նաև մասնավոր հատված–պետություն հա-

մագործակցության լավագույն օրինակներից 

է. այն գործնականի և տեսականի լավագույն 

համադրումն է»,-նշել է Արտակ Աղբալյանը; 

Նա շնորհակալություն հայտնեց Գյումրիի ՏՏ 

ընկերություններին՝ Շիրակի տարածաշրջա-

նային պետական քոլեջի հետ համատեղ ուժե-

րով տնտեսությանն անհրաժեշտ որակյալ 

կադրեր պատրաստելու համար: «ՏՏ-ն հա-

մարվում է ՀՀ կառավարության գերակա ուղ-

ություններից մեկը. այդ պատճառով պետ-

պատվերի տեղերը տարեցտարի ավելանում 

են: Դիմորդների խնդիր ևս չկա. տարբեր հաշ-

վարկներով՝ այսօր ՏՏ ոլորտում 2000-ից ավե-

լի թափուր աշխատատեղ կա»,-նշել է Արտակ 

Աղբալյանը՝ շնորհակալություն հայտնելով 

Գերմանիայի միջազգային համագործակցու-

թյան ընկերությանը՝ ավելի քան 10 տարի մեր 

երկրում ընթացող կրթական բարեփոխումնե-

րին բովանդակային և ֆինանսական լուրջ 

աջակցություն ցուցաբերելու համար: 

«Մասնավոր հատվածի զարգացում և մաս-

նագիտական կրթություն և ուսուցում Հարա-

վային Կովկասում» ծրագրի ներկայացուցիչ 

Յուլիա Ստակյանի խոսքով՝ ստորագրված 

հուշագիրը կնպաստի կրթական ու մասնա-

վոր հատվածների կայուն համագործակցու-

թյանը Շիրակի մարզում և կսահմանի երկ-

կողմ գործողությունների իրականացման 

գործընթացը. այն է` պատրաստել և վերա-

պատրաստել նախնական և միջին մասնագի-

տական կրթական ծրագրերով միջին օղակի 

մասնագետներ՝ ոլորտի և աշխատաշուկայի 

պահանջներին համապատասխան: «Հուշա-

գրերի շրջանակում քոլեջի «Տեխնիկ-ծրագրա-

վորող» որակավորմամբ պատրաստվող 

ուսանողները քոլեջում տեսական ուսուցմա-

նը զուգահեռ գործնական հմտություններ 

ձեռք կբերեն վերը նշված ՏՏ ընկերություննե-

րում՝ ըստ մշակված և պիլոտավորվող դուալ 

ուսուցման մեթոդաբանության»,-նշել է նա: 

Միջոցառման ընթացքում նաև վկայականներ 

են շնորհվել «Վեբ տեխնոլոգիաների կիրառում» 

ներքոլեջային մրցույթի հաղթողներին: 

Հուշագրի ստորագրմանը նախորդել է 

մարզի ՏՏ ընկերությունների ներկայացուցիչ-

ների մասնակցությամբ աշխատանքային տո-

նավաճառը, որի ընթացքում վերջիններս ներ-

կայացրել են իրենց ծրագրերը: 

 

 

PILOTING OF DUAL EDUCATION SYSTEM CONTINUES IN THE COLLEGES OF RA 

Shirak Regional State College has signed mutual memoranda of understanding with Gyumri Technology Centre, 

“Brain Force” and “Instigate Design” IT Companies on implementation of dual educational system. The 

memorandum of understanding was signed within the support of GIZ “Private Sector Development and Vocational 

Education and Training in South Caucasus” project. 

Deputy governor of Shirak marz Seyran Petrosyan, deputy mayor Ruben Sanoyan, head of Preliminary and 

Vocational Education and Training Department of the Ministry of Education and Science of RA Artak Aghbalyan, 

head of State Employment Agency Artak Mangasaryan and “Private Sector Development and Vocational Education 

and Training in South Caucasus” project expert Yulia Stakyan participated in the event. 

 



Վերապատրաստման չորս օրերի ընթացքում դասա-
խոսները ծանոթացան օրգանական գյուղատնտեսության 
հիմնական սկզբունքներին, մոդուլի ընդհանուր կառուց-
վածքին, մեթոդական ձեռնարկին և հնարավորություն 
ունեցան իրենք առաջինը փորձարկել այդ մեթոդները: 

ՄԿՈՒ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 
 

Կայացել է ՄԿՈՒ ոլրոտում օրգանական 

գյուղատնտեսության մոդուլի վերապատրաս-

տումը: Այն կազմակերպվել էր Եվրոպական 

Միության կողմից ֆինանսավորվող և Ավս-

տրիական զարգացման գործակալության 

կողմից համաֆինանսավորվող և իրականաց-

վող Օրգանական գյուղատնտեսության ա-

ջակցության նախաձեռնություն (ՕԳԱՆ) ծրա-

գրի շրջանակներում: 

Մոդուլը մշակվել էր ՕԳԱՆ ծրագրի կողմից 

հրավիրված միջազգային փորձագետների և ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարության 

մասնագիտական կրթության զարգացման 

ազգային կենտրոնի հետ սերտ համագոր-

ծակցությամբ: Մոդուլի մշակմանը համըն-

թաց պատրաստվում է նաև դասախոսների 

մեթոդական ձեռնարկ, որը նրանց կուղղոր-

դի օրգանական գյուղատնտեսության դա-

սավանդման համար ճիշտ մեթոդների ընտրու-

թյան հարցում: 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 

նաև ստեղծել ուսանողների համար ուսում-

նական ձեռնարկ, որը բաղկացած կլինի տար-

բեր տիպի վարժություններից: Վերապատ-

րաստմանը մասնակցում էին մարզային քո-

լեջներ, որոնց թվում էին՝ «Հայաստանի ազ-

գային ագրարային համալսարան» հիմնա-

դրամի Շիրակի` ակադեմիկոս Մ.Գ.Թուման-

յանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի 

մասնաճյուղը, Վանաձորի պետական գյուղա-

տնտեսական քոլեջը, Սպիտակի պետական 

քոլեջը Նոր Գեղիի Գ. Աղաջանյանի անվան 

պետական գյուղատնտեսական քոլեջը, Ար-

մավիրի տարածաշրջանային քոլեջը, ինչպես 

նաև Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկ-

ման և սննդի արդյունաբերության հայ- հու-

նական պետական քոլեջը: Վերապատրաս-

տումը վարում էր ՕԳԱՆ ծրագրի կողմից 

հրավիրված օրգանական գյուղատնտեսու-

թյան միջազգային փորձագետ, Վիեննայի 

բնական գիտությունների համալսարանի 

դոկտոր ֆրիդրիխ Լայթգեբը: 

Վերապատրաստման չորս օրերի ընթացքում 

դասախոսները ծանոթացան օրգանական գյու-

ղատնտեսության հիմնական սկզբունքներին, 

մոդուլի ընդհանուր կառուցվածքին, մեթոդա-

կան ձեռնարկին և հնարավորություն ունեցան 

իրենք առաջինը փորձարկել այդ մեթոդները: 

Դասընթացն ամբողջությամբ անցկացվեց 

ինտերակտիվ–խաղային վարժությունների մե-

թոդով, ինչը նպաստեց ջերմ մթնոլորտի ստեղծ-

մանը: Դասընթացի ավարտին մասնակիցներն 

իրենց քոլեջների գրադարաններ տարան օրգա-

նական գյուղատնտեսության մասին ձեռնարկը, 

որը կդառնա ուղեցույց թե՛ ուսանողների և թե՛ 

դասախոսների համար: Ձեռնարկն այժմ հասա-

նելի է Պարենի և գյուղատնտեսության կազմա-

կերպության և ՕԳԱՆ ծրագրի միջև համագոր-

ծակցության շնորհիվ: 

TRAINING OF ORGANIC AGRICULTURE MODULE IN VET 

Within the framework of the project “Organic Agriculture Support Initiative” (OASI) funded by EU and 
Austrian Development Agency, the training of organic agriculture module in VET was organized. 

The module was developed through the cooperation between the international experts, invited by OASI 
project and the National Centre for VET Development. 

Together with module development, a methodological manual for lecturers will be developed which will 
guide them to the selection of correct methods for organic agriculture teaching. 

 

http://www.mkuzak.am/


 
 

 

 

 

Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քո-

լեջում բացվել է «Կաթի և կաթնամթերքի տեխ-

նոլոգիա» մասնագիտության փորձարարական 

լաբորատորիա: Այստեղ ուսանողները կծանո-

թանան պանրի ու կաթնամթերքի արտադրու-

թյան հետ կապված տեխնոլոգիաներին, ինչպես 

նաև  հնարավորություն կունենան համատեղել 

տեսական և գործնական գիտելիքները, ձեռք 

բերել աշխատաշուկայի պահանջներին համա-

պատասխան հմտություններ: Լաբորատորիան 

հիմնվել է  «Մասնագիտական կրթության և 

ուսուցման զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրա-

գրի աջակցությամբ, որն իրականացվում է 

«Ռազմավարական զարգացման գործակալու-

թյուն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից և Կիրառական գի-

տությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատն-

տեսության, անտառային և պարենային գիտու-

թյունների դպրոց (HAFL) կազմակերպություն-

ների հետ համատեղ, HEKS/EPER-ի (Շվեյցա-

րիայի եկեղեցու օգնություն) ֆինանսավորմամբ:  

Բացման արարողությանը ողջույնի խոսքով 

հանդես են եկել ՀՀ ԿԳՆ նախնական /արհես-

տագործական/ և միջին մասնագիտական 

կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյա-

նը, փոխհամայնքապետ Իրինա Յոլյանը, «Մաս-

նագիտական կրթության և ուսուցման զարգա-

ցում Սյունիքի մարզում» ծրագրի ղեկավար Լի-

լիթ Հովհաննիսյանը և Գորիսի պետական գյու-

ղատնտեսական քոլեջի տնօրեն Նունե Ավե-

տիսյանը: Միջոցառմանը ներկա էին Սյունիքի 

մարզպետարանի, Գորիսի համայնքապետա-

րանի, հասարակական կազմակերպություննե-

րի ներկայացուցիչներ, գործատուներ, դասա-

խոսներ, ուսանողներ և այլ հյուրեր: 

Լաբորատորիայի պաշտոնական բացման 

արարողությունից հետո մասնակիցները շրջել 

են լաբորատորիայում: 

«Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մաս-

նագիտության փորձարարական լաբորատո-

րիայի հիմնումը մեծ ձեռքբերում է Գորիսի պե-

տական գյուղատնտեսական քոլեջի համար: 

NEW LABORATORY IN GORIS STATE AGRICULTURAL COLLEGE. 

An experimental laboratory has been set up at Goris State Agricultural College for the specialty of "Milk and 
Dairy Technology", where students will get acquainted with technologies related to cheese and dairy production 
as well as combine theoretical and practical knowledge to get skills relevant to the labor market requirements. 

The laboratory is set up with the support of the project “VET Development in Syunik Marz” which is 
implemented by Strategic Development Agency (SDA) NGO in partnership with the Swiss organizations 
HEKS/EPER (Swiss Church Aid) and HAFL (the School of Agricultural, Forest and Food Sciences of the Bern 
University of Applied Sciences. 
 

«Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 

փորձարարական լաբորատորիայի հիմնումը մեծ ձեռքբերում 

է Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի համար: 

 



ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ 

ՎԱՐԵԼ Է ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԵՌՆԻ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍԸ 
 

«Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի 

շրջանակներում Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում անցկացվել է դասախոս-

ների վերապատրաստման դասընթաց, որը վարել է Կիրառական գիտությունների Բեռնի հա-

մալսարանի դասախոս Իոհաննես Բրունները: Ծրագիրն իրականացվում է «Ռազմավարական 

զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի և Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի 

գյուղատնտեսության, անտառային ու պարենային գիտությունների դպրոցի (HAFL) կողմից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ ՀՀ կրթության և գիտության նախարա-

րության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության միջև ստորագրված փոխըմբռնման հու-

շագրի շրջանակում Հայաստանի երեք տարածաշրջանային քոլեջներում ուսումնական նոր 

մոդուլի ներդրումը մոտենում է ավարտին: 

Ընտրված երեք քոլեջներում` Երևանի թիվ 2, Արմավիրի և Արարատի տարածաշրջանային 

քոլեջներում կատարվում է տեխնիկական սարքավորումների վերազինում, ստեղծում են 

արհեստանոցներ, որտեղ պատրաստվելու են սառնարանային և օդորակման համակարգերի 

ապագա մասնագետները: Ներկայացնելով նոր մասնագիտության փորձարկման ծրագիրը` 

Հայաստանում օզոնային շերտի հարցերով ազգային համակարգող, բնապահպանության նա-

խարարի իրավախորհրդատու Լիանա Ղահրամանյանը նշում է, որ Արարատի և Արմավիրի 

A LECTURER FROM BERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  

CONDUCTS A TRAINING COURSE 

 

Within the framework of the project “VET Development in Syunik 

marz” a training course was organized for the lecturers of Goris State 

Agricultural College. The training was held by Johannes Brunner, a 

lecturer from Bern University of Applied Sciences.  

The project is implemented with the support of Strategic Development 

Agency NGO in partnership with HAFL (the School of Agriculture, Forest 

and Food Sciences of  Bern University of Applied Sciences. 

 

http://www.mkuzak.am/


 
 

 

մարզերի ընտրությունը պատահական չէ. 

«Այս երկու մարզերն ունեն գյուղատնտեսա-

կան ուղղվածություն, և արտադրանքի պահ-

պանման նպատակով սառնարանային տնտե-

սությունների պահանջարկն այստեղ մեծ է, 

որովհետև միրգն ու բանջարեղենն ամռան 

ամիսներին պահեստավորելու անհրաժեշ-

տություն կա: Մեր նպատակն է՝ պատրաստել 

մասնագետներ, ովքեր կարող են աշխատել  

ժամանակակից սառնարանային տնտեսու-

թյուններում»:  Սառեցման և օդորակման հա-

մակարգերի ճարտարագիտության մոդուլը 

ներդրվում է   «Հայաստանի հիդրոքլորֆտոր 

ածխածինների փուլային փոխարինում» ծրա-

գրի 2-րդ փուլի իրականացման շրջանակում: 

Հայաստանում օզոնային շերտի հարցերով 

ազգային համակարգողի խոսքով` հիդրո-

քլորֆտոր ածխածինները օզոնաքայքայիչ 

նյութեր են, որոնցից Հայաստանի Հանրապե-

տությունը հրաժարվել է, քանի որ Մոնրեալի 

արձանագրությամբ նման պարտավորություն 

է ստանձնել: Հայաստանում օզոնաքայքայիչ 

նյութեր երբևէ չեն արտադրվել, սակայն 

դրանք նախկինում տարբեր նպատակներով 

ներկրվել են. «Բնապահպանական գլոբալ 

կոնվենցիային Հայաստանն անդամակցել է 

1997 թվականին: Այդ կոնվենցիայի շրջանա-

կում Հայաստանը  պարտավոր է ձեռնարկել 

քայլեր, որոնք 

կնպաստեն 

օզոնին վնա-

սող նյութերի 

քայքայմանը: 

Իհարկե, ամե-

նահզոր քլոր-

ֆտորածխա-

ծիններից Հա-

յաստանն ար-

դեն հրաժար-

վել է. 2010 

թվականից նման նյութերի ներկրումն արգել-

ված է: Բայց որպեսզի կարողանանք ընդհան-

րապես հրաժարվել այդ նյութերից պետք է 

խնդիրներին համալիր մոտեցում ցուցաբե-

րենք: Օզոնաքայքայիչ նյութերն օգտագործ-

վում են սառնարանային տնտեսություննե-

րում և օդորակման  համակարգերում, որոնք 

կենսական նշանակություն ունեցող սարքա-

վորումներ են: Բացառապես օրենսդրական 

արգելքներով հնարավոր չէ այդ հարցին լու-

ծում տալ. «Եթե այսօր այդ նյութերի  ներկրու-

մը Հայաստան արգելված է, չի նշանակում, թե 

մեր երկիրն իր միջազգային պարտավորու-

թյունը կատարել է, որովհետև այդ նյութերն 

օգտագործվում են կենսական նշանակության 

սարքավորումների մեջ և տնտեսության մեջ 

պահանջարկ ունեն: Հետևաբար, որպես սառ-

նարանային համակարգերի գործունեության 

կարևոր բաղադրիչ, այդ նյութերի գոյությունը 

մեր շրջապա-

տում ընդհան-

րապես բացա-

ռել հնարա-

վոր չէ: Մենք 

այլընտրանք 

չունենք. այդ 

նյութերը 

տնտեսության 

մեջ օգտագոր-

ծում ենք, բայց 

պետք է փոր-



ձենք հնարավորինս քիչ վնասել շրջակա մի-

ջավայրին: Հենց այս իրողությունից ելնելով էլ 

որոշեցինք իրականացնել կրթական ծրագիր, 

որպեսզի կարողանանք համապատասխան 

մասնագետներ պատրաստել,  ովքեր կկարո-

ղանան իրականացնել սառնարանային պա-

հեստների և  օդորակման համակարգերի  

գրագետ սպասարկում: Խոսքը սառնարանա-

յին և օդորակման համակարգերի տեխնիկ 

մոնտաժողների և սպասարկողների մասին է, 

որոնց կարիքն այսօրվա աշխատաշուկայում 

մեծ է, մինչդեռ որևէ ուսումնական հաստա-

տությունում նման կադրեր այսօր չեն պատ-

րաստում»,- նշում է Իրինա Ղահրամանյանը: 

Նրա խոսքով` կատարված ուսումնասիրու-

թյունները ցույց են տվել, որ այս աշխատա-

շուկայում նման մասնագետների պահան-

ջարկն ավելի մեծ է, քան առաջարկը: Որպես 

ասվածի ապացույց փորձագետը մատնա-

նշում է կենցաղում բոլորիս հանդիպած 

հայտնի խնդիրը. «Օրինակ, եթե մեզանից 

որևէ մեկը որևէ խանութից օդորակիչ գնի և 

խնդրի, որ մասնագետ ուղարկեն տեղադր-

ման նպատակով, նրան կպատասխանեն, որ 

մասնագետը զբաղված է, և առնվազն մի քանի 

օր պետք է սպասել: Սա ամենաիրական ցու-

ցիչն է, որ այս կարգի մասնագետների պա-

կաս կա»,- նշում է նա և հավելում, որ խնդրին 

լուծում տալու նպատակով` ՀՀ ԿԳ նախարա-

րության հետ համագործակցելով, ՄԱԿ-ի 

աջակցությամբ, որոշել են առաջարկել նախ 

ոչ ֆորմալ կրթություն, որի փորձարկումից 

հետո կառաջարկվի ֆորմալ կրթություն: Հիմք 

ընդունելով ԿԳ և բնապահպանության նա-

խարարության միջև կնքված հուշագիրը, 

նշված երեք միջին մասնագիտական ուսում-

նական հաստատություններում ստեղծվում 

են համապատասխան կաբինետներ` զինված 

ժամանակակից մուլտի-մեդիա սարքավո-

րումներով, գունավոր տպիչներով, ինտերակ-

տիվ պրոյեկտորներով և այլն: Սարքավորում-

ների ձեռքբերման համար ֆինանսները հատ-

կացնում է ՄԱԿ-ը: Տեխնիկական վերազի-

նումն ամբողջությամբ ավարտելուց հետո  

կհայտարարվի ոչ ֆորմալ կրթության մեկ-

նարկի մասին: Զուգահեռաբար կնախաձեռ-

նվի նաև գովազդային արշավ` մասնագիտու-

թյան ներդրման վերաբերյալ: 

Ինչպես տեղեկացանք ՀՀ ԿԳ նախարարու-

թյան նախնական արհեստագործական և մի-

ջին մասնագիտական կրթության վարչությու-

նից, ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրի ներդրմանը 

համընթաց կսկսվի ֆորմալ կրթության չափո-

րոշիչների և մոդուլների մշակումը: Այդ ըն-

թացքում կկազմակերպվեն նաև դասավան-

դող վարպետների վերապատրաստման դաս-

ընթացներ: 

Իրինա Ղահրամանյանի տեղեկացմամբ` 

ոլորտի բիզնեսով զբաղվող մի քանի գործա-

րարներ աշխատանքի ընդունելու պատրաս-

տակամություն են հայտնել համապատաս-

խան ծրագրով վերապատրաստված մասնա-

գետներին: 

http://www.mkuzak.am/


 
 

 

 

 

 

«Վորլդ Վիժն Հայաստան» (ՎՎՀ) և «Գլոբալ 

զարգացումներ» հիմնադրամը, Եվրոպական 

Միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հա-

նուն երիտասարդների` ՍԵՅ ԵՍ. Հմտություն-

ներ աշխատանքի համար» ծրագրի շրջանակ-

ներում, իրականացնում են «Երիտասարդների 

զբաղունակության և հմտությունների զարգաց-

ման» եռամյա ծրագիր, որի նպատակների և 

բաղադրիչների մասին զրուցել ենք վերոնշյալ 

ծրագրի ղեկավար Լիանա Սարգսյանի հետ: 

Նրա խոսքով՝ ծրագիրը տարածաշրջանային է, 

որն իրականացվում է երկու երկրներում՝ Հա-

յաստանում և Վրաստանում:  «Ծրագիրն իրա-

կանացնում ենք, քանի որ նախ գյուղատնտե-

սությունը գերակա ոլորտ է, երկրորդ՝ առկա է 

երիտասարդների գործազրկության բարձր մա-

կարդակ ողջ աշխարհում, հատկապես Հայաս-

տանում և, վերջապես, հասկացել ենք, որ ՄԿՈւ 

ոլորտում մասնավոր, պետական և հասարա-

կական հատվածների  համագործակցության 

շնորհիվ կարելի է լավ արդյունք ստանալ: Ծրա-

գրի նպատակն է՝ նպաստել 15-35 տարեկան՝ 

հատկապես սահմանափակ կարողություննե-

րով կանանց և տղամարդկանց՝ որպես երիտա- 

 

սարդների շրջանում առավել խոցելի խմբի, 

զբաղունակությանը և ինքնազբաղվածությա-

նը»,-մեզ հետ զրույցում նշեց Լիանա Սարգսյա-

նը՝ ընդգծելով, որ ծրագիրն իրականացվելու է 

երկու ուղղությամբ՝ աշխատաշուկա մուտք 

գործելու համար անհրաժեշտ կարողություննե-

րի ձևավորման միջոցով, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ  

ուսուցման մեթոդներով և երիտասարդների 

աջակցության ազգային և տեղական կառույց-

ների բարելավման, երիտասարդների զբաղու-

նակությանը և ինքնազբաղվածությանը միտ-

ված ուսուցման որակի բարձրացման միջոցով: 

«Ծրագրի շրջանակում, բացի նրանից, որ մաս-

նագիտական կարողությունների բարձրացման 

հարց ենք լուծում, ինչը երիտասարդներին 

կդարձնի առավել մրցունակ, այլև ցանկանում 

ենք վերջիններիս զինել այնպիսի հմտություն-

ներով, որոնք ուսումնական հաստատություն-

ները չեն տրամադրում: Նմանատիպ, այսպես 

կոչված հարակից հմտությունները հնարավոր 

չէ ձեռք բերել ֆորմալ կրթության շնորհիվ: 

Դրանք են՝ թիմային աշխատանք, քննադատա-

կան միտք, հաղորդակցման հմտություններ և 

այլն:  



 

Այդ նպատակով մեր կազմակերպությունը 

դեռևս 5 տարի առաջ մշակել է ՍՔԱՅ մոդելը, 

որի նպատակը ոչ ֆորմալ,  ինտերակտիվ, 

խաղային մեթոդներով երիտասարդներին 

հարակից հմտություններ տալն է»,-նշել է 

Լիանա Սարգսյանը՝ հավելելով, որ ՍՔԱՅ 

ակումբներում ներգրավված են 18-ից 29 տա-

րեկան, հիմնականում խոցելի խմբերի երի-

տասարդներ, ովքեր իրենց մասնակցությունն 

են բերում համայնքային խնդիրների լուծմա-

նը, բարձրացնում են սեփական ունակու-

թյունները՝ աշխատանք գտնելու կամ սեփա-

կան գործը սկսելու համար տեղական շուկա-

յի, փորձի  և կապերի զարգացման միջոցով։ 

«Մեր իրականացրած հետազոտության արդ-

յունքում պարզելով, որ ՍՔԱՅ մոդելի 

կիրառմամբ երիտասարդների մրցունակու-

թյունն աշխատաշուկայում բարձրացել է 41 

տոկոսով, այն ներառել ենք նաև այս ծրա-

գրում, որի շրջանակում կհիմնենք 7 ՍՔԱՅ 

ակումբներ: Այդ ուղղությամբ արդեն կատար-

վել են մի շարք գործողություններ. իրակա-

նացվել են համապատասխան վերապատ-

րաստումներ, քոլեջներում կահավորվել են 

սենյակներ և այլն: Ակնկալվում է, որ յուրա-

քանչյուր ակումբում կունենանք 15-20 երի-

տասարդներ, ովքեր շաբաթական մեկ անգամ 

հանդիպելով «Ակտիվ քաղաքացիություն», 

«Առաջնորդություն», «Սոցիալական ձեռներե-

ցություն և աշխատունակություն», ձեռք կբե-

րեն համապատասխան հմտություններ: Ա-

կումբներից բացի, նախատեսում ենք ստեղծել 

առցանց ուսումնառության հարթակ, որը 

հնարավորություն կտա երիտասարդներին ոչ 

միայն գնալ կրթական հաստատություն և տե-

ղում սովորել, այլև օնլայն կրթություն 

ստանալ: Այդ նպատակով մենք մրցույթ հայ-

տարարեցինք՝ ընտրելու Հայաստանում լա-

վագույն առցանց ուսումնառության պլատ-

ֆորմը: Արդյունքում պարզվեց, որ այդ առու-

մով լավագույն պլատֆորմը, որն արժանի է 

մեր ֆինանսավորմանը, «Քան» ակադեմիան 

է, որն իրականացնում է ԱՅԲ կրթական հիմ-

նադրամը»,-մեզ հետ զրույցում նշեց Լիանա 

Սարգսյանը: Նա միաժամանակ տեղեկացրեց, 

որ հիմնադրամի հետ համագործակցության 

արդյունքում «Քան» ակադեմիայի բովանդա-

կությունը կընդլայնվի, այնտեղ կներառվեն 

ավելի մեծ թվով թեմաներ, և կազդարարվի 

կայքի ֆորմալ գործարկումը: «Հուսով ենք, որ 

այդ պլատֆորմից կօգտվի մինչև 50 հազար 

երիտասարդ, այսինքն՝ ընդհանուր երիտա-
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սարդության մոտ 10 տոկոսը: Ծրագրի հա-

ջորդ՝ ամենակարևոր մասը, ՀՀ 4 քոլեջների 4 

կոնկրետ մասնագիտությունների ուսումնա-

կան ծրագրերի մշակումն է՝ աշխատանքի 

վրա հիմնված ուսուցման մեթոդաբանության 

կիրառմամբ: Այդ 4 մասնագիտություններն ար-

դեն ընտրված են՝ «Անասնաբուժություն», «Կա-

թի վերամշակում», «Գինեգործություն և գյուղ-

տեխնիկայի սպասարկում»: Այդ նպատակով 

Լոռու, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզե-

րում իրականացվել է հետազոտություն՝ որո-

շելու համար, թե գյուղատնտեսության ոլոր-

տում ո՛ր մասնագիտությունների գծով է ան-

հրաժեշտ իրականացնել աշխատանքի վրա 

հիմնված կարճաժամկետ մասնագիտական 

ուսուցում: Ընտրված մասնագիտությունների 

ուղղությամբ տվյալ քոլեջներին մեր կողմից 

կտրամադրվի որոշակի նյութատեխնիկական 

բազա, որպեսզի ուսուցումը տեղի ունենա 

ավելի շատ գործնական միջավայրում»,-նշել է 

Լիանա Սարգսյանը՝ հույս հայտնելով, որ 3 

տարվա ընթացքում շուրջ 100 երիտասարդ 

կմասնակցի այդ կարճաժամկետ ուսուցմանը: 

Ըստ մեր զրուցակցի՝ նախատեսվում է ֆի-

նանսավորվել լավագույն 10 մասնակիցների 

ձեռնարկատիրական գաղափարները՝  երի-

տասարդների շրջանում ոչ միայն զբաղվա-

ծությունը, այլև ինքնազբաղվածությունը և 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը խթա-

նելու նպատակով: «Ծրագրի մյուս բաղադրի-

չով նախատեսում ենք մասնավոր-պետա-

կան-հասարակական հատվածների միջև հա-

մագործակցություն մի քանի ուղղություննե-

րով՝ հանդիպումներ, փորձի փոխանակում, 

ուսումնական ծրագրերում ներգրավում և 

այլն: Օրինակ, մի քանի քաղաքներում՝ Վա-

նաձորում, Գավառում և Վեդիում, կազմա-

կերպվել են աշխատանքի մեծ տոնավաճառ-

ներ, որի նպատակն էր՝ կազմակերպել գոր-

ծատուների և աշխատանք փնտրողների հան-

դիպումը, բարձրացնել զբաղվածության մա-

կարդակը մարզերում»,-մեզ հետ զրույցում, 

ամփոփելով ծրագրի հիմնական նպատակնե-

րը, Լիանա Սարգսյանը վստահեցրեց, որ 

«Վորլդ Վիժն» կազմակերպությունը անելու է 

հնարավորը՝ նպաստելու Հայաստանում 

մասնագիտական կրթության և ուսուցման 

ոլորտի զարգացմանը:  

 

“YOUTH EMPLOYMENT AND SKILLS DEVELOPMENT” THREE-YEAR PROJECT 

 

“Youth Employment and Skills Development” project manager Lianna Sargsyan states that the 
goal of the project is to promote employment and self-employment among women and men with 
limited abilities, aged 15-35 years. 

Within the framework of the project, a survey was conducted on the most relevant specialties in 
the field of agriculture in Lori, Gegharkunik and Ararat marzes. Opportunities for the 
implementation of short-term work-based programs were also considered. 

Colleges will be upgraded with certain material and technical basis to provide practical 
environment for the trainings. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջում 

տոն էր. ուսանողները, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Հովհաննես 

Հովհաննիսյանի հետ միասին, կտրեցին վերջերս վերանորոգված մարզադահլիճի բացումը 

խորհրդանշող կարմիր ժապավենը: «Այս քոլեջում եղել եմ մայիսին և ականատես եմ եղել, թե 

ինչ անմխիթար վիճակում էր գտնվում մարզադահլիճը: Ուրախ եմ, որ իմ այցելությունն 

ընդամենը փոքր խթան է եղել՝ սկսելու այս գործընթացը, և որ այս կարճ 

ժամանակահատվածում հնարավոր եղավ այսպիսի մեծ փոփոխություններ կատարել: 

Հատկանշական է, որ վերանորոգման համար քոլեջին հավելյալ գումար չի տրամադրվել. 

ուսումնական հաստատությունն այն իրականացրել է իր ֆինանսական միջոցների խնայողու-

թյունից, ինչն էլ, իր հերթին, վկայում է տնօրենի արդյունավետ աշխատանքի մասին: Իհարկե, 

կրթության ոլորտի խնդիրներն ունեն օբյեկտիվ պատճառներ: Դրանցից մեկն էլ ցածր աշխա-

տավարձն է՝ պայմանավորված երկրի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով: Այնու-

ամենայնիվ, դրանց կողքին առկա են նաև սուբյեկտիվ գործոններ, որոնք կապված են տնօրենի, 

խորհրդի, կոլեկտիվի համերաշխության, ուսանողների՝ լավ սովորելու ձգտման հետ: Վերջի-

նիս պարագայում դասախոսն ավելի հաճույքով է մտնում լսարան, իսկ տնօրենն էլ սիրով 

նվիրվում է՝ ուսանողների համար լավ պայմաններ ստեղծելու գործին»,-նշել է Հովհաննես Հով-

հաննիսյանը՝ հույս հայտնելով, որ մարզադահլիճի վերանորոգումը նոր փոփոխություն-

ներ իրականացնելու սկիզբ կհանդիսանա: 

 

 

 

 

 

MUSICAL-PEDAGOGICAL COLLEGE HAS A REFURBISHED GYM 

 

Yerevan State Musical Pedagogical College has refurbished the Gym of the 

institution. Deputy Minister of Education and Science of RA Hovhannes 

Hovhannisyan, students and staff of the College participated in the opening 

ceremony. The Deputy Minister stated that the Government did not provide extra 

money to the college which assumes effective work of the head of the College. 
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Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի 

պետական քոլեջում  կազմակերպվել է  ցուցա-

հանդես` «Արհեստ և արվեստ» խորագրով: Ցու-

ցադրվել են արհեստների և արվեստի մասնա-

գիտություններով կրթություն իրականացնող 17 

քոլեջների և ուսումնարանների սովորողների 

ստեղածագործական աշխատանքները: 

Ներկայացվել են նկարներ, ինչպես նաև ոս-

կեգործության,  արծաթագործության, խեցեգոր-

ծության, դարբնագործության, փայտի գեղար-

վեստական մշակման, կարի արտադրության 

տեխնոլոգիայի, դիզայնի, գորգագործության, 

կարպետագործության և մի շարք այլ ձեռագործ  

աշխատանքներ: Միաժամանակ թատերական և 

երաժշտական մասնագիտությունների  ուսա-

նողները հանդես են եկել  գեղարվեստական կա-

տարումներով: Բացման խոսքում ՀՀ ԿԳՆ նախ-

նական արհեստագործական և միջին մաս-

նագիտական կրթության վարչության պետ Ար-

տակ Աղբալյանը նշել է, որ արհեստի և արվես-

տի քոլեջների և ուսումնարանների ստեղծագոր-

ծական աշխատանքների ցուցահանդեսի  նպա-

տակը ստեղծագործական մասնագիտություն-

ների հանրայնացումն է. «Հայաստանում գործող 

95 նախնական արհեստագործական և միջին 

մասնագիտական կրթություն իրականացնող 

Ցուցահանդեսը կնպաստի ՄԿՈւ համակարգի գործընթացին 

գործատուների ներգրավմանը, ինչը լրացուցիչ հնարավորու-

թյուն կընձեռի երիտասարդների զբաղվածության և աշխատա-

շուկայի պահանջների, կարիքների ապահովման համար: 



ուսումնական հաստատու-

թյուններից ավելի քան 30-ը 

անցնում է արհեստների և 

արվեստի մասնագիտու-

թյունների ուսուցում, դրան-

ցից 17-ը մասնակցում է 

«Արհեստ և արվեստ» ցու-

ցահանդեսին: Միջին և 

նախնական (արհեստագոր-

ծական) մասնագիտական 

ուսումնական հաստատու-

թյունները Հայաստանի ա-

մենանշանակալի սոցիալա-

կան ինստիտուտներից են: 

Նրանք իրականացնում են 

նաև շատ կարևոր սոցիալ-

մշակութային` մասնավորա-

պես շուկայական հարաբե-

րություններում մոռացվող և 

կորսվող մասնագիտություն-

ների պահպանման և վերար-

տադրության գործառույթ` 

Հայաստանում ձևավորելով 

հասարակական պահան-

ջարկ»,- նշել է Ա. Աղբալյանը: 

Ցուցահանդեսը նախա-

ձեռնել է ՀՀ կրթության և գի-

տության նախարարությունը 

գերմանական «Մասնագի-

տական կրթություն և ուսու-

ցում-համագործակցություն» 

ծրագրի աջակցությամբ: 

Կազմակերպիչները լիա-

հույս են, որ ցուցահանդեսը 

կնպաստի ՄԿՈՒ համա-

կարգի գործընթացին գոր-

ծատուների ներգրավմանը, 

ինչը լրացուցիչ հնարավո-

րություններ կընձեռի երի-

տասարդների զբաղվածու-

թյան և աշխատաշուկայի 

պահանջների ու կարիքնե-

րի ապահովման համար: 

Նշենք նաև, որ գերմանա-

կան «Մասնագիտական կըր-

թություն և ուսուցում-համա-

գործակցություն» ծրագրի ա-

ջակցությամբ տեղի է ունեցել 

նաև ՄԿՈՒ հաստատու-

թյունների ուսանողների խո-

հարարական մրցույթ: Հաղ-

թող ուսանողները վարպե-

տության դասերի են մաս-

նակցել Լեհաստանում: 

«Մասնագիտական կըր-

թություն և ուսուցում-համա-

գործակցություն» ծրագրի նը-

պատակն է` Հայաստանում 

խթանել երիտասարդների 

զբաղվածությունը տնտեսու-

թյան տարբեր ոլորտներում, 

ամրապնդել կրթություն-աշ-

խատաշուկա կապը, նպաս-

տել երիտասարդների մաս-

նագիտական կողմնորոշմա-

նը` գերմանական դուալ 

կրթական համակարգի ներ-

դրման միջոցով: 

Ցուցահանդեսին մաս-

նակցել են ՄԿՈՒ մի շարք 

հաստատություններ, մաս-

նավորապես.  Երևանի Փ. 

Թերլեմեզյանի անվան գե-

ղարվեստի, տարածաշրջա-

նային թիվ 1, Ա. Բաբաջան-

յանի անվան երաժշտաման-

կավարժական, Հումանի-

տար, Մշակույթի, Տեխնոլո-

գիական, Զբոսաշրջության, 

սպասարկման և սննդի արդ-
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յունաբերության հայ-հունական պետական քո-

լեջները,  Զարդարվեստի արհեստագործական 

ուսումնարանը, Գյումրու թիվ 1, թիվ 3, թիվ 4 

արհեստագործական պետական ուսումնա-

րանները, Վանաձորի տարածաշրջանային, Մ. 

Թավրիզյանի անվան արվեստի և Ս. Թևոսյանի 

անվան պետական պոլիտեխնիկական  քոլեջ-

ները, Վայոց ձորի և Արարատի պետական քո-

լեջները, «Ֆրանս-հայկական մասնագիտական 

ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամը և 

 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Եռօրյա այցով Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանին կից գործող ուսանողական հան-

րակացարանում հյուրընկալվել են Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշ-

տամանկավարժական քոլեջի ուսանողներն ու նրանց ղեկավար կազմը` տնօրեն Արմեն Հա-

րությունյանի գլխավորությամբ: 

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի և Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան պետա-

կան երաժշտական քոլեջի աջակցությամբ Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտա-

մանկավարժական քոլեջի ուսանողները հանդես են եկել համերգով, որին ներկա էին ԱՀ պատգա-

մավորներ, կրթության և մշակույթի գործիչներ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 

նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյանը, Առնո 

Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի տնօրեն Արմեն Հարու-

թյունյանը, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանը և բուհի 

ներկայացուցիչներ, Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան պետական երաժշտական քոլեջի 

ուսանողներ և դասախոսներ` տնօրեն Կարինե Դադամյանի գլխավորությամբ: 

ARTS AND CRAFTS EXHIBITION 

 

“Arts and Crafts” creative exhibition of Colleges and VET Schools was organized in Terlemezyan State 

College of Fine Arts. Art works of students from 17 VET institutions were exhibited. 

Simultaneously the students of theatrical and musical specialties introduced their artistic performances. 

The exhibition was organized on the initiative of the Ministry of Education and Science of RA and GIZ. 

 

 

ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ 

Է ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆԻ 

ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

 ԵՐԱԺՇՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՔՈԼԵՋԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ 

 



ՀՀ ԿԳՆ նախնական և միջին մասնագիտական 

կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյանը, 

ողջունելով ներկաներին, շնորհակալություն է 

հայտնել ջերմ ընդունելության համար և ընդգծել, որ 

միջոցառման նպատակն է՝ նոր համագործակցու-

թյան սկիզբ դնել կրթության ոլորտում, ինչպես նաև 

Երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցու-

թյամբ հանդիսատեսի դատին ներկայացնել քոլեջի 

ուսանողների մասնակցությամբ կամերային նվա-

գախմբի ներկայացումը: Ա. Աղբալյանը հույս է 

հայտնել, որ նման հանդիպումները շարունակական 

բնույթ կունենան: 

Համերգի ընթացքում ելույթ է ունեցել կամերային նվագախումբը՝ գեղարվեստական ղեկա-

վար ու գլխավոր դիրիժոր Արամ Հարությունյանի գլխավորությամբ: Հնչել են հանրաճանաչ 

կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ: 

Նվագախմբի կիթառահար Լիլիթ Առաքելյանն արդեն հինգ տարի է՝ զբաղվում է երաժշտու-

թյամբ: Կիսվելով իր տպավորություններով` նա նշել է, որ իրենց այցը և համերգն ավելի շատ 

երազանքի էր նման` պարզաբանելով, որ երկար ժամանակ է, ինչ նվագախմբի անդամները 

ցանկանում էին շրջագայել և, որ ամենակարևորն է, այդ շրջագայությունը սկսվեց Արցախից: 

Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան պետական երաժշտական քոլեջի տնօրեն Կարի-

նե Դադամյանը համերգի ավարտին շնորհակալություն է հայտնել Առնո Բաբաջանյանի ան-

վան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի ուսանողներին ու ղեկավարությանը` 

բարձր գնահատելով քոլեջի գործունեությունն ու ուսանողների կատարողական մակարդակը: 

Նշենք, որ Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի 

նվագախումբը վերջերս մասնակցել էր «ArtMusic» արվեստի միջազգային փառատոնին և ար-

ժանացել մրցանակի: 

 

 

   

 

THE STUDENTS OF YEREVAN STATE MUSICAL-PEDAGOGICAL COLLEGE 

AFTER ARNO BABAJANYAN HOLD A CONCERT IN SHUSHI 

 

The students of Yerevan State Musical-Pedagogical College after Arno Babajanyan 

have organized a concert with the support of Shushi University of Technology and 

Stepanakert State Music College after Sayat-Nova. 

A lot of distinguished guests participated in the event. Among them were memebers 

of Parliament of Artsakh Republic, education and culture figures, head of Preliminary 

and Vocational Education and Training Department of the Ministry of Education and 

Science of RA, lecturers and students, as well as heads of corresponding Colleges. 
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Ալավերդու 13-րդ դ. քարե կառույց պատ-

մական կամուրջի տարածքում սպասված տո-

նակատարություն էր: Հովհ. Թումանյանի 150-

ամյակի միջոցառումների շրջանակում 

նշվում էր «Ալավերդու արհեստագործական 

պետական ուսումնարանի և արհեստի օրը»: 

Տոնական միջոցառումներին մասնակցել են 

նաև Ալավերդու արհեստագործական պե-

տական ուսումնարանի կոլեկտիվն ու ուսա-

նողությունը, որոնք ներկայացրել են իրենց 

ողջ հմտություններն ու գիտելիքները: Կազ-

մակերպվել էր ուսումնարանի սաների պատ-

րաստած գործերի ու ստեղծագործական աշ-

խատանքների ցուցադրություն, որն ուղեկց-

վել է ազգային երգ ու պարով, թումանյանա-

կան բեմականացված դրվագներով, ելույթնե-

րով ու ասմունքով: Զուգահեռաբար ցուցադր-

վել են այն կատարողական հմտությունները, 

որոնք ուսուցանվում են ուսումնարանում: 

Հյուրերի և սովորողների անմիջական 

մասնակցությամբ իրականացվել են բրուտա-

գործական, նկարչական, փայտի և քարի քան-

դակի, կարի և շյուղագործական աշխատանք-

ներ: Օրն ամփոփվել է խորհրդանշական  ակ-

ցիայով՝ ցուցահանդես-վաճառքով, որի հա-

սույթի 30%-ը փոխանցվել է Ալավերդու և տա-

րածաշրջանի հենաշարժողական խնդիրներ 

ունեցող սովորողների օգնության ֆոնդին, իսկ 

մնացած 30 և 40%-ը՝ համապատասխանաբար 

ուղղվել են սոցիալապես անապահով երեխա-

ների ուսումնառության ապահովման և 

ուսումնարանի նյութատեխնիկական բազայի 

համալրման աշխատանքներին: 

Միջոցառմանը մասնակցել են Ալավերդու 

քաղաքապետարանի, հարակից համայքների 

ղեկավարներ, գործարարներ, մտավորական-

ներ, մշակույթի գործիչներ, ուսումնարանի 

կառավարման խորհրդի անդամներ և այլն: 

 

ALAVERDI STATE VOCATIONAL SCHOOL 

CELEBRATES  CRAFTS DAY 

Within the framework of celebrations of 150th 

anniversary of Armenian poet Hovhannes 

Tumanyan, Alaverdi State Vocational School 

celebrated the School Day and the Crafts Day. The 

staff and the students of Vocational School 

organized an exhibition of skills and creative works 

which was accompanied by folk songs and dances, 

poet’s scenic episodes, speeches, poetry. 

 

 



 

 

 

«Երեք պատմություն» ծրագրի շրջանակներում Փ. Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պե-

տական քոլեջում  կազմակերպվել է ցուցահանդես, որն ընդգրկում է քոլեջի սաների շուրջ 120 

գեղանկարչական ու գրաֆիկական թեմատիկ աշխատանքներ, ինչպես նաև քանդակագործու-

թյան և խեցեղենի յուրատիպ նմուշներ: 

Երկու մասից բաղկացած ծրագրի առաջին մասն ընդգրկել է երեք հանդիպում-քննարկում 

արդի հայ գրողներ Գրիգի, Արամ Պաչյանի և Հրաչյա Սարիբեկյանի հետ: Հանդիպումների ըն-

թացքում հեղինակներն իրենց ընտրությամբ ընթերցել են մեկական պատմվածք, որոնց մոտիվ-

ներով էլ ստեղծագործել են ուսանողները:  

Ծրագրի երկրորդ մասը ցուցահանդեսն էր, որը ներկայացնում է միջմշակութային կապեր 

ձևավորող ստեղծագործական համագործակցության արդյունքը։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հանդիպումների ընթացքում ուսանողները ստեղծագործել են հեղինակների կողմից 

ընթերցված պատմվածքի մոտիվներով: 
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     Այցելությունը դարձավ հայ և լեհ երիտասարդների 
միջև յուրահատուկ կամուրջ` ակտիվ բարեկամական 
կապերի ստեղծման, Հայաստանում և արտերկրում 
կրթական տարբեր միջառումների անցկացման կամ 
զանազան արդյունավետ համագործակցությունների 
զարգացման հարցերում։ 

 

Սկեռնևիցե քաղաքի Գլուխովի միջին մաս-

նագիտական ուսումնական հաստատության 

հրավերով հայ երիտասարդների խումբը՝ 5 

հայ ուսանող և մեկ վարպետ-ուսուցիչ, մա-

յիսի 19-27-ը փոխադարձ այցով մեկնել է Լե-

հաստան։ Փորձի փոխանակման այցն իրա-

կանացվել է Գերմանական «ՄԿՈւ-համագոր-

ծակցություն» ծրագրի, նրա գլխավոր գործըն-

կեր Վայոց ձորի տարածաշրջանային քոլեջի, 

Լեհաստանում Հայաստանի արտակարգ և 

լիազոր դեսպան Էդգար Ղազարյանի և Հա-

յաստանում Լեհաստանի դեսպանատան աշ-

խատակազմի անմիջական աջակցությամբ։ 

Գերմանական «Մասնագիտական կրթություն 

և ուսուցում-համագործակցություն» (ՄԿՈՒ) 

ծրագիրը Հայաստանում գործում է Գերմանիայի 

Դաշնության Մեկլենբուրգ-Ֆորպոմերանիա 

Դաշնային տարածաշրջանային էկոնոմիկայի 

ուսումնական կենտրոնի և Հարավային Կով-

կասում մասնագիտական կրթության գործըն-

կերության շրջանակում: Ծրագրի գլխավոր 

նպատակն է՝ խթանել Հայաստանում երիտա-

սարդների զբաղվածությունը՝ բարձրացնելով  

աշխատաշուկայում նրանց մրցունակությունը 

տեսական և գործնական մասնագիտական գի-

տելիքների շնորհիվ: 

«ՄԿՈւ-համագործակցություն» ծրագիրը 

հնարավորություն է տալիս ՄԿՈւ հաստա-

տություններին և ձեռնարկություններին ունե-

նալ լայն համագործակցային դաշտ, տնտե-

սության տարբեր ոլորտներում գործող կազ-

մակերպություններում ստեղծել պրակտիկա-

յի տեղեր՝ երիտասարդ մասնագետների գործ-

նական ուսուցումը կազմակերպելու, մասնա-

գիտական կադրեր պատրաստելու և համա-

պատասխան աշխատատեղերը լրացնելու 

հարցում: Այդ նպատակին է ծառայում ՄԿՈւ 

ծրագրի «Ձեռնարկությունը որպես ուսուցման 

վայր» ուղղությունը, որի շրջանակում ծրագրի 

կողմից իրականացվում են տարբեր միջոցա-

ռումներ։ Դրանք նպաստում են ձեռնարկու-

թյունների մոտիվացիայի բարձրացմանը՝ 

երիտասարդ կադրերի և նրանց պրակտիկա-

ների կազմակերպման  հնարավորություննե-

րի, սեփական ընկերության համար մասնա-

գիտական կադրեր պատրաստելու և աշխա-

տատեղեր ստեղծելու հարցերում, ինչպես 

նաև երիտասարդների մեջ  տարբեր մասնա-

գիտությունների և ձեռնարկությունների նը-

կատմամբ հետաքրքրության առաջացմանը։ 

Դրանցից մեկն էլ ՄԿՈւ-համագործակցու-

թյուն ծրագրի «Խոհարարական մրցույթ» միջո-

ցառումն էր, որի արդյունքում՝ որպես գլխավոր 

մրցանակ, միջին մասնագիտական ուսումնա-

կան հաստատություններից (Վայոց ձորի տա-

րածաշրջանային քոլեջ, Երևանի տարածաշր-

ջանային թիվ 1 պետական քոլեջ, Երևանի թիվ 6 

արհեստագործական պետական ուսումնարան, 
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Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետա-

կան քոլեջ, Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն հիմնադրամի հասարա-

րակական սննդի մասնագիտության)  5 ուսանողի և մեկ վարպետ-ուսուցչի հնարավորություն էր 

ընձեռվել փորձի փոխանակման նպատակով մեկնել Լեհաստանի Սկեռնևիցե քաղաքի  Գլուխովի 

միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն: Երիտասարդներն այցի ընթացքում հնա-

րավորություն ունեցան ծանոթանալ և հաղորդակցվել լեհական մշակույթին ու խոհանոցին, ինչ-

պես նաև իրականացնել փորձի փոխանակում իրենց հասակակիցների հետ։ Այցելությունը վերած-

վեց յուրահատուկ կամրջի հայ և լեհ երիտասարդների միջև ակտիվ բարեկամական կապերի 

ստեղծման, Հայաստանում և արտերկրում կրթական տարբեր միջոցառումների անցկացման կամ 

զանազան արդյունավետ համագործակցությունների զարգացման հարցերում։ 

«Խոհարարական մրցույթ» միջոցառումը պարբերաբար իրականացվում է հասարակական 

սննդի ոլորտի տարբեր կազմակերպություններում, այդ թվում՝  «Արիես Լանչ», «Արթ Լանչ»  ըն-

կերությունների սննդի սպասարկման կենտրոններում։ Մինչ այժմ մրցույթին մասնակցել են 

Երևանի 8 քոլեջների և ուսումնարանների շուրջ 40 ուսանողներ, տնօրեններ, վարպետ-ուսու-

ցիչներ, ծրագրի ներկայացուցիչներ:  

Նշենք, որ դեռևս 2015թ. օգոստոսին Վայոց ձորի տարածաշրջանային քոլեջը Եղեգնաձորում 

հյուրընկալել է Գլուխովի 5 ուսանողի և 2 վարպետ-ուսուցչի, ովքեր 7 օր մասնագիտական և 

մշակութային փորձի փոխանակման հիմք են դրել:  
 

VISIT OF ARMENIAN STUDENTS TO THE VET INSTITUTION IN POLAND 
 

A group of students and a lecturer from VET Institutions visited Glukhov VET  School in Skernevitse, 

Poland. The mutual visit was organized within the framework of the project “German VET Cooperation” 

with the support of Vayots Dzor Regional State College, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 

Armenia to Poland Edgar Ghazaryan and the staff of the Polish Embassy to Armenia. 

The main objective of the project is to promote employability of young people in Armenia by raising 

their competitiveness in the labor market through theoretical and practical knowledge. 
 

ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ` «ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՅՐ» 
ՀՀ ԿԳՆ-ի, գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում» ծրագրի համագոր-

ծակցության շրջանակներում իրականացվում է` «Ձեռնարկությունը որպես ուսուցման վայր» 

հերթական խոհարարական մրցույթը: 

 

 

“ENTERPRISE AS WORK-BASED LEARNING PLACE” CULINARY COMPETITION 

Within the framework of cooperation between the Ministry of Education and Science of RA and GIZ 

a culinary competition named “Enterprise as work-based learning place” was organized. 

 



ՍԵՐԺ ԹԱՆԿՅԱՆՆ ԱՅՑԵԼԵԼ Է ԵՐԵՎԱՆԻ 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԹԻՎ 1 ՔՈԼԵՋ 

Աշխարհահռչակ երաժիշտ, System ofa Dawn խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը  

մայիսի 11-ին այցելել է Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 քոլեջ: Թանկյանն այդ օրերին 

Երևանում էր գտնվում` Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությանն աջակցելու 

նպատակով, և չի մերժել քոլեջ այցելելու հրավերը: Հանրահայտ մեգաաստղը ծանոթացել է 

քոլեջի մասնագիտություններին, զրուցել և լուսանկարվել ուսանողների հետ: 
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- Պարոն Հովհաննիսյան, ավանդաբար պե-

տությունը, ի դեմս կառավարության և ԿԳ նա-

խարարության, առավել ուշադրության կենտրո-

նում է պահել դպրոցներն ու բուհերը, իսկ քոլեջ-

ներն ու ուսումնարանները մնացել են ստվերում: 

Նույնիսկ բավականին դիպուկ համեմատություն 

կար. ասում էին` արհեստագործական և միջին 

մասնագիտական կրթության ոլորտը համակար-

գի խորթ զավակն է: Երկրում իրավիճակի գլոբալ 

փոփոխությունն ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել այս 

ոլորտում: 

- Տարիներ առաջ արհեստագործական և մի-

ջին մասնագիտական կրթության ոլորտի 

նկատմամբ եղել է որոշակի անտարբեր վերա-

բերմունք, սակայն վերջին  տարիներին, հատ-

կապես միջազգային դոնոր կազմակերպու-

թյունների կողմից  որոշակի դրական վերաբեր-

մունք է դրսևորվել: Դրա մասին  վկայում է այն 

փաստը, որ տարիներ առաջ ոլորտում աշխա-

տել է ընդամենը մեկ-երկու  դոնոր կազմակեր-

պություն, այսօր սակայն դրանց թիվը հասել է 

14-ի: Բնականաբար, այս հանգամանքը պայմա-

նավորված է եղել նաև պետության ուշադրու-

թյամբ: Իսկ երկրում իրավիճակի գլոբալ փոփո-

խությունից հետո էլ ավելի մեծ ուշադրություն է 

դարձվելու այս ոլորտին: 

- Արդեն ավելի քան վեց ամիս է, ինչ Դուք` 

որպես փոխնախարար, համակարգում եք այս 

ոլորտի աշխատանքները: Ի՞նչ առաջնային 

խնդիրներ, ձեռքբերումներ և բացթողումներ են 

առանձնացվել: 

- Խնդիրներն ունեն սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ 

պատճառներ: Օբյեկտիվ պատճառներն ուղղա 

 

կիորեն բխում են աշխատաշուկայի խնդիրնե-

րից: Գործարարները, ովքեր աշխատաշուկայի 

գլխավոր դերակատարներն են, ամբողջությամբ 

չեն գիտակցել միջին մասնագիտական կրթու-

թյան ոլորտի կարևորությունն իրենց գործու-

նեության կազմակերպման համար: Դրա ամե-

նավառ վկայությունն այն է, որ նույնիսկ ցածրա-

կարգ որակավորում ենթադրող աշխատատեղի 

համար գործատուները բարձրագույն կրթու-

թյան պահանջ են դնում: Օրինակ պահանջում 

են բարձրագույն կրթությամբ մատուցողներ, 

խոհարարներ, ինչը միանգամայն անիմաստ է: 

Այս կարգի աշխատատեղերի պահանջարկը 

պետք է ամբողջությամբ բավարարվի միջին 

մասնագիտական կրթության ոլորտի կադրերով 

և այդ կարգի աշխատանքների համար գործա-

տուները պետք է իրենց  աշխատատեղերի հայ-

տարարություններում ոչ թե բարձրագույն, այլ 

միջին մասնագիտական ոակավորման  պա-

հանջ դնեն: Մենք այստեղ ուեննք լուրջ խզում. 

միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի և 

մասնավոր սեկտորի ոչ բավարար համագոր-

ծակցությունը հանգեցրել է այսպիսի վիճակի: 

Առանց մասնավոր հատվածի հետ համագոր-

ծակցության, միայն պետության աջակցությամբ 

և հովանավորությամբ այս ոլորտի զարգացումը 

ցանկալի արդյունք չի կարող տալ: Իհարկե, 

ֆորմալ առումով բոլոր քոլեջների և ուսումնա-

րանների խորհուրդներում էլ գործատուներ 

ընդգրկված են, բայց դա հիմնականում կրում է 

ձևական բնույթ: Այդ գաղափարը հետապնդում 

է բարի նպատակ, սակայն իրական արդյունքը, 

որ կարելի էր ակնկալել` չկա: 

- Իսկ ո՞րն էր ակնկալիքը` ի՞նչ  պետք է անեին 

խորհուրդներում  ներգրվված գործատուները:   

Ակնկալում ենք գործատուների ավելի 
ակտիվ ներգրավում կրթական գործընթաց-
ներում: 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

 ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 
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- Մենք ակնկալում ենք, որ գործատուներն 

ակտիվորեն ներգրավվեն կրթական ծրագրե-

րում և գործընթացներում, առավել ակտիվ մաս-

նակցեն ուսանողների պրակտիկաների, այդ 

թվում նաև վճարովի պրակտիկաների կազմա-

կերպման հարցում:  

- Ի՞նչ նկատի ունեք վճարովի պրակտիկա 

ասելով. Գործատո՞ւն պետք է վճարի ուսանո-

ղին, թե՞ ուսումնական հաստատությունը: 

- Ուսումնական հաստատությունը չի կարող 

վճարել, որովհետև չունի նման հնարավորու-

թյուն: Ես կարծում եմ` գործատուն պետք է աշ-

խատանքային պրակտիկայի ժամանակ վճարի 

ուսանողին: 

- Գործատուները պնդում են, որ իրենք իրենց 

ժամանակն ու ռեսուրսները ծախսում են ուսա-

նողների հմտությունների զարգացման համար… 

- Ոչ միայն սովորեցնում, այլև որոշակի 

օգուտ են ստանում ուսանողների աշխատուժից: 

Ուսանողները էժան աշխատուժ են ամբողջ աշ-

խարհում: Սակայն անվճար աշխատուժի գա-

ղափարը, որին հակված են  մեր գործատուները, 

ընդունելի չէ: Խոսքը թեկուզ փոքր չափի խրա-

խուսանքների մասին է, ինչը կարող է շահադր-

դել ուսանողին: Նման խնդիր, ի դեպ, կա նաև 

բուհերում: Այսինքն` սա ընդհանրական խնդիր 

է, և մենք այժմ մտածում ենք դոնորների աջակ-

ցությամբ վճարովի պրակտիկաների համա-

կարգ ձևավորելու մասին: Հույս ունենք, որ 

նախնական քայլերն անելուց հետո, համակար-

գը կդառնա գործուն: Ի դեպ, ամբողջ աշխար-

հում`  այս համակարգի նկատմամբ մեծ ուշա-

դրություն կա. ՄԿՈՒ-ն  համարվում է տնտե-

սությանը կադրեր մատակարարող հիմնական 

մեխանիզմը, և մենք, այս համատեքստում, 

պետք է հաշվի առնենք մեր առաջնահերթու-

թյունները` ՏՏ ոլորտ, գյուղատնտեսական մաս-

նագիտություններ, ծառայություններ և այլն: 

- Վերջին շրջանում շատ է խոսվում քոլեջնե-

րում և ուսումնարաններում ձեռնարկատիրա-

կան և դուալ կրթության զարգացման մասին: 

Թերևս այդ ծրագրերը նույնպես միտված են այդ 

նպատակին: 

- Վերջին շրջանում Գերմանիայի միջազգա-

յին համագործակցության ընկերության (GIZ) 

աջակցությամբ քոլեջներում և ուսումնարաննե-

րում ներդրվում է դուալ կրթության համակար-

գը, որը աշխատանքի վրա հիմնված կրթություն 

է: Մենք պետք է զարկ տանք նաև քոլեջներում և 

ուսումնարաններում ձեռնարկատիրական գոր-

ծունեության զարգացմանը: Բազմաթիվ հաս-

տատություններ ունեն տարածքներ, որոնք 

նպատակային օգտագործվելու դեպքում կարող 

են օգուտ բերել հաստատությանը:  

- Դրա  համար նախնական որոշ ներդրում-

ներ են պահանջվում: Հաստատությունները 

ունե՞ն ներդրումային հնարավորություններ:   

- Այստեղ ևս կան օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

պատճառաբանություններ: Ես շրջել եմ քոլեջնե-

րում և տեղում իարվիճակին ծանոթանալով, 

կարող եմ ասել, որ կա նաև արդյունավետ կա-

ռավարման խնդիր: Դեպքեր են լինում, երբ հաս-

տատությանն առաջարկվում է գումար ներդնել, 

բայց հաստատությունը դրանից չի օգտվում: 

Իհարկե, կան դժվարություններ, բայց նաև կա 

փաստ, որ տնօրենի ակտիվ և նախաձեռնո-

ղական աշխատանքի դեպքում արդյունք լինում 

է: Ակնհայտ է, որ մենք ոլորտում ունենք հնա-

ցած մեթոդներով աշխատող տնօրեններ, ովքեր 

վաղ թե ուշ իրենց տեղը պետք է զիջեն երիտա-

սարդ և գործունյա ղեկավարների: Օգտվելով 

առիթից, ես նաև կոչ եմ անում, որ առաջիկա 

ՄԿՈՒ ղեկավարման հավաստագրի վերա-

պատրաստումներին ու քննություններին մաս-

նակցեն ակտիվ և կարող երիտասարդներ, իսկ 

դրանից հետո թափուր տեղերի մրցույթին: 

- Դեռևս նախորդ կառավարության կողմից 

խնդիր էր դրվել իրականացնել քոլեջների և 

ուսումնարանների խոշորացման և օպտիմա-

լացման ծրագիր: Հետագայում այն սառեցվեց: 

Այդ ծրագիրն ի վերջո իրականացվելո՞ւ է, և 

եթե` այո,  ի՞ նչ սկզբունքներով: 

- Օպտիմալացում ձևակերպումը չէի ուզենա 

կիրառել, բայց մենք, կառավարման արդյունա-

վետության տեսանկյունից, որոշ քոլեջների և 

ուսումնարանների դեպքում թերևս պետք է 
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գնանք խոշորացման: Հիմնականում, այնտեղ 

որտեղ նախատեսված է խոշորացում, որպես 

կանոն՝ գույքը պահպանվում է. այն անցնում է 

խոշոր հաստատության ենթակայության ներքո: 

Շատ քիչ դեպքերում, երբ հաստատության գույ-

քը, տարածքը և շենքը խիստ անմխիթար վիճա-

կում են՝ անպիտան օգտագործման համար, կա-

րող է օտարվել: Իրականում կան քոլեջներ և 

ուսումնարաններ, որտեղ ուսումնական գործ-

ընթացի կազմակերպումը՝ անգամ հիգիենայի 

տեսանկյունից, անհնար է, իսկ պետությունը 

չունի այնպիսի հնարավորություն, որ անշարժ 

գույքը միանգամից նորոգի: Մենք ՄԿՈՒ հաս-

տատությունների խոշորացման ծրագրի քննար-

կումներ ենք սկսելու` նոր և միասնական սկզ-

բունքներով: Խոշորացումը՝ որպես այդպիսին, 

չի կարող լինել մեխանիկական գործընթաց: 

Առաջնային խնդիրը ոչ թե գումար տնտեսելն է, 

այլ  արդյունավետության բարձրացումը: Զուտ 

ֆինանսի համար մենք չենք գնա հաստատու-

թյունների խոշորացման: Բայց եթե միմյանց հա-

րևանությամբ գտնվող հաստատություններում 

կան կրկնվող մասնագիտություններ, որոնք եր-

բեմն խանգարում են մեկը մյուսին, և չեն բխում 

աշխատաշուկայի պահանջներից, բնականա-

բար, պետք  է լուծումներ գտնենք այդ հարցին:   

- Կա հաճախակի վիճարկվող մի հարց. ո՞րն 

է քոլեջի և ուսումնարանի տված կրթության 

արդյունավետությունը գնահատելու չափանիշը:  

- Առաջին և գլխավոր չափանիշը հետագա-

յում մասնագիտական ասպարեզում աշխա-

տանքի տեղավորվելու ցուցանիշն է: 

- Իսկ մոնիթորինգ անցկացվո՞ւմ է, որպեսզի 

այդ հարցի պատասխանն ունենաք: 

- Որոշ հաստատություններ սեփական նա-

խաձեռնությամբ իրականացնում են նման մո-

նիթորինգներ: Նախարարությունը դեռ միաս-

նական գործիք չունի, բայց կարծում եմ, որ աշ-

խատաշուկայում ընդգրկվածության ցուցանիշի 

գնահատման մոնիթորինգի անհարժեշտություն 

իրականում կա: Առանց հատուկ ուսումնասի-

րության էլ որոշ հարցերի պատասխաններ 

պարզ են: Օրինակ` անզեն աչքով էլ տեսանելի 

է, որ համակարգչային գործ մասնագիտությունը 

պահանջված է: Նույնը վերաբերում է նաև տե-

ղեկատվական տեխնոլոգիաների մնացած մաս-

նագիտություններին: Այդ ոլորտում կան մշտա-

պես թափուր աշխատատեղեր, իսկ դա նշանա-

կում է, որ այդ մասնագիտություններին պետք է 

շատ տեղ տալ: Մարզերում, օրինակ կա ագրա-

րային որակյալ մասնագետների պահանջարկ: 

Ամբողջ հանրապետությունում մեծ է խոհարար-

ների և սպասարկման ոլորտի մասնագետների 

պահանջարկը:  

- Ինչպես ողջ կրթության համակարգում, 

այնպես էլ քոլեջներում և ուսումնարաններում 

կարծես թե շատացել են կոռուպցիայի, միջոցնե-

րի հափշտակման դեպքերի բացահայտումները: 

Ինչպե՞ս եք գնահատում ոլորտում առկա իրա-

վիճակն այդ տեսանկյունից:  

- Կան հաստատություններ, որտեղ ուսանող-

ների մեծ մասը դասի չի գալիս: Նախկինում սա 

համատարած բնույթ է կրել: Բավականին մեծ թիվ 

են կազմում տարիքով մարդիկ, ովքեր գրանցվում 

են, բայց դասի չեն գալիս. սա նույնպես ընդունված 

պրակտիկա էր: Բայց այսօր, կարծում եմ՝ տնօրեն-

ները ևս գիտակցում են, որ նման երևույթները 

պետք է մեկընդմիշտ  բացառվեն: Եթե մարդիկ ըն-

դունվում են քոլեջ կամ ուսումնարան, ուրեմն 

պետք է գան դասի: Ես ինքս բազմաթիվ հաստա-

տություններ եմ այցելել և տնօրեններին անձամբ 

զգուշացրել եմ այդ մասին: Հավատացած եմ, որ 

այս արատավոր երևույթի բացառմանը կնպաստի 

նաև ԿՏԱԿ-ի կողմից մշակվող էլեկտրոնային նոր 

գործիքը: Ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն դրսևո-

րումներին ընդհանրապես, ապա արձանագրված 

բոլոր լուրջ խնդիրներին տրվում են իրավական 

գնահատականներ: Համոզված եմ՝ որ շատ տնօ-

րեններ, հասկանալով, որ երկրում իրավիճակ է 

փոխվել, փորձում են մաքրել նախկինից մնացած 

հետքերը և աշխատել օրինական դաշտում: Միա-

ժամանակ, նախարարության ներքին աուդիտի, 

տեսչական մարմնի կողմից անընդհատ ուսում-

նասիրություններ են արվում, և եթե արձանագր-

վում են խնդիրներ,  կամ եթե նախարարությունը 

որևէ կոռուպցիոն դեպքի մասին ստանում է կոնկ-



րետ հայտարարություն, ապա դրանց տրվում են 

համապատասխան ընթացք: Որևէ դեպք մեր կող-

մից չի անտեսվել ու չի անտեսվելու. եթե բողոքը 

հիմնավոր է, և բողոքողը պատրաստ է ներկայա-

նալ, ապա մենք անպայման դրանք ուղղորդում 

ենք իրավապահներին: Արդեն կան հարուցված 

բազմաթիվ գործեր:  

- Ընդհանրապես շատերի, անգամ ոլորտի 

ներկայացուցիչների համար արհեստագործա-

կան և միջին մասնագիտական կրթական ծրա-

գրերի տարանջատումը երբեմն անհասկանալի 

է: Շատերը դժվարանում են հասկանալ քոլեջի և 

ուսումնարանի տված կրթության տարբերու-

թյունը: Դուք այդ տարբերությունը հիմնավոր 

համարու՞մ եք, և ինչո՞ւ: 

- Դա իսկապես անհասկանալի տարբերա-

կում է: Ես առաջարկել եմ, որ ուսումնարան ան-

վանումից ընդհանրապես հրաժարվենք և բոլո-

րին միասնական անվանում տանք` քոլեջ: Ծրա-

գրերի տարբերություն կարող է ներսում լինել: 

Այդ բառային տարբերության մեջ, իմ կարծիքով,  

նույնիսկ ինչ-որ նվաստացուցիչ էլեմենտ կա, 

որովհետև ուսումնարանը կարծես թե դիտվում 

է ավելի ցածրակարգ կրթություն՝ զուգորդվելով 

խորհրդային տարիներից մնացած ֆեզեների 

հետ: Դա ընդունելի չէ: Իրականում լավ արհես-

տավորն այսօր ավելի պահանջված է` մենք 

այսօր ունենք որակյալ եռակցողի, խառատի, 

կռունկավարի և այլ մասնագետների պահանջ: 

- Տարիներ շարունակ հատկապես ավագ 

դպրոցների ներկայացուցիչների կողմից շա-

հարկվում է քոլեջից բուհ անցման համակարգը: 

Խոսքն այն մասին է, որ քոլեջների բարձր առա-

ջադիմությամբ շրջանավարտները բուհի 2-րդ 

կուրս են տեղափոխվում և, փաստորեն, հեշ-

տացված մեխանիզմով ընդունվում են համալ-

սարան: Ձեր գնահատմամբ` սա կոռուպցիոն 

ռի՞սկ է, թե՞  կրթությունը հաջորդ աստիճանում 

շարունակելու իրավունքի իրացում:  

- Տարիներ շարունակ նման շահարկումներ 

եղել են, դրա համար նաև որոշակի օբյեկտիվ հիմ-

քեր են եղել, բայց այսօր արդեն նման երևույթները 

պետք է բացառվեն: Որևէ մեկը չի կարող քոլեջում 

գրանցվել, դասի չգնալ ու դիպլոմ ստանալ: Եթե 

այս խնդիրը լուծվի, ես կարծում եմ, շահարկում-

ները տեղին չեն լինի: Նախարարությունն այս 

պահին աշխատում է նաև ավագ դպրոցի ծրագրե-

րի բարելավման ուղղությամբ, և պետության մո-

տեցումը կլինի հավասարակշռված: Ի վերջո, եթե 

ծնողն ու երեխան որոշել են ընտրել ոչ թե ավագ 

դպրոց, այլ  քոլեջ, որևէ մեկը չի կարող հակառա-

կը պարտադրել:  

- Մոտ երկու տարի առաջ նշված կարգը փո-

փոխվեց, և որոշվեց, որ քոլեջից բուհ տեղա-

փոխվելու դեպքում  քոլեջի շրջանավարտը 

կրթություն կարող է ստանալ բացառապես հե-

ռակա համակարգում: Բայց այստեղ հատկա-

պես արվեստի մասնագիտությունների համար 

լուրջ խնդիրներ են առաջացել, քանի որ բուհե-

րում մեծ մասամբ արվեստի մասնագիտություն-

ների համար հեռակա ուսուցման ձև չկա: Այս 

խնդրի լուծման հետ կապված ի՞նչ մոտեցում 

ունի ԿԳ նախարարությունը: 

- Մենք այժմ քննարկում ենք կարգում փոփո-

խություններ կատարելու հարցը: 

- 12-ամյա պարտադիր կրթության անցնելու 

սահմանադրական պահանջի համաձայն` 9-րդ 

դասարանից հետո աշակերտը պարտավոր է 

կրթությունը շարունակել կա'մ ավագ դպրոցում, 

կա'մ քոլեջում, ուսումնարանում` ընդ որում, 

անվճար հիմունքներով: Շատերը գտնում են, որ 

սա անօրինական պարտադրանք է: Դուք ի՞նչ 

կարծիքի եք: 

- Այս հարցի շուրջ ևս պատրաստվում ենք 

քննարկումների: Դեռևս հստակ մոտեցում չու-

նենք, թե արդյոք, նախկինի նման, կարելի կլինի՞ 

քոլեջներում և ուսումնարաններում հիմնական 

կրթության հիմքով վճարովի կրթություն իրա-

կանացնել:   

- Կառավարությունն անցյալ տարի նկատե-

լիորեն նվազեցրել էր քոլեջների և ուսումնա-

րանների անվճար տեղերը, և այս տարի մի 

շարք հաստատություններում մեծ մրցակցու-

թյուն կար: Շատերը դուրս մնացին մրցույթից, 

ինչն էլ ծնողների և  դիմորդների շրջանում 

դժգոհություն էր առաջացրել: Բազմաթիվ բողո-
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քավոր խմբեր են գալիս նախարարություն, 

որոնցից շատերի հետ անձամբ հանդիպել եք: 

Մյուս տարի տեղերը կավելացվեն, թե՞  կմնա 

նույնը, ինչ այս տարի: 

- Մենք այս տարի որոշ քոլեջներում՝ իսկա-

պես ունեցանք խնդիրներ: Ուսումնարաններում 

նման խնդիր չի եղել, բայց կային քոլեջներ, որ-

տեղ  դիմորդները շատ էին, տեղերը՝ քիչ: Մենք 

պահուստային տեղերի  վերաբաշխման հաշվին 

կարողացանք  լուծումներ տալ: Իսկ տեղերը 

նույնը կմնան, թե կլինեն փոփոխություններ,  

դժվար է ասել, քանի դեռ չի հաստատվել 2019 

թվականի ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքը: 

- Ամփոփելով մեր զրույցը` մեկ անգամ ևս 

անդրադառնանք գործատուների հետ համա-

գործակցությանը: Քոլեջների և ուսումնարաննե-

րի հիմնական խնդիրը աշխատաշուկայի պա-

հանջներին համապատասխան բանվորական և 

միջին որակավորում ունեցող կադրերի ապա-

հովումն է:  

 

 

 

 

Գործատուները, որպես կանոն, դժգոհում են -

կադրերի  որակից,  ուսումնական   հաստատու-

թյուններն էլ իրենց հերթին դժգոհ են տնտես-

վարողների անտարբերությունից: Ձեր կար-

ծիքով` արդյունավետ երկխոսության համար 

ի՞նչ նախադրյալներ են անհրաժեշտ:  

- Ամբողջ աշխարհում ՄԿՈՒ համակարգի 

նկատմամբ մեծ ուշադրություն կա: Օրինակ ՌԴ-

ում, այս ոլորտի զարգացումը պետության ղեկա-

վարի  մակարդակով է կարևորվում: Նախագահը 

ոլորտի զարգացումն անմիջական հսկողության 

տակ է վերցրել, և դա խթան է դարձել, որպեսզի 

մասնավոր հատվածն էլ ոլորտի հետ լայն համա-

գործակցության գնա: Ճիշտ է, ի տարբերություն 

մեր հաստատությունների, որոշ երկրներում մի-

ջին մասնագիտական կրթությունը, ենթակառուց-

վածքների առումով, անհամեմատ լավ վիճակում 

է գտնվում, բայց մենք ևս պետք է խթանող քաղա-

քականություն վարենք, որպեսզի մասնավոր 

հատվածն անպայման մասնակցություն ունենա 

կադրերի պատրաստման գործընթացին: 

 

 

 

 

 

 

Ամերիկահայ բարերար Անուշավան Աբրա-

համյանը 2004 թվականից բարեգործական 

ներդրումներ է իրականացնում Հայաստանի 

նախնական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության ոլորտում: 

Դրանք շարունակական և անընդհատ ընդ-

լայնվող ծրագրեր են:  

- Պարո՛ն Թունյան, «Անուշավան Աբրահամյան 

կրթական հիմնադրամն» արդեն շուրջ տասնհինգ 

WE EXPECT ACTIVE INVOLVEMENT OF EMPLOYERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
   

In the interview, Deputy Minister of Education and Science Hovhannes Hovhannisyan refers 

to  the current issues of primary and secondary vocational education and training and presents 

the main directions that are primary for the development and achievement of desirable outcomes. 

The Deputy Minister attached special importance to the involvement of employers in the 

educational process, as well as fostering cooperation between the labor market and education. 

 

Անուշավան Աբրահամյանը հավա-
տում է, որ Հայաստանի զարգացման 
ճանապարհն ապահովելու են արհեստա-
վորները: 
 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ` ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 «ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»-Ի ԼԻԱԶՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ  

ՆՈՐԻԿ ԹՈՒՆՅԱՆԻ ՀԵՏ 



տարի մեծ աջակցություն է ցուցաբերում Հայաս-

տանի մոտ մեկ տասնյակ քոլեջների և ուսումնա-

րանների: Ինչպե՞ս սկսվեց համագործակցությունն 

այս ոլորտի հետ: 

- Համագործակցության ծիլերը գալիս են պա-

րոն Աբրահամյանի ապրած կյանքից: Անուշա-

վան Աբրահամյանը ծնվել է Իրանում` համեստ 

կարողությունների տեր ընտանիքում: Որպես 

բազմանդամ ընտանիքի ավագ որդի՝ նա ստիպ-

ված է եղել իր կրթությունն անավարտ թողնել ու 

աշխատել, որպեսզի կարողանա ապահովել 5 

քույր-եղբայրների ապրուստը: Պարոն Աբրա-

համյանը պատանեկան տարիներից մեծ սեր է 

տածել արհեստի ու արվեստի նկատմամբ: Եղել 

է արհեստավոր` խառատ, որը  նրա առաջին 

մասնագիտությունն է: Կյանքի դժվարություննե-

րը նրան ստիպել են թողնել մասնագիտությունը 

և զբաղվել այլ աշխատանքով: Արհեստագործա-

կան կրթությունն ու գործունեությունը դեռ այդ 

տարիներից նրա համար սրտի չիրականացված 

ցանկություն են եղել, և պատահական չէ, որ 

կյանքի հասուն տարիքում նա որոշել է խթանել 

հենց արհեստագործական կրթությունը: Անու-

շավան Աբրահամյանը ֆինանսապես կայացել է 

Գերմանիայում, ապա տեղափոխվել է ԱՄՆ` 

Կալիֆորնիայի նահանգ, որտեղ էլ ամբողջա-

ցրել է իր բիզնես գործունեությունը:  Տնտեսա-

կան բավարար կարողություններ կուտակելուն 

զուգընթաց՝ գործարարը մտածել է, որ ինքը հո-

գու պարտք ունի այն երիտասարդների հան-

դեպ, ովքեր ընտրել են արհեստավոր դառնալու 

ճանապարհը: Նա որոշել է օգնել հենց այս ոլոր-

տով հետաքրքրված երիտասարդներին, որպես-

զի նրանք դառնան որակյալ մասնագետներ: 

Պարոն Աբրահամյանը լուրջ հավատամք ունի, 

որ Հայաստանի զարգացման ճանապարհն ա-

պահովելու են ոչ թե իրավաբաններն ու տնտե-

սագետները, այլ արհեստավորները: Սա, իհար-

կե, չի նշանակում, թե նա չի կարևորում իրավա-

բանների և տնտեսագետների դերը: Նա գտնում 

է, որ լավ արհեստավորները ավելի կարևոր են, 

և դրա բացն այսօրվա Հայաստանում շատ ակն-

հայտ է: Խորհրդային տարիներից սկսած՝ Հա-

յաստանից արտագաղթողների մեծ մասը հենց 

արհեստավորներն են եղել: 

- Ե՞ րբ և ինչպե՞ս հիմնադրվեց «Անուշավան 

Աբրահամյան կրթական հիմնադրամը»:  

- 2004 թ. պարոն Աբրահամյանը իր ընտանի-

քի հետ որոշեց ստեղծել «Անուշավան Աբրա-

համյան կրթական հիմնադրամ», որն իրակա-

նացնելու էր բարեգործական ծրագրեր: Որպես 

գործունեության հիմնական ոլորտ՝ թիրախա-

վորվում է կրթությունը: 2004-ից առ այսօր պա-

րոն Աբրահամյանի անձնական միջոցներից 

մոտ 2 մլն դոլարի ներդրում է կատարվել Հա-

յաստանի ՄԿՈՒ ոլորտում: Ներդրումների գե-

րակշիռ մասը կազմում են նյութատեխնիկական 

բազայի թարմացումն ու վերազինումը, շենք-շի-

նությունների վերանորոգումը: 

- «Անուշավան Աբրահամյան կրթական հիմ-

նադրամն» աշխատում է բացառապես մարզերի 

հաստատությունների հետ: Ինչպե՞ս են ընտրվել 

շահառու ուսումնական հաստատությունները: 

- Ի սկզբանե նպատակ է դրվել եղել` հիմնա-

դրել նոր հաստատություն, որն ամբողջապես 

կֆինանսավորեր «Անուշավան Աբրահամյան» 

հիմնադրամը: Սակայն ԿԳ նախարարության 

հետ բանակցությունների արդյունքում որոշվել 

է հանրապետության ամեն մարզում ընտրել մեկ 

շահառու հաստատություն և ցուցաբերել աջակ-

ցություն: Հիմնադրամի խորհրդի անդամների 

համար սկզբունքային հարց է եղել` Երևանում և 

Գյումրիում ներդրումներ չանել:  

- Երևանում ներդրումներ չանելը ինչ-որ տեղ 

պարզ է, բայց Գյումրին ...  

- Նույն տրամաբանությամբ նաև Գյումրին է 

պարզ: Արտասահմանից հրավիրվող ներդրող-

ները հիմնականում ծրագրեր են իրականաց-

նում կա՛մ Երևանում, կա՛մ Գյումրիում, իսկ 

մնացած մարզերում համարյա ծրագրեր չկային 

կամ շատ քիչ էին: Հիմնադրամի կանոնադրա-

կան պահանջներից է` աշխատել մարզերի 

ՄԿՈՒ հաստատությունների հետ: Մյուս պա-

հանջներից մեկն էլ այն է, որ հիմնադրամն աշ-

խատելու է միայն շահառու հաստատություննե-

րի հետ, որպեսզի ռեսուրսները, որոնք սահմա-
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նափակ են, ազդեցության տեսանկյունից ավելի 

շոշափելի և տեսանելի արդյունք ապահովեն: 

Այս պահին մենք ունենք 9 շահառու ուսումնա-

կան հաստատություն,  որոնց հետ շատ ջերմ ու 

համագործակցային մթնոլորտում շարունակում 

ենք աշխատել: Մարզերից ներգրավված չէ 

միայն Արագածոտնը: Պատճառն այն է, որ նա-

խապես ընտրված ուսումնական հաստատու-

թյան շենքային պայմանները տեխնիկապես չեն 

բավարարել ներդրումների պահանջները: 

- Այս տարիների ընթացքում հիմնադրամի 

գործունեության մեջ մոտեցումների փոփոխու-

թյուն եղե՞լ է: 

- Անշուշտ: Նախկինում հիմնադրամը բոլոր 

շահառու հաստատություններին ցուցաբերում 

էր համանման մոտեցում և աջակցություն. բոլոր 

հաստատությունները ստանում էին նույն լաբո-

րատորիաները, նույն սարքավորումները: Մենք 

այժմ որոշել ենք փոխել մոտեցումը և ընդառա-

ջել տեղի կարիքներին` հատկացնելով այնպիսի 

սարքավորումներ, որոնց պահանջը տվյալ հաս-

տատությունն ունի, և որոնք հիմնվում են տեղի 

աշխատաշուկայի պահանջների վրա:  

- Տեղյակ եմ, որ Անուշավան Աբրահամյանը 

մտադիր է մեծ ծրագիր իրականացնել նաև Ար-

ցախում: Կխնդրեի պատմել այդ մասին: 

- Պարոն Աբրահամյանը Հայաստան կատա-

րած վերջին այցի ժամանակ երկու անգամ հան-

դիպում է ունեցել Արցախի կրթության նախա-

րար տիկին Նարինե Աղաբալյանի հետ: Քննար-

կումներն անցել են շատ հաջող, աշխարհագրա-

կան առումով տեղանքն արդեն ընտրված է`այն 

գտնվում է Բերձորում: Այժմ սպասում ենք Ար-

ցախի կառավարության պաշտոնական որոշ-

մանը, որին կհաջորդի փոխըմբռնման հուշագի-

րը, և կսկսվի ներդրումային ծրագիրը: Հայտնի է, 

որ Արցախն իր աշխարհագրական դիրքով գյու-

ղատնտեսական արհեստների լուրջ պահան-

ջարկ և պոտենցիալ ունի: Ուստի որոշվել է այն-

տեղ գյուղատնտեսական քոլեջ հիմնել: Բովան-

դակային առումով քոլեջը հիմնադրվում է զրո-

յից, իսկ նյութատեխնիկական առումով հիմնա-

դրամին տրամադրվում է գրեթե փլատակների 

վերածված շենք-շինություն: Շենքն ամբողջու-

թյամբ կնորոգվի և կդառնա քոլեջի հիմնական 

շինությունը: Ծրագիրն ամբողջությամբ նախա-

տեսվում է իրականացնել առաջիկա 5 տարինե-

րին: Ընդհանուր առմամբ, նոր քոլեջի համար 

նախնական հաշվարկով ակնկալվում է 700-800 

հազար դոլար ներդրում: Առաջիկա տարիներին 

հիմնադրամի գործունեության առանցքում լինե-

լու է Արցախում քոլեջի հիմնադրումը, որը կլինի 

մեր 10-րդ հաստատությունը: 

- Ի՞նչ մասնագիտություններ է ընդգրկելու 

Արցախի ապագա քոլեջը: 

- Արցախի քոլեջի մեկնարկային մասնագի-

տությունը կլինի գինեգործությունը: Մենք նման 

մասնագիտություն զարգացնելու փորձ արդեն 

ունենք: Այս տարի երեք քոլեջներում հիմնել ենք 

գինեգործության լաբորատորիաներ: Հետագա-

յում կբացվեն նաև կաթի վերամշակման և գյու-

ղատնտեսական տեխնիկայի սպասարկման 

մասնագիտություններ: Հեռանկարային են նաև 

չրագործությունը և խաղողագործությունը: Այս 

ոլորտները փոքր բիզնեսի զարգացման հնարա-

վորություն են ընձեռում: 

- Պարո՛ն Թունյան, «Անուշավան Աբրահամյան 

կրթական հիմնադրամը» գործում է Անուշավան 

Աբրահամյանի կամքի և բարի ցանկության շնոր-

հիվ, սեփական միջոցներով: Ներողություն եմ 

խնդրում հարցի համար. թող Աստված երկարա-

կեցություն տա նրան, բայց իրենից հետո շարու-

նակելո՞ւ է գործել սեփական հիմնադրամը:  

- Պարոն Աբրահամյանը համարում է, որ 

հիմնադրամը լինելու է իր գործի շարունակողն 

ու հիշատակը վառ պահողը: Նա հոգացել է նաև 

այն մասին, որ իրենից հետո հիմադրամը շարու-

նակի գործել` համաձայն իր կտակի: Պարոն 

Աբրահամյանն իր կտակում նշում է արել հիմ-

նադրամին հատկացվող միջոցների մասին: Այդ 

հատկացումներն արվելու են նրա ընտանիքի 

կողմից, իսկ կառավարումը կիրականացնի հիմ-

նադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը («Անու-

շավան Աբրահամյան կրթական հիմնադրամ»-ի 

նախագահն այժմ Անուշավան Աբրահամյանն է, 

փոխնախագահը նրա կինը` Օֆիկ Աբրահամյա-



նը: Խորհրդի կազմում ընդգրկված են նաև 

սփյուռքի անվանի գործիչներ): 

- Շահառու հաստատություններն են՝ Արմավի-

րի պետական ինդուստրիալ-մանկավարժական 

քոլեջը, Մարալիկի արհեստագործական պետա-

կան ուսումնարանը, Սյունիքի տարածաշրջանա-

յին պետական քոլեջը, Վայոց ձորի տարածաշր-

ջանային պետական քոլեջը, Արարատի պետա-

կան քոլեջը, Տավուշի տարածաշրջանային պե-

տական քոլեջը, Վանաձորի Ս. Թևոսյանի անվան 

պետական պոլիտեխնիկական քոլեջը, Վարդենի-

սի «Բադեյան» պետական քոլեջը, Հրազդանի ար-

հեստագործական պետական ուսումնարանը: 

- Իրականացված  ծրագրերը՝ 2004 – 2016թթ. 

2004 թվականից Անուշավան Աբրահամյան 

կրթական հիմնադրամն իրականացնում է իր հո-

վանավորության տակ գտնվող հաստատություն-

ների ենթակառուցվածքների բարեկարգման տար-

բեր ծրագրեր: Բարեկարգման այս ծրագրերը նե-

րառում են՝ տանիքների, պատուհանների, սան-

հանգույցների վերանորոգման, ինչպես նաև ջե-

ռուցման համակարգերի տեղադրման տարբեր 

նախաձեռնություններ: Ի հավելումն այս ամենի՝ 

2004-2010թթ. ընթացքում Հիմնադրամի կողմից 

ներքոնշյալ հաստատություններում ներդրվել են 

ուսուցողական արհեստանոցներ՝ ըստ հետևյալ 

մասնագիտությունների. «Համակարգչային հմտու-

թյուններ», «Խոհարարություն և սպասարկում», 

«Կար ու ձև», «Վարսահարդարում և դիմահարդա-

րում», «Փայտամշակում և ատաղձագործություն», 

«Շինարարություն»: 

- Իրականացված ծրագրերը՝ 2016թ. 

2016թ. Անուշավան Աբրահամյան կրթական 

հիմնադրամի բոլոր շահառու հաստատություն-

ներում ներդրվել են «Արմաթ» ինժեներական 

լաբորատորիաներ: 

- Իրականացված ծրագրերը՝ 2017-2018թթ. 

1. Գինեգործության երեք լաբորատորիա 

2017-2018թթ. Անուշավան Աբրահամյան կրթա-

կան հիմնադրամը գինեգործության ուսումնա-

կան լաբորատորիաների ներդրման նպատա-

կով՝ Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետա-

կան քոլեջին, Տավուշի տարածաշրջանային պե-

տական քոլեջին և Արարատի պետական քոլե-

ջին նվիրաբերել է Իտալիայից ներկրված գինե-

գործական բարձրորակ եւ ժամանակակից գույք 

ու սարքավորումներ: 

2. Ոսկերչության երկու արհեստանոց 

2017-2018թթ. Անուշավան Աբրահամյան 

կրթական հիմնադրամը Վանաձորի Ս. Թևոսյա-

նի անվան պետական պոլիտեխնիկական քոլե-

ջում և Վարդենիսի պետական քոլեջում ներդրել 

է ոսկերչության՝ ժամանակակից սարքավորում-

ներով հագեցած արհեստանոցներ: 

3. Եռակցման երկու արհեստանոց 

2017-2018թթ. Անուշավան Աբրահամյան 

կրթական հիմնադրամը Մարալիկի արհեստա-

գործական ուսումնարանում և Սյունիքի տարա-

ծաշրջանային պետական քոլեջում ներդրել է 

եռակցման՝ արդիական սարքավորումներով 

հագեցած արհեստանոցներ: 

4. Ուսանողական չորս մեքենաներ 

2017-2018թթ. Անուշավան Աբրահամյան կըր-

թական հիմնադրամը Վայոց ձորի տարածաշրջա-

նային պետական քոլեջին, Վարդենիսի պետա-

կան քոլեջին, Մարալիկի արհեստագործական 

ուսումնարանին և Տավուշի տարածաշրջանային 

պետական քոլեջին նվիրաբերել է ուսանողական 

միկրոավտոբուսներ՝ ուսանողների և աշխատա-

կազմի մատչելի տեղափոխության կազմակերպ-

ման համար: 

5. Պատուհանների և դռների վերանորոգման 

ծրագիր 

Ի հավելումն վերոնշյալի՝ 2017-2018 թվական-

ներին Անուշավան Աբրահամյան կրթական հիմ-

նադրամը Վանաձորի Ս. Թևոսյանի անվան պո-

լիտեխնիկական պետական քոլեջում և Արարա-

տի պետական քոլեջում իրականացրել է պատու-

հանների և դռների ամբողջական վերանորոգ-

ման ծրագրեր: 
  

 

  

ANOUSHAVAN ABRAHAMYAN BELIEVES THAT CRAFTSMANSHIP IS A KEY 

COMPONENT OF DEVELOPMENT OF ARMENIA 

The Education Fund of Armenian-American Benefactor Anoushavan Abrahamyan has been making charitable 
contributions to the VET Sector of Armenia since 2004. In the interview the authorized representative of the Fund 
Norik Tunyan speaks about previous and upcoming projects. 

http://www.mkuzak.am/


 
 

 

 

 

Կենտրոնը ստեղծվել է 2008 թվականին` Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ, 

մասնագիտական կրթության և ուսուցման(ՄԿՈՒ) ոլորտում բարեփոխումների իրականացման 

նպատակով: ՄԿՈՒԶԱԿ-ը որպես կառույց ընդգրկված է «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի  

կազմում, սակայն դիտվում է որպես առանձին հիմնարկ: ՄԿՈՒԶԱԿ-ի տնօրեն Տաթևիկ Գասպար-

յանի խոսքով` կենտրոնը, իր գործունեությամբ, բարեփոխումներ է իրականացնում ՀՀ ՄԿՈՒ ոլոր-

տի բոլոր հատվածներում. «ՄԿՈւԶԱԿ-ի առաքելությունն է՝ նպաստել ՀՀ նախնական (արհեստա-

գործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման, ինչպես նաև մեծահասակների 

ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձ-

րացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային 

ճանաչմանը: Բարեփոխումներին միտված բովանդակային փաստաթղթերի` չափորոշիչների և մո-

դուլների մշակումը կենտրոնի մյուս կարևոր գործառույթն է»,- նշում է նա: Ամփոփելով կատարված 

աշխատանքը և նախանշվող ծրագրերը` Տաթևիկ Գասպարյանը նկատում է, որ անցած 10 տարինե-

րը կարելի է համարել միջազգային ստանդարտների տեղայնացման ֆորմալ փուլ. «Միջազգային 

պարտավորությունների շրջանակում մենք կատարել ենք կառուցվածքային հիմնական փոփոխու-

թյունները. ներդրել ենք մոդուլային կրթություն, մշակել չափորոշիչներ, իրականացրել վերապատ-

րաստումներ: Կարծում եմ, որ հաջորդ 10 տարիները լինելու են բովանդակային բարեփոխումների 

շրջան, երբ մենք շեշտը կդնենք մշակված փաստաթղթերի լրամշակման, խմբագրման և բարելավ-

ման վրա»: 2008 թվականից ի վեր ՄԿՈՒԶԱԿ-ն ամեն տարի իրականցանում է գործողությունների 

պլանով նախատեսված ՄԿՈւ ոլորտին ուղղված ռազմավարական և բարեփոխումային միջոցա-

ռումներ, որոնք պայմանականորեն կարելի է  բաժանել 4 խմբի:  
 

1. ՈՒսումնամեթոդական աշխատանքներ 
 

 203 մասնագիտությունների և որակավորումների համար մշակվել են նախնական և միջին մասնա-

գիտական կրթության կարողությունների ձևավորմանը միտված պետական կրթական չափորոշիչներ, 

դրանց համապատասխան ուսումնական պլաններ և մոդուլային ուսումնական ծրագրեր: 

 Վերանայվել են ավելի քան 57 մասնագիտությունների և որակավորումների hամար մշակված 

կրթական պետական չափորոշիչներ, դրանց համապատասխան մոդուլային ծրագրեր և ուսումնա-

կան պլաններ: 

 2010-2018 թվականներին իրականացվել է՝ պետական կրթական չափորոշիչներ ներդրած բոլոր 

ուսումնական հաստատությունների արդյունքների մշտադիտարկում: 

 Մշակվել և տպագրվել են 115 անուն ուսումնական ձեռնարկներ և դասագրքեր: 

ՄԿՈւԶԱԿ-ի առաքելությունն է` նպաստել ՀՀ նախնական (արհես-

տագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման, 

ինչպես նաև մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարե-

փոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը, 

միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկա-

յականների միջազգային ճանաչմանը: Բարեփոխումներին միտված 

բովանդակային փաստաթղթերի` չափորոշիչների և մոդուլների 

մշակումը կենտրոնի մյուս կարևոր գործառույթն է: 
 

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի տնօրեն     Տաթևիկ Գասպարյան  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ 10 ՏԱՐԵԿԱՆ Է 



 
 

 Իրականացվել է ՄԿՈՒ քաղաքականության և ռազմավարության վերաբերյալ 32 անուն հետա-

զոտական աշխատանքների, իրավական ակտերի և նախագծերի մշակում: 

 Մշակվել է ՄԿՈՒ բարեփոխումների արդյունքների գնահատման մոդելը և 50 նախնական և 

միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում իրականացվել է բարեփոխումների 

արդյունքների գնահատում: 

 Թարգմանվել են շուրջ 3000 էջ եվրոպական և այլ առաջավոր երկրների ՄԿՈՒ համակարգերի 

գործունեության և փորձի վերաբերյալ նյութեր: 
 

2. Մարդկային ռեսուրսների և կարողությունների հզորացում 
 

 Վերապատրաստվել են պետական կրթական չափորոշիչներ մշակող տեղական ավելի քան 

11000 փորձագետներ, վերապատրաստողներ, ոլորտային հանձնաժողովների անդամներ, ՄԿՈՒ 

հաստատությունների դասախոսներ և արտադրական ուսուցման վարպետներ, ՄԿՈՒ հաստատու-

թյունների տնօրեններ և տնօրենի տեղակալներ, ՄԿՈԻ հաստատությունների կառավարման խոր-

հրդի անդամներ, 12 տարածաշրջանային քոլեջների հաշվապահության աշխատողներ, ՄԿՈՒ հաս-

տատությունների էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության հարցերով զբաղվող աշխատակից-

ներ, ՄԿՈՒ ոլորտի աշխատակիցներ: Ավելի մանրամասն` տե՛ս աղյուսակում. 
 

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԻՆԵՐԸ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

1. Վերապատրաստումներ 

 

ՄԿՈՒԶԱԿ  աշխատակիցներ 2008թ., 2010թ., 2014թ. 56 

Պետական կրթական չափորոշիչներ մշակող փոր-

ձագետներ 
2008-2018թթ. 437 

ՄԿՈՒ հաստատությունների կառավարման խոր-

հուրդների անդամներ 
2011-2016թթ. 425 

ՄԿՈՒ հաստատությունների տնօրեն, տնօրենի տե-

ղակալներ 
2008-2017թթ. 796 

ՄԿՈՒ հաստատությունների դասախոսներ և ար-

տադրական ուսուցման վարպետներ 
2008-2018թթ. 9781 

ՄԿՈՒ համակարգում քաղաքականություն մշակող 

և իրականացնող անձինք 
2011-2015թթ. 244 

Այլ` թեմատիկ   

2. ՄԿՈՒ պետական կրթական չափորոշիչների, ուսումնական պլանների և ծրագրերի մշակում 

 ՄԿՈՒ պետական կրթական չափորոշիչներ 2008-2018թթ. 203 

ՄԿՈՒ պետական կրթական չափորոշիչներին հա-

մապատասխան ուսումնական պլաններ 
2009-2018թթ. 203 

3. 
ՄԿՈՒ պետական կրթական չափորոշիչների, ուսումնական պլանների և ծրագրերի վերանայում 

 

ՄԿՈՒ պետական կրթական չափորոշիչներ 
2012թ. 2014-2017թթ. 

3 ոլորտ 

57 

ՄԿՈՒ պետական կրթական չափորոշիչներին հա-

մապատասխան ուսումնական պլաններ 
2014-2017թթ. 57 

4. 
Ուսումնական ձեռնարկների և ուսումնամեթոդա-

կան նյութերի հրատարակում 
2008-2017թթ. 115 

5. «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում» հանդես 2011-2017թթ. 14 

http://www.mkuzak.am/


 
 

 

6. 

Պետական կրթական չափորոշիչների ներդրման 

վիճակի և ձեռք բերված արդյունքների հարցերով 

մշտադիտարկում ՄԿՈՒ ուսումնական հաստա-

տություններում 

2012-2016թթ. 

2018թ. 
225 

7. 
ՄԿՈՒ բարեփոխումների արդյունքների գնահա-

տում ՄԿՈՒ ուսումնական հաստատություններում 

2009-2018թթ, 

բացառությամբ 2014թ. 
50 

 

3. Հանրային իրազեկման միջոցառումներ 
 

 Ստեղծվել և անհրաժեշտ տեղեկատվական բազայով է համալրվել www.mkuzak.am կայքը, որը 

պարբերաբար համալրվում է ՄԿՈՒ ոլորտին վերաբերող նորություններով, ինչպես նաև 

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի գործունեության հաշվետվություններով և մշակված ծրագրերով: 

 Պատրաստվել և հրատարակվել են «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում» ամսագրի 14 

համարները: 

 Հայաստանի ՄԿՈՒ համակարգի վերաբերյալ նկարահանվել և հեռարձակվել են ֆիլմեր, հե-

ռուստահաղորդումներ, ինչպես նաև տեղեկատվական տեսահոլովակներ: 

 Կազմակերպվել են տարաբնույթ մրցույթներ, կլորսեղան քննարկումներ, էքսպոներ և այլ միջո-

ցառումներ, որոնք միտված են եղել ՄԿՈՒ համակարգի հանրային իրազեկման և ոլորտում իրակա-

նացվող բարեփոխումների արդյունավետության բարձրացմանը: 

 2014 թվականին ստեղծվեց «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում»  հարթակը, որը նպաս-

տում է տարածաշրջանային բազմագործառութային քոլեջների կուտակած գիտելիքների և փորձի 

տարածմանը, ծառայում է որպես հենք` քոլեջների տարածաշրջանային համագործակցության հա-

մար: Հարթակը ամփոփ տեղեկատվություն է տրամադրում նախնական և մասնագիտական կրթու-

թյան վերաբերյալ: Տեղադրվում են ոլորտին վերաբերող նորությունները և հայտարարությունները: 

Ներկայացված են նաև մասնագիտական կրթության և ուսուցման հաստատությունները: Քննար-

կումների հարթակը հնարավորություն է ընձեռում համատեղ քննարկելու ոլորտին վերաբերող 

ցանկացած հարց և փոխանակելու ուշագրավ տեղեկույթներ: Վերջերս հարթակում ստեղծվել է նոր 

ենթակայք, որը թույլ է տալիս իրականացնել հեռավար դասընթացներ: 
 

4. Սոցիալական գործընկերություն և միջազգային համագործակցություն 
 

Ի դեմս ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի՝ Հայաստանի Հանրապետությունը 2012 թվակա-

նից անդամակցում է «Համաշխարհային հմտություններ» միջազգային կազմակերպությանը, որի 

շրջանակներում 2012, 2013, 2014 և 2015 թվականներին կազմակերպվել է «Համաշխարհային հմտու-

թյուններ» մրցույթին մասնակցելու ազգային փուլ: Այս փուլում հաղթողները հնարավորություն են 

ունեցել 2013 և 2015 թվականներին մասնակցել համապատասխանաբար Լայպցիգում և Սան Պաու-

լոյում կայացած մրցույթներին: 

Համագործակցություն է հաստատվել մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչ-

պիսիք են՝ GIZ-ը, ETF-ը, DVV, ILO, Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակը, Գերմա-

նիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինս-

տիտուտը և այլն: 

Հ.Գ. Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում ամսագրի խմբագրակազմը շնորհավորում է 

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի գործունեության 10-ամյակը, մաղթում արդյունավետ աշխատանք` ի շահ մասնագի-

տական կրթության ոլորտի զարգացման: 
 

 

NATIONAL CENTER FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING DEVELOPMENT (CENTER) 

CELEBRATES THE 10TH ANNIVERSARY OF ITS FOUNDATION. 
 

The Center was established in 2008 with the financial support of the European Union, to implement 
reforms in the field of vocational education and training (VET). 

http://www.mkuzak.am/


 
 

Mission of National Center for VET Development is to increase efficiency of preliminary (artisan) and 
vocational education and training, including adult education system reforms, to foster its development, 
international integration, international recognition of awarded certificates and qualifications in the 
Republic of Armenia.  

Different education projects and trainings have been implemented and are continuously delivered in 
VET sector for already ten years.  

The following is the brief summary of the Center’s main activities: 
1. 203 state educational standards for preliminary and middle vocational professions have been 

developed consistent with labor market demands. 
2. 203 modular plans and curricula appropriate to their educational standards were developed. 
3. Training courses have been developed and implemented by National Center for VET Development 

during which about 11739 principals, deputy principals, VET teachers and members of managerial boards of 
preliminary and middle vocational education institutions were trained.  

4. 57 educational standards and modular plans were reviewed after three years of implementation in 
vocational institutions. 

5. About 3000 pages of materials on advanced VET sectors of European countries have been translated 
into Armenian. 

6. 115 manuals and handbooks for preliminary and middle vocational education have been developed 
and published. 

7. About 20 surveys, legislative acts and projects on VET sector have been organized and implemented. 
8.  Evaluation of VET Reforms implemented in 50 VET Institutions. 
Different competitions, round table discussions, expos and other events have been organized within the 

framework of PR package of the Center which aimed at raising the public awareness about VET and 
enhancing the productivity of the reforms delivered in VET sector. 

National Center for VET Development has prepared and broadcasted a number of reports, programs and 
social trailers providing brief information about the activities and achievements of National Center for VET 
Development, the process of developing educational standards and curricula, trainings for VET school staff, 
monitoring and assessment, research works, etc.  

A film was shot and broadcasted about the outcomes and achievements of VET sector gained as a result 
of the investments of the European Union. 

VET sector is covered by National Center for VET Development through the following websites: 
 The official Website of National Center for VET Development www.mkuzak.am  
 The VET Portal 
 National Center for VET Development page in Facebook.com 
 “WorldSkills Armenia” page in Facebook.com 
 The Educational Channel section in Youtube.com 
 The section of Preliminary and Middle Professional Education in Dasaran.am 
A new platform has been created in the website of the Center, which gives the opportunity for e-learning. 
“Vocational Education and Training” magazine is being published twice a year since 2011. It usually 

contains information about different educational institutions, daily activities of the students as well as their 
progress and achievements.  The magazine also contains different interviews of coordinators and 
stakeholders of the VET sector. 14 numbers of the magazine have been published.  

The information booklets, published on regular basis, provide current information on the main activities 
and achievements of National Center for VET Development. 

The Center cooperates with the Mass Media and various interesting articles and interviews are regularly 
published. 

On behalf of the National Center for VET Development, Armenia joined “WorldSkills” International 
Organization in 2012. In the framework of membership the students of VET schools of the Republic of 

http://www.mkuzak.am/
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Armenia had the opportunity to represent the country in the international competitions of WorldSkills 
organization held respectively in Leipzig, 2013 and Sao Paulo, 2015. 

Within the framework of “WorldSkills” International Organization the National Center for VET 
Development organizes “Armenian Skills” National Competition regularly from 2012. The participants of the 
competition are the students of VET schools. Every year the students with the best results in different 
nominations are awarded. The competitions are followed by handicraft exhibition of the students of VET schools. 

The Center cooperates with a number of local and international organizations and NGOs.  
 

 
Շնորհավորում եմ Կրթության ազգային ինստիտուտի և 

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի ղեկավարներին և բոլոր աշխատակիցներին՝  

Կենտրոնի 10-ամյակի կապակցությամբ: 2007-2012թթ. Եվրա-

միության բյուջետային աջակցության ծրագրի, ինչպես նաև 

Եվրոպական կրթական հիմնադրամի կողմից իրականաց-

վող ծրագրերի շրջանակում Կրթության ազգային ինստի-

տուտի կազմում հիմնվեց Մասնագիտական կրթության և 

ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը, որի հիմնական 

գործառույթը ուսումնամեթոդական աջակցությունն էր մաս-

նագիտական կրթության և ուսուցման հաստատություններին: 

Ուրախությամբ եմ նշում, որ ՄԿՈՒԶԱԿ-ն այս 100 տարիների 

ընթացքում իր առաքելությունը իրականացրել է հավուրպատ-

շաճի: Մասնավորապես, ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության հովանու ներքո, սոցգործընկերների 

աջակցությամբ, ստեղծվել են ավելի քան 200 մասնա-

գիտական կրթական չափորոշիչներ և բազմաթիվ 

ուսումնական ձեռնարկներ: Տարբեր ուղղություննե-

րով վերապատրաստվել են բազմաթիվ տնօրեններ և 

դասախոսներ: Ամենակարևոր խնդիրը, որ իրա-

կանացրել է ՄԿՈՒԶԱԿ-ը, անմիջական աջակցությունն էր «Համաշխարհային հմտություններ» 

մրցույթին, որին Հայաստանը արդյունավետ կերպով մասնակցել է երկու անգամ: Հուսով եմ, որ այս 

տարի ևս Կազանում բավականին ներկայանալի մասնակցություն կունենանք: Մեկ անգամ ևս 

շնորհավորում եմ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի ողջ անձնակազմին՝ մաղթելով բեղմնավոր աշխատանք: 

 
 

 
 

Գերմանիայի կառավարության պատվիրակմամբ 

ԳՄՀԸ-ի (GIZ) կողմից իրականացվող «Մասնավոր 

հատվածի զարգացում և տեխնիկական մասնագիտա-

կան կրթությունը և ուսուցումը Հարավային Կովկա-

սում» ծրագրի անունից շնորհավորում ենք ՄԿՈՒ զար-

գացման ազգային կենտրոնին՝ գործունեության տասն-

ամյակի կապակցությամբ: Երկար տարիների համագործակցության արդյունքում ՄԿՈՒԶԱԿ-ը դիրքո-

րոշվել է որպես փորձառու, վստահելի գործընկեր և ՄԿՈՒ ոլորտում նորաձևության չափանիշների թե-

լադրող, ինչպես նաև միջնազգային փորձի տեղայնացնող կառույց:   

Շարունակելով համատեղ աշխատանքը ՄԿՈՒ համակարգի կայուն զարգացման ուղղությամբ՝ 

մենք մաղթում ենք մեր տեղացի գործընկերներին մասնագիտական բարգավաճում և համագործակ-

ցության նոր բարձունքներ: 

ԱՐՏԱԿ ԱՂԲԱԼՅԱՆ  

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-
թյան նախնական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական կրթության վար-
չության պետ  
 



 
 

 

Վերջին տասնամյակի ընթացքում Հայաստանի Հանրապե-

տության մասնագիտական կրթության համակարգի բարեփո-

խումների  գործընթացները սերտորեն շաղկապված են Մաս-

նագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային 

կենտրոնի անվան հետ: Ստեղծված լինելով 2008 թվականին՝ 

այս կառույցը նպատակ ուներ ստանձնել նախնական և միջին 

մասնագիտական կրթության բովանդակության նորովի մշա-

կողի և այն տարածողի պատասխանատվությունը՝ ՄԿՈՒ 

ոլորտում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության վա-

րած քաղաքականության լույսի ներքո: Սկզբնական շրջանում 

նորաստեղծ կառույցը դեռևս չուներ համապատասխան փորձ, 

սակայն ուներ մոտիվացված  ու եռանդուն անձնակազմ և 

շատ կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ ուրվա-

գծել, իսկ հետո նաև կյանքի կոչել այն հիմնական գործու-

նեության ոլորտները, որոնք կենսունակ դուրս եկան մինչև 

հիմա: Դրանք էին աշխատաշուկայի կարիքներին համապատասխանող և սովորողների կարողու-

թյունների ձևավորմանը միտված, ՄԿՈՒ համակարգի բնականոն գործունեության հիմքը հանդի-

սացող կրթական չափորոշիչների և ծրագրերի մշակումն ու ներդրումը, դասախոսների բազմակող-

մանի վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումն ու անցկացումը, ուսումնական ձեռ-

նարկների, դասագրքերի հրապարակումը, միջազգային առաջավոր փորձի ուսումնասիրումն ու 

տեղայնացումը, սոցիալական գործընկերության մշակույթի ձևավորումը և այլն: Այսօր, հետադարձ 

հայացք ձգելով անցյալին, կարելի է տեսնել, թե ինչ հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել Մաս-

նագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից, որի հապավումը՝ 

ՄԿՈՒԶԱԿ-ն  այսօր շատերի ականջին դարձել է սովորական ու հասկանալի բառ: Սակայն շատ են 

նաև անելիքները, սահմանափակվել ձեռք բերածով կամ դրա շարունակական իրականացմամբ՝ 

ներկայում արդեն բավարար չէ մասնագիտական կրթության ոլորտում պարբերաբար ծառացող 

մարտահրավերների հաղթահարման համար: Լիահույս եմ՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի թիմը գիտակցում է դա, ու 

հավատացած եմ, որ առաջիկայում էլ կառույցը կշարունակի լինել ՄԿՈՒ բովանդակության նորովի 

կերտողն ու առաջ մղողը՝ ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության 

համակարգը տարածաշրջանում լավագույններից մեկը  դարձնելու խնդրի իրականացմանը: 

 

 

Ուրախ եմ շնորհավորելու իմ գործընկերներին՝ ՄԿՈՒ զար-

գացման ազգային կենտրոնի կազմավորման և գործունեության 

հոբելյանական՝ 10-ամյակի կապակցությամբ: 

Այս տարիների ընթացքում մեծածավալ աշխատանքներ են 

կատարվել ՄԿՈՒ համակարգի բարեփոխումների, ոլորտի զար-

գացման, միջազգային ինտեգրման, ինչպես նաև ՄԿՈՒ հաստա-

տությունների վարկանիշի ու հասարակության իրազեկվածու-

թյան բարձրացման ուղղությամբ: 

Անցած տարիների ընթացքում ՄԿՈՒԶԱԿ-ին հաջողվել է ոչ 

միայն իր առաքելությանն ու նպատակներին համարժեք տեղ 

զբաղեցնել պետական մարմինների համակարգում, այլև սեփա-

կան ներդրումն ունենալ նոր նախաձեռնություններին շունչ 

հաղորդելու առումով: Առանձնահատուկ ուզում եմ նշել 

«Հայաստանի հմտություններ» ազգային մրցույթի մասին, 

որն արդեն դարձել է ավանդական: 2013թ. Հայաստանն 

առաջին անգամ մասնակցեց «Աշխարհի հմտություններ»՝ 

ՍԱՄՎԵԼ ՊԻՊՈՅԱՆ  

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի նախկին տնօրեն  
 

ՀԱՅԿՈՒՀԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

Մասնագիտական կողմնորոշման 

և կարողությունների զարգացման 

կենտրոնի ղեկավար 
 

http://www.mkuzak.am/


 
 

 

60-ից ավելի երկրներ ընդգրկող մրցույթին: Սա լայն հնարավորություն է ոչ միայն միջազգային ին-

տեգրման, այլև աշխատաշուկայի գլոբալ մարտահրավերներին և ապագայի կանխատեսվող հմտու-

թյուններին ծանոթանալու համար, ինչպես նաև նպաստելու առավել մրցունակ կադրերի պատ-

րաստմանը: Ակնկալում եմ, որ տարիների ընթացքում էլ ավելի կընդլայնվի մրցույթում ներառված 

մասնագիտությունների ցանկը, և ավելի շատ երիտասարդներ հնարավորություն կունենան իրենց 

մասնագիտական հմտությունները ցուցադրելու միջազգային հարթակներում: 

Հետահայաց դիտումով՝ ուրախությամբ պետք է նշեմ ՄԿՈՒ հաստատություններում մասնագի-

տական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման ծառայությունների ներդրմանն ուղղված մի 

շարք միջոցառումներ, որոնք հաջողությամբ իրականացվել են Մասնագիտական կողմնորոշման 

մեթոդական կենտրոնի (ներկայումս՝ Մասնագիտական կողմնորոշման և կարողությունների զար-

գացման կենտրոն) հետ համատեղ: 

Իմ գործընկերներին մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք: 

 

 
 

Սրտանց շնորհավորում եմ Մասնագիտական կրթության 

ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի ողջ անձնակազմին՝ 

գործունեության 10-րդ տարեդարձի առիթով։ Նշված ժամանակա-

հատվածում հնարավորություն ենք ունեցել՝ թե անձամբ՝ որպես  

Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի տնօրեն, 

թե քոլեջի այլ աշխատակիցների մակարդակով, մասնակիցը լի-

նել արդյունավետ համագործակցության, որն ունեցել է մեկ նպա-

տակ՝ նպաստել մասնագիտական ուսուցման կայացմանն ու 

զարգացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ 

  Կրկին շնոհավորում եմ ՄԿՈՒԶԱԿԻ ողջ անձնակազմին և 

մաղթում հետագա արդյունավետ գործունեություն: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարանի 

աշխատակազմը շնորհավորում է  մասնագիտական կրթության և 

ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնին՝  հիմնադրման և 

գործունեության 10-րդ տարելիցի առթիվ:  

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի տնօրինության և աշխատակիցների` նախնական 

և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի բարելավմանն 

ուղղված նվիրյալ աշխատանքի, նոր մեթոդների և մոտեցումների 

արդյունքում ստեղծվեց համագործակցային հարթակ, որը նպաս-

տեց մասնագիտական կրթության ոլորտի նորոգմանը և աշխա-

տանքային գործունեության կարողություններով օժտված մրցու-

նակ մասնագետների պատրաստմանը: 

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կողմից մշակված մասնագիտական կրթական 

չափորոշիչները, դասագրքերը, դասավանդողների համար կազմա-

կերպված վերապատրաստումներն օգնեցին ավելի արդյու-

նավետ դարձնել ուսումնական գործընթացը: Տարաբնույթ 

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ  

Երևանի տարածաշրջանային 
թիվ 1 պետական քոլեջի տնօրեն  
 

Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական 
պետական ուսումնարանի տնօրեն  
 
 

ՔՆԱՐԻԿ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ 

 



 
 

մրցույթները և ցուցահանդեսները, ստեղծելով առողջ մրցակցային մթնոլորտ, նպաստում են ուսանող-

ների անհատական կարողությունների զարգացմանը և աշխատաշուկայի պահանջներին համապա-

տասխան մասնագետ դառնալու հանրօգուտ նպատակին: ՄԿՈՒԶԱԿ-ին մաղթում ենք նպատակների 

իրականացում, կրթության ոլորտում առկա մարտահրավերներին դիմակայելու կամք, առաքելության 

շարունակելիություն և միջազգային հարթակներում տեսանելի հաջողություններ: 

 

 

 

 

Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկա-

վարժական քոլեջի անձնակազմի և անձամբ իմ անունից ջերմո-

րեն շնորհավորում եմ ՄԿՈւԶԱԿ-ի հիմնադրման 10-ամյակի 

առթիվ:  

Բաբաջանյան քոլեջը, մասնագիտական կրթության կազմա-

կերպման հետաքրքիր, բայց և բարդ գործում արդեն մեկ տաս-

նամյակ համագործակցում է ՀՀ ԿԱԻ և ՄԿՈւԶԱԿ-ի հետ: Այն 

մեծապես օժանդակել է կրթական ոլորտում տեղի ունեցած փո-

փոխությունների արդյունավետ տեղայնացմանը, կրթության 

կառավարման և ուսուցման նոր մոտեցումների ներդրմանը: 

Արժեքավոր և արդյունավետ է մեր համագործակցությունը 

հատկապես վերջին տարիներին մշակված երաժշտական 

մասնագիտությունների կրթական չափորոշիչների՝ Բա-

բաջանյան քոլեջում փորձնական նպատակով ներդրման 

գործում: Մեզ համար կարևոր է նկատվել արվեստի ոլոր-

տի առանձնահատկությունների նկատմամբ ըմբռնման 

ձգտումը և յուրաքանչյուր խնդրում օժանդակելու պատ-

րաստակամությունը, ինչը դրսևորում է ՄԿՈՒԶԱԿ-ի մասնագիտական համակազմը: 

Մեծ է ՄԿՈՒԶԱԿ-ի ներդրումը նաև մասնագիտության նոր չափորոշիչների ստեղծման գործում՝ 

իբրև մեթոդական խորհրդատուի և գործընթացների համակարգողի: Անշուշտ, նման բազմաշերտ 

գործունեությունը առանց խոչընդոտների ընթանալ չի կարող, սակայն այս կառույցը, հետևողակա-

նությամբ ու եռանդով խնդիրներին մոտենալու և դրանց լուծումներ տալու իրական առաջամար-

տիկ և օրինակ է: 

Բաբաջանյան քոլեջը ՄԿՈՒԶԱԿ-ին մաղթում է բարի ընթացք, մասնագիտական վերելքներ և 

ստեղծագործական նվաճումներ՝ իր ազգանվեր առաքելության իրականացման ճանապարհին: 

 

 

ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան 
պետական երաժշտամանկավարժա-
կան քոլեջի տնօրեն 
 

http://www.mkuzak.am/


 
 

 
 
 

   

Գլխավոր խմբագիր՝  

Արթուր Բաղդասարյան ԿԳՆ աշխատակազմի հասարակայնության հետ 

կապերի և տեղեկատվության վարչության պետ 
 

Խմբագրական խորհուրդ՝ 
 

Արտակ Աղբալյան ԿԳՆ աշխատակազմի նախնական (արհեստագոր-

ծական) և միջին մասնագիտական կրթության վար-

չության պետ 

Լուսինե Մարգարյան ԿԳ նախարարի մամուլի քարտուղար 

Անահիտ Ալեքսանյան ԿԳՆ ԿԱԻ փոխտնօրեն 

Տաթևիկ Գասպարյան ԿԳՆ ԿԱԻ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի տնօրեն 

Մարինե Հակոբյան ԿԳՆ Ուսուցման ազգային հիմնադրամի տնօրեն 

Սեդրակ Մամուլյան <<Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացում 

և պահպանում>> ՀԿ նախագահ 
 

Համարի պատասխանատու՝ 

Հեղինե Հովհաննիսյան 

 

ԿԳՆ աշխատակազմի հասարակայնության հետ կա-

պերի և տեղեկատվության վարչության գլխավոր 

մասնագետ 
 

Լրագրող՝ 
 

Կարինե Մանուկյան ԿԳՆ աշխատակազմի հասարակայնության հետ կա-

պերի և տեղեկատվության վարչության գլխավոր 

մասնագետ 
 

Համակարգչային ձևավորումը՝     Աշխեն Այվազյանի 

                                                             Աստղիկ Միրզաթունյանի 

                                                              

Սրբագրիչ՝          Գոհար Ամիրբեկյան 

   


