Հավելված
2015 թ. հունվարի 26-ին
կնքված N Ա-9.6.1/17 պայմանագրի

Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր
Ստեղծողի մոբիլ դպրոց
Ստեղծագործ անհատի կրթական պատվեր, անհատի օժտվածության զարգացման հանրակրթական բաց համակարգ
Հեղինակային կրթական ծրագիրը՝ ուսումնական օրացույցով, ուսումնական նախագծերով, անհատական թվային միջոցներով

Իրականացվելիք միջոցառման

NN
ը/կ

1.

Անվանումը

Հեղինակային կրթական
ծրագրերի լրամշակման,
իրականացման և
տարածման բաց
համակարգ

համառոտ
բովանդակությունը

Հեղինակային
կրթական ծրագրերի
լրամշակում,
ծրագրային նոր
մշակումներ,
ուսումնական
նախագծերի
մշակում, կրթական
ծրագրի
իրականացման
արդյունքների
ներկայացման
ցուցանիշների,
գնահատման
գործիքների
լրամշակում, նոր
մշակում

կատարման ենթակա
գործառույթների նկարագիրը

ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները

2015-2016 ուստարվա
ուսումնական օրացույցի
մշակում
2015-2016 ուստարվա
ուսումնական պլանների
մշակում

2015-2016 ուստարվա ուսումնական
օրացույց
1-3-րդ, 4-5-րդ, 6-9-րդ դասարանների, Ավագ
դպրոց-վարժարանի, Գեղարվեստի ավագ
դպրոցի, Արհեստների ավագ դպրոցի 10-12րդ դասարանների 2015-2016 ուստարվա
ուսումնական պլաններ
Կրթական միջավայրի բարելավում՝ որպես
սովորողների, ուսուցիչների ուսումնական
նախագծային աշխատանքի արդյունք
Ավագ դպրոց-վարժարանի, Գեղարվեստի
ավագ դպրոցի, Արհեստների ավագ դպրոցի
10-12-րդ դասարանների սովորողների 20152015 ուստարվա անհատական ուսումնական
պլաններ, դասացուցակներ
Մասնագիտական ուսուցման մոդուլների
լրամշակում, նոր մոդուլների ստեղծում
Սովորողների ուսումնական աշխատանքի
անհատականացման և արդյունքների
գրանցման ցուցանիշներ
Գիտական, արտադրական,
ծառայությունների ոլորտի
կազմակերպություններում մասնագիտական
փորձառություն

Կրթական նյութական
միջավայրի նախագծերի
մշակում
«Կրթության կազմակերպումը
ավագ դպրոցում» գիտափորձի
զարգացում

վերջնաժամկետը

պահանջվող
գումարը (դրամ)

2015 մայիս

29000000

2015թ. ընթացքում

2015թ. օգոստոս

1

Ուսումնական նախագծերի
մշակում
Ուսումնական
մեդիագրադարանի,
ֆիլմադարանի, ձայնադարանի
զարգացում-լրացում
Ուսուցում ուսումնական
բլոգներով. բլոգային
դասագրքերի մշակում
Կրթական ծրագրի
իրականացման,
մանկավարժական աշխատողի,
սովորողի գործունեության
ցուցանիշների, գնահատման
համակարգ
Էլեկտրոնային
մատենավարության զարգացում
Հանրապետության
հանրակրթական
հաստատությունների
մանկավարժական
աշխատողների
վերապատրաստման
մոդուլների մշակում,
հրապարակում
Ուսումնական պարապմունքի և
գործունեության
կազմակերպման նոր ձևերի
մշակում, փորձարկում
Ուսումնական ռադիոն, TV-ն՝
հեղինակային կրթական
ծրագրի կազմակերպման նոր
գործիքներ

Կրթական ծրագրի տնային
աշխատանքի կազմակերպման
նոր համակարգ

Ուսումնական 200-ի չափ նախագծեր
Մեդիագրադարանի, ֆիլմադարանի,
ձայնադարանի լրացում,
էլեկտրոնային գրքերի որակի լավացում,
ծրագրային նորացում
Սովորողների բլոգերային խոսքայինտեխնոլոգիական հմտություններ
դասավանդողների բլոգների վերածում
էլեկտրոնային դասագրքերի
Կրթական ծրագրերի ելքերին սովորողներին
ներկայացվող պահանջների լրամշակում
Կրթական ծրագրի իրականացման,
մանկավարժական աշխատողի, սովորողի
գործունեության ցուցանիշներ
Էլմատենավարության մեջ նոր ծրագրերի
ներդրումով

2015թ. ընթացքում

Նոր մոդուլներ

2015թ. ընթացքում

Հայրենագիտական ճամփորդությունը,
համերգ, բնության և պատմության
հուշարձան, ցուցահանդես, թանգարան
այցելությունը ուսումնական
պարապմունքների շարք. մեթոդական
լրամշակում
«Խոնարհված եկեղեցիներ», «Հայաստանի
գյուղերը, քաղաքները», «Մշակութային
Երևան» նոր նախագծեր
Ուսումնական ճամփորդություն-ֆիլմի
պահանջների մշակում
Ըստ կրթական ծրագրերի սովորողների
տնային աշխատանքի կազմակերպման
կարգի մշակում և ներդրում

2015թ. ընթացքում

2015թ. մայիս,
դեկտեմբեր

2015թ. սեպտեմբեր

2

2.

3.

Մանկավարժական
աշխատողների կարողու
թյունների զարգացում`
որպես ուսումնական
նախագծերի
կազմակերպիչներ,
սովորողների
ինքնավարության և
ինքնուսուցման
խորհրդատուներ

Անհատի օժտվածության
զարգացման բաց
համակարգ. լրացուցիչ
կրթություն

Մեդիակրթություն,
անհատի կրթական
ծրագիր մշակող և
իրականացնող
մանկավարժական
աշխատողներին
անհրաժեշտ
նոր կարողություններ
ի զարգացում` որպես
ուսումնական
նախագծերի
կազմակերպիչներ,
սովորողների
ինքնավարության և
ինքնուսուցման
խորհրդատուներ

Լրացուցիչ կրթության
ծրագրերի մշակում և
իրականացում
Շուրջտարյա,
պարբերական
ստուգատեսների,
ուսումնական
նախագծերի,
ճամբարների
կազմակերպում

Ֆիզիկական կրթության և
անվտանգ
կենսագործունեության
բնագավառ. կարողությունների
և հմտությունների ձևավորման
և զարգացման հանրակթական
համակարգ
Մանկավարժական
աշխատողների շուրջտարյա
դպրոցի ծրագրերի, ձմեռային,
գարնանային, ամառային,
աշնանային դպրոցների ծրագրի
մշակում և կազմակերպում

Հանրակրթական համակարգի արդյունքում
ըստ կրթական ծրագրերի սովորողների
կարողությունների և հմտությունների
գրանցման կարգ, ցուցանիշներ

2015թ. նոյեմբեր

Մանկավարժական աշխատողների
ամենշաբաթյա բաց սեմինարներ
Մանկավարժական աշխատողների
դպրոցների ձմեռային, գարնանային,
ամառային, աշնանային բաց դպրոցներ

8000000

«Ուսուցումը տարրական
դպրոցում անհատական թվային
միջոցներով»
վերապատրաստում
հանրապետության հիմնական
դպրոցների մանկավարժական
աշխատողների համար
«Ինտերնետը ուսուցիչ կամ
ուսումնական ինտերնետ»,
«Ուսուցման կազմակերպումն
անհատական թվային միջոցով»
վերապատրաստում
հանրապետության դպրոցների
մանկավարժական
աշխատողների համար
Անհատի տեխնոլոգիական և
ստեղծագործական
կարողությունների
զարգացմանը,
ինքնուրույնացմանն ուղղված
լրացուցիչ կրթության
կազմակերպում հեղինակային
կրթական ծրագրերով,
ուսուցման մեջ նոր
ուսումնական միջոցների և
տեխնոլոգիաների

Հանրապետության դպրոցների
մանկավարժական աշխատողների
վերապատրաստումներ կրթահամալիրում,
կրթահամալիրից դուրս՝

ամենշաբաթ՝
չորեքշաբթի
հունվար
մարտ
հունիս
օգոստոս
հոկտեմբեր
2015թ. ընթացռում

2015թ. ընթացռում
2015թ. հունվար 23փետրվարի 5

32030000

Լրացուցիչ կրթության խմբերի
գործունեություն Ուսուցչական, մանկական,
պատանեկան երգչախմբեր
Ուսուցչական, մանկական, պատանեկան
գործիքային համույթներ
Խմբերի մասնակցություն հեղինակային
կրթական ծրագրի տարածման ուսումնական
նախագծերի կազմակերպում՝ համերգ,
ցուցահանդես-ցուցադրություն, պլեներին

3

Սովորողների
ստեղծական
աշխատանքի
արդյունքների
հրապարակման
էլեկտրոնային
հանդեսների
խրախուսում
Համերգցուցադրությունտոնավաճառների
կազմակերպում

փորձարկմամբ
Սովորողների
նախասիրությունների
զարգացման բաց ակումբների
գործունեության ընդարձակում
Հեղինակային կրթական ծրագրի
տարածման ուսումնական
նախագծերի կազմակերպում՝
համերգ, ցուցահանդեսցուցադրություն, պլեներ
Մանկական, պատանեկան
բլոգային էլեկտրոնային
հանդեսների պահպանում, նոր
հանդեսների ստեղծում
Ուսումնական-հետազոտական
աշխատանքում օտար լեզուների
գործածման, mskh.am-ի
օտարալեզու էջերի ծավալի
ավելացում
Հեղինակային կրթական
ծրագրերի իրականացման
արդյունքների ամփոփման և
ծրագրի տարածման բաց
ամենամյա բաց
ստուգատեսների,
ստուգատեսային ճամբարների
կազմակերպում
Ուսումնական նախագծերի
շուրջտարյա ստուգատես

Սովորողների նախասիրությունների
զարգացման ակումբների գործունեություն
Ակումբային բաց նախագծեր
հանրապետությունում, Արցախում,
Վրաստանում
Հեղինակային կրթական ծրագրի հաշվետու
համերգներ Երևանում և Երևանից դուրս
Քաղաքային ամենամյա պլեներներ
Երևանում, Թբլիլիսիում, Շուշիում
Պլեներներ Հայաստանի բնության մեջ
Լուսաստղ, Շողակն, Թարգմանիր,
Առականի, Թարգմանիչ, Բլոգմսկհ
էլեկտրոնային պարբերականների
գործունեություն և սովորողների
նախաձեռնությամբ իրենց բլոգերայինստեղծագործական-հետազոտականթարգմանական աշխատանքի արդյունք նոր
պարբերականների ստեղծում
7-րդ հանրակրթական Դիջիթեք 2015. թվային
միջոցները հանրակրթության արդյունավետ
գործիքներ
2-րդ հանրակրթական բնագիտականտեխնիկական ստեղծագործության
ստուգատես
2-րդ հանրակրթական մարմնամարզական
ստուգատես
11-րդ «Տիգրան Հայրապետյան 2015»
հասարակագիտական-լրագրողական
ստուգատես
5-րդ Հանրակրթական էկոտուր 2015
6-րդ կինո-ֆոտոփառատոն
5-րդ երաժշտական փառատոն,
«Անտիվիրուս Կոմիտաս»
5-րդ թատերական փառատոն
4-րդ թարգմանչաց ստուգատես
1-5-րդ դասարանի սովորողների և
դասվարների մաթեմատիկական
օլիմպիադա, շախմատի մրցաշարեր

2015թ. հունվար

2015թ. մարտ

2015թ. ապրիլ
2015թ. հունիս

2015թ. ապրիլ-մայիս,
հոկտեմբեր-նոյեմբեր
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4.

Աջակցություն
կրթահամալիրի կրտսեր
դպրոցների կազմում
գործող
նախակրթարաններին

Ծրագրի 2-4
տարեկանների
խմբերի
պահպանություն
2-4 տարեկանների, 5
տարեկանների
ուսուցման ծրագրերի
լրամշակում,
ուսումնական
նյութերի ստեղծում
Հանրապետության
նախադպրոցական
հաստատությունների
ղեկավար և
մանկավարժական
աշխատողների
վերապատրաստում
նախադպրոցական
կրթության
կազմակերպման նոր
միջավայրում

5.

Աջակցություն
հեղինակային կրթական

Հեղինակային
կրթական ծրագրերի

Հանրապետական, միջազգային
ճամբարների,
ստեղծագործական մրցույթների
մասնակցություն
Միջմշակութային
հաղորդակցության զարգացում,
վրացերեն, թուրքերեն
լեզուներով ուսուցման
դպրոցների հետ
համագործակցության
իրականացում
Նախադպրոցականի
զարգացման միջավայրի և
գործունեության
կազմակերպման լրամշակում՝
որպես սանի
ինքնուրույնացման,
տեխնոլոգիական, այդ թվում՝
մեդիա, հմտությունների
ձևավորման,
սոցիալականացման,
միջավայրի և գիտելիքների
ինքնուրույն յուրացման ծրագիր
Ուսումնական նյութերի
լրամշակում, նոր նյութերի,
ուսումնական ժողովածուների
ստեղծում
2010թ. ծնված երեխաների
ուսուցման ծրագրի լրամշակում
Դաստիարակների համույթլաբորատորիայի ծրագրի
մշակում
«Պարտեզ» ենթակայք
Հեղինակային կրթական
ծրագրի, նյութական միջավայրի

Ռազմա-մարզական խաղեր, ճամբարներ
Հանրակրթական ստուգատեսների
ճամբարներ
Ուսումնական օրացույցի ենթակայքի
գործունեություն
Համագործակցության կապերի պահպանում
և ընդարձանկում
Հանրապետական, միջազգային
ճամբարների հետ կապերի պահպանում և
ընդարձակում
Հեղինակային կրթական ծրագրերի,
նախագծերի մշական մեջ օտար լեզուների
կիրառման խրախուսում
Միջազգային առաջավոր փորձի
ծանոթացում, հեղինակային կրթական
ծրագրի նյութերի լավացում
Ծրագրի 2-4 տարեկանների խմբերի
գործունեություն
նախադպրոցական և տարրական կրթական
ծրագրերի շարունակականության
ապահովում.
ծրագրի իրականացման, դաստիարակի,
սանի գործունեության ցուցանիշների
մշակում, գնահատման գործիքների
լրամշակում
«Պարտեզ» ենթակայքի զարգացում. դրանում
ուսումնական նյութերի բաժինների և
ժողովածուների ստեղծում
2010թ. ծնված երեխաների ուսուցման
ծրագիր
Դաստիարակների համույթ-լաբորատորիայի
գործունեություն
Հանրապետության նախադպրոցական
հաստատությունների ղեկավար և
մանկավարժական աշխատողների
վերապատրաստում

2015թ. ընթացքում

2015թ. ընթացքում

33541000

Հեղինակային կրթական ծրագրի նյութական
միջավայրի բարելավման ծրագիր

2015թ. ընթացքում

22611700

2015թ. ամառ

Ուսումնական
գարնանային,
ամառային,
աշնանային
արձակուրդների

2015թ. ընթացքում
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ծրագրերի մշակող,
իրականացնող և
տարածող
կրթահամալիրին

մշակմանիրականացման
կազմակերպման
միջավայրի
պահպանում և
լավացում

շահագործման և սպասարկման
ծառայություն
Զարգացման ծրագրերի մշակում
Հեղինակային կրթական ծրագրի
գնահատման ծառայության
գործունեություն
Կրթահամալիրի գրադարանի
պահպանություն
Մեդիագրադարանի
պահպանություն
Բազմալեզու mskh.am-ի
պահպանություն և նորացում
Ուսումնական ինտերնետ TV
Ուսումնական ինտերնետ
ռադիո
Մանկավարժական
էլեկտրոնային բազմալեզու
ամսագիր
Հեղինակային կրթական
ծրագրերի կենտրոն
Հեղինակային կրթական ծրագրի
ամենամյա բաց
ստեղծագործական հավաքների
կազմակերպում

Հեղինակային կրթական ծրագրերի
մշակման-իրականացման-տարածման
համակարգում
«Դպիր» ամսագրի պահպանում-զարգացում
«Դպիրի» ժողովածուներ
Մանկավարժական աշխատողների
ուսումնական հմտությունների՝ մեդիա,
դիզայներական, խոսքային, օտար լեզուների,
զարգացում
2015թ. մայիս
Հեղինակային մանկավարժության
հեղինակների ամենամյա մայիսյան 10-րդ
հավաք
2015թ. հոկտեմբեր
Հեղինակային կրթական ծրագրերի
աշնանային 10-րդ հավաք

Կրթահամալիրի տնօրեն`

Ա. Բլեյան

Ծրագրերի կենտրոնի ղեկավար`

Ս. Մարկոսյան
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