




Բաժին I․  
Նախաբան 









(ՈԱՇ) 
Կրթական տարբեր 

մակարդակների 
համար սահմանված 

նկարագրիչներին 
համապատասխան 

որակավորումների 

դասակարգման 
գործիք, որի նպատակն 

է փոխկապակցել 
ազգային 

որակավորումները և 
համապատասխանեցնել 

աշխատաշուկայի և 
հասարակության 

պահանջներին՝ դրանք 
դարձնելով թափանցիկ և 

հասկանալի: 



Որակավորումների ոլորտային շրջանակ  

ՈՈՇ 
Որակավորումների 
շրջանակ, որը 
որակավորումների 
ազգային շրջանակին 
համապատասխան 
տվյալ 

մասնագիտական 

ոլորտի համար 
սահմանում է 
գիտելիքի, 

կարողությունների և 

հմտությունների 

անհրաժեշտ 

նվազագույն 

լրակազմը: 
ՈԵՇ-ը փոխարկման 
գործիք է, որը ապահովում 
է փոխհամադրելիություն 
տարբեր երկրների 
շրջանակների միջև:  











Բաժին II 
Կրթական ծրագրերի մշակում 

 









Արդյունահեն կրթական ծրագրի նախագծման և մշակման 
սկզբունքները  





Արդյունահեն կրթական ծրագրերի նախագծման, մշակման , 
իրականացման և որակի բարելավման համար անհրաժեշտ է  









Բաժին III 
Ուսումնառության վերջնարդյունքներ 



















Դասընթացների կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպումը  











Ժամանակակից շատ 
հետազոտողներ 
համոզմունքն են հայտնում, 
որ քննադատական 
մտածողության զարգացման 
հիմնական մոդելները հաշվի 
են առնում Բենջամին Բլումի 
կրթական նպատակների 
տաքսոնոմիան, որն առաջին 
անգամ ներկայացվել է 1956 
թվականին «Կրթական 
նպատակների 
տաքսոնոմիա» կրթական 
նպատակների 
դասակարգման ձեռնարկում:  
Բ. Բլումի և Դ. Կրատվոլի 
տաքսոնոմիայի համաձայն` 
կրթական նպատակները 
բաժանվում են երեք դաշտի 
կամ ոլորտի` ճանաչողական, 
հուզական կամ 
հուզազգայական և 

հոգեշարժողական: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





















Հետևելով Բ. Բլումին, կարող ենք ասել, որ առանց յուրացնելու 
տվյալ տեղեկատվությունը, տեքստում առկա առանցքային 

հասկացությունները, գաղափարները, հնարավոր չէ այն 
վերլուծել, միակցել, գնահատել:  

 
 
 
 
 
 



• Սինթեզի մակարդակում ուսանողների մեջ 
ձևավորվում են գնահատողական 
ընթերցանության կարողություններ: Ըստ Բ. 
Բլումի` ուսանողները պետք է կարողանան 
համեմատել, հակադրել՝ մանրամասնորեն 
ուսումնասիրելով տեքստում առկա փաստերը և 
երևույթները: Նրանք պետք է կարողանան բացահայտել 
կամ նկատել, հաշվի առնել տեքստում առկա 
վերապահումները, տրամաբանական 
հակասությունները և շտկել իրենց եզրահանգումները: 
 







Հարկավոր է խուսափել իմանալ, գիտենալ, սովորել, տեղյակ պահել, 
հասկանալ, ընկալել, ըմբռնել, տիրապետել և այլ բայերից,  քանի որ 

դրանց դրսևորման և գնահատման եղանակները անորոշ են: 
Փոխարենը հարկավոր է նկարագրել թե ուսանողները հատկապես 

ինչպես պետք է դրսևորեն ձեռք բերած գիտելիքը, կարողությունը և 
հմտությունը: 

 







Ծրագրի վերջնարդյունքները 
լինում են երկու տեսակ  







Բաժին IV 
Թյունինգի մեթոդաբանություն 















Բենչմարքինգի իրականացման համար պետք է ապահովել հետևյալ 
սկզբունքները 







Շվեդիայի Լինշոփինգի համալսարանի 
պրոֆեսոր Յաներիկ Լունդքվիստը կատարել 
է  ուսումնասիրություններ` բացահայտելու ` 
աշխատաշուկան  ինչ գիտելիքներով մասնագետների կա
րիք ունի   

Ակնկալվում էր, 
որ   պահանջվելու էին խորը մասնագիտական գիտելիքն
եր և հմտություններ: Համաձայն հետազոտության 
արդյունքների աշխատաշուկայում կարևորվում է 
հետևյալ կարողությունները 
1. կարողանալ աշխատել մարդկանց հետ, 
որոնց ատում ես, 

2. սեփական գիտելիքները այլոց հետ կիսելու կարողությ
ուն 

3. այլ մշակույթի,այլ ազգի ներկայացուցիչների հետ աշխ
ատելու ունակություն 

Այս պահանջների հիման վրա մշակվեց  նոր  
ծրագիր 



Կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը  
Կրթական ծրագրի նպատակներին և վերջնարդյունքներին 
համապատասխան ծրագրի բովանդակություն ստանալու համար 
հարկավոր է կառուցել և լրացնել ուսումնական պլանի քարտեզը, որտեղ 
ուղղահայաց սյունակներում դասավորված են ծրագրի ակնկալվող 
կրթական վերջանրդոյււնքները, որոնք պետք է ձևավորվեն տվյալ 
կրթական ծրագրի շրջանակներում:  Յուրաքանչյուր կրթական 
վերջնարդյունքի և այն ձևավորող հիմնական դասընթացների հատման 
վանդակում դրվում է + կամ x նշանը՝ դրանք շաղկապելով միմյանց հետ:  

Կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը  





Բաժին V 
Դասավանդման եվ ուսումնառության 
մեթոդներ  



ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ  

Կրթական վերջնարդյունքների հիման վրա ծրագրերի 
մշակման և իրականացման հիմնորոշ բաղադրիչներից է 

դասավանդման և ուսումնառության համարժեք 
մոտեցումների և մեթոդներ ընտրությունըԼ  

 

 

Ուսումնառության և դասավանդման 
մեթոդները պետք է. 
Լավագույնս նպաստեն կրթական 
վերջնարդյունքներով ձևակերված 
գիտելիքների, կարողությոնների և 
հմտությունների ձեռքբերումը ուսանողների 
կողմից: 
Հաշվի առնեն ուսանողների գիտելիքների և 
ընդունակությունների տարբեր 
մակարդակները և լինեն բազմազան:  
Խրախուսեն ուսանողների ակտիվությունը, 
ինքնուրույնությունը և տրամադրեն 
խմբային աշխատանքի 
հնարավորություններ, որտեղ հնարավոր է:  





Կոլորադոյի քոլեջի քիմիայի երկու ուսուցիչներ՝ Ջոնաթան Բերգմանը և Աարոն Սամսը 
համարվում են «Շրջված լսարան» մեթոդի առաջամարտիկները: Լինելով գյուղական դպրոցի 
ուսուցիչներ՝ նրանք աշակերտների բացակայության շատ մեծ խնդիր ունեին: Մի օր նրանք 
անսպասելիորեն բացահայտեցին, որ կարող են PowerPoint-ի սլայդները ձայնագրել իրենց 
ձայներով, դարձնել տեսանյութեր և ներբեռնել YouTube-ում, որն այդ ժամանակ նոր էր 
զարգանում: Այսպիսով, 2007 թ.-ին, նրանք սկսեցին ձայնագրել իրենց դասախոսությունները և 
տեղադրել առցանց այն աշակերտների համար, ովքեր չէին կարողանում ներկա գտնվել իրենց 
դասին: Առցանց դասախոսությունները շատ արագ ներգրավեցին այլ աշակերտների, ովքեր 
սկսեցին նայել այդ տեսանյութերը, քանի որ դա նրանց թույլ էր տալիս ավելի լավ հասկանալ 
ուսուցիչների կողմից քննարկվող թեմաները, ովքեր արդեն սկսել էին օգտագործել այդ 
ձայնագրությունները իրենց դասաժամի ընթացքում և ձայնագրում էին իրենց ուսումնական 
տեսանյութերը: Արդյունքում առաջացավ «Շրջված դասարան» մեթոդը, որը հետագայում  լայն 
տարածում գտավ բուհերում:  



















Դերային խաղն ուսուցման և հոգեբանության մեջ կիրառվող մեթոդ է։ Կրթական 
ծրագրերում , օրինակ, դասախոսը ուսանողներին կարող է անսպասելի 
իրավիճակներ առաջարկել, ուր ուսանողներին անհրաժեշտ է ընդունել որևէ դեր 
կամ տեսակետ, այնուհետև՝ փորձեր անել դա հասունացնելու և ավարտելու։ Այն 
ուսանողները, ովքեր չեն մասնակցում բուն դերային խաղին, ստանձնում են 
դիտորդի դերը և խաղի ավարտից հետո եզրակացություններ անում։ Դերային 
խաղն արդյունավետ իրականացնելու նախապայամանը առաջարկվող դերային 
իրավիճակի՝ իրականությանը հնարավորինս մոտ լինելու մեջ է։ 
Դասախոսը մանրամասն ներկայացնում է իրավիճակի բոլոր կողմերը։ Խաղը 
հաճախ կառուցվում է պոտենցիալ կոնֆլիկտների շուրջ:  Այն օգտակար է, երբ 
փորձ է արվում ցույց տալ, որ նույն թեմայի շուրջ տարբեր մարդիկ կարող են 
տարբեր կարծիքներ ունենալ 
 



Մեթոդի արդյունավետությունը 

• Մեթոդի արդյունավետությունն այն է, որ 
ուսանողի ձեռք բերած փորձը 
պահպանվում է երկար, 

• այն գիտելիքների ու հմտությունների 
ձեռքբերման հետաքրքիր ձև է, 

• այն հնարավորություն է տալիս 
ուսանողներին հիմնախնդիրների 
իրավիճակային դրսևորումները 
հասկանալ, 

 



Դերային խաղի բուն ընթացքից հետո իրականացվում է 
դեբրիֆինգ, որի ժամանակ  դասախոսը 
• հանում է ուսանողներին դերերից, 
• հստակեցնում է տեղի ունեցածը, 
• քննարկում է խաղի մասնակիցների սխալները, 
• բացահայտում է  դիրքորոշումները, զգացմունքները, 

փոփոխությունները, որոնք առկա էին բուն դերային խաղի 
ընթացքում, 

• ուսանողներին ինքնադիտարկման հնարավորություն է տալիս, 
• համադրում է  դերային խաղի արդյունքները մեր առաջնային 

նպատակների հետ, 
• ուսանողներ վարքի վերաբերյալ վերլուծություններ է 

իրականացնում, 
• առաջադրում է մտածելու նոր թեմաներ, 
• կապում է դերային խաղը ուսանողների կողմից յուրացված 

տեսական նյութերի հետ։ 
 





Քվիզներ  







Օրինակ, եթե որպես դասավանդման ձև  ընտրված է դասախոսությունը, 
ապա այդ հանգամանքը հնարավորինս կոնկրետացվի և պարզաբանվի: 
բավարար չէ նշել, որ դասընթացի յուրացման համար օգտագործվելու են 

դասախոսությունները: Նախընտրել է մանրամասնել, որ դասընթացի 
հիմնական մասը յուրացվելու է դասախոսի կողմից հանձնարարված 
գրականության ընթերցման արդյունքում: Օգտագործվելու են նաև 

դասախոսությունները՝ հանձնարարված նյութի հիմնական աղբյուրները 
լրացնելու, ուսանողներին անհասկանալի դրույթները բացահայտելու և 

պարզաբանելու, ինչպես նաև նրանց քննադատաամ մտածողություն 
զարգացնելու համար:  



Բաժին VI 
Ուսանողների չափանիշահեն գնահատումը  
 



Ուսանողների չափանիշահեն 
գնահատումը  

Գնահատման այս մոտեցումը 
հնարավորություն է ընձեռում  

փոխկապակցելու դասընթացի 
ակնկալվող վերջնարդյունքները, 

գնահատման գործընթացը և 
ուսումնառության և դասավանդման 

մեթոդները:  









 
 
 
 
 

Արդյունավետ գնահատման սկզբունքները  
Չափանիշների և չափորոշիչների վրա հիմնված գնահատումն  

ապահովում է հետևյալ կարևորագույն սկզբունքների 
իրականացումը.  

 
 Ներառում է դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 

շարունակական բարելավման մեխանիզմներ,  
 Ուղղորդում և խրախուսում է ուսանողի ուսումնառությունը,  
 Սահմանում  և պահպանում է ակադեմիական չափանիշները:  



Գնահատման չափանիշների ձևակերպումը  
 

Չափանիշները սահմանում են ուսանողի 
կատարողականի հիմնական բնութագրիչները 

գնահատման գործընթացում: Դրանք նաև 
նկարագրում են, թե գնահատման առաջադրանքում 
ինչ պետք է անի ուսանողը դասընթացի կրթական 

վերջնարդյուքնները դրսևորելու համար: Գնահատման 
չափանիշները սովորաբար ձևակերպվում են որպե 

համառոտ նկարագրություններ: Օրինակ, եթե 
գնահատվում է էսսե գրելու ուսանողի  կարողությունը, 

ապա չափանիշը կարող է ձևակերպվել այսպես՝ 
ցուցադրել հանձնարարված գրականության 

հիմնական դրույթները վերլուծելու, 
ամբողջականացնելու, հիմնական միտքը շարադրելու 

և հղումներ անելու կարողություն: Այս չափանիշի 
պահանջները կարող են կատարվել որակական 

տարբեր մակարդակներում, որոնք սահմանվում են 
գնահատման չափորոշիչներով:  

 



Չափորոշիչների ձևակերպումները 
կարող են տարբեր լինել, սակայն, 

որպես կանոն,դրանք սահմանվում 
են մեկ նախադասությամբ և 

պարունակում են համառոտ, բայց 
բավարար տեղեկությունը 

ուսանողի գիտելիքը որոշելու 
համար:  



Գնահատման 
չափորոշիչները և 

դրանց սահմանումը  
Հստակ սահմանված չափորոշիչները պետք է 

պարզ և հասկանալի ձևով ուսանողին 
ներկայացնեն, թե ինչպես է գնահատվելու 

գիտելիքի իր մակարդակը: 
Չափորոշիչի մշակման և սահմանման 

հիմնական խնդիրն է նկարագրել 
գնահատման առաջադրանքի կատարման 

համար ակնկալվող որակական 
մակարդակները գնահատման յուրաքանչյուր 

չափանիշի համար:  





Գնահատման ձևերը ու մեթոդները և 
դրանց ընտրությունը  

Գնահատումը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես 
դասավանդման ու ուսումնառության 

ժամանակաշրջանի արդյունքների ամփոփում, այլ նաև 
որպես այդ գործընթացն ուղղորդող 

բաղադրիչ:Առարկայական համատեքստը նույնպես 
էական նշանակություն ունի գնահատման ձևերի ու 

մեթոդների ընտրության համար: Անհրաժեշտ  է հաշվի 
առնել գնահատման նպատակը, գրագողության 

հնարավորությունների նվազեցման, ինչպես նաև 
գնահատման ընթացքի արդարացի ժամանակի 

հաշվառման ահրաժեշտությունը: 
Կրթական վերջնարդյունքների տարատեսակությունը  

հանգեցնում է գնահատման մեթոդների 
բազմազանության: Գնահատման արդյունավետության 

երաշխավորման համար կարևոր նշանկությու ունի նաև 
գնահատման առաջադրանքի կատարման 

իրատեսական ժամանակի որոշումը: 
 
 
 
    





Կրթական վերջնարդյունքներին համապատասխան ընտրված 
գնահատման մեթոդների օրինակներ  











Կիրառվում է ուսանողների գնահատման երկու հիմնակ ձև՝ այսպես կոչված ձևավորող 
/formative/, որը նախատեսված է ուսումնառության միջանկյալ փուլերում դասավանդման, 

ուսումնառության և գնահատման գործընթացների բարելավման նպատակովան 
ուսանողների հետ հետադարձ կապ հաստատելու համար և եզրակափակի /summative/, 
որը նախատեսված է  դասընթացի ավարտին ուսանողների գիտելիքներ գնահատման և 

կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակը չափելու համար:  
Ձևավորող գնահատումը ներառում է դասախոսի հետ հետադարձ կապի որոշակի 
մեխանիզմներ՝գնահատականի վերաբերյալ դասախոսի մեկնաբանություններն ու 

առաջարկությունները:  
Այն դասախոսին հնարավորություն է ընձեռում դեռևս ուսուցման փուլերում  

տեղեկատվություն ստանալ դասավանդման և ուսումնառության արդյունավետության և 
ուսանողների ընթացիկ կատարողականի վերաբերյալ:  









Գնահատման չափորոշիչները միավորումը կազմում են գնահատման 
ռուբրիկները՝ գնահատման գործընթացն ավելի թափանցիկ դարձնելու 

համար: Ռուբրիկները նկարագրում եմ առաջադրանքի կատարման 
առանձին մակարդակները՝ ըստ յուրաքանչյուր չափանիշի: Դրանց 

կիրառումը հնարավորություն է տալիս ուսանողին բացատրել ավելի 
մանրամասն բացատրել, թե նրանք որքանով են բավարարում 

գնահատման առաջադրանքի  տարբեր բաղադրիչների պահանջներին և 
որ ոսանողները հստակ պատկերացում կազմեն առաջադրանքի 

կատարման մակարդակների մասին:  
 



 

 

Ռուբրիկներով գնահատումը օգնում է 
ուսանողին տեսնել իր կատարած 
աշխատանքը տարբեր տեսանկյուններից և 
հիմնված է  մի քանի կարողությունների վրա  

 

1. E.E – Exceeds Expectations (80 – 
100%) 
2. M.E – Meet Expectations (65 -
79%) 
3.  A.E – Approaching Expectation 
(50 -64%) 
4. B.E – Below Expectation (0 – 49%) 





















Դասախոսի 
տեսակետ 

նպատակ 

ԱԵԱ-ի սահմանում 

դասավանդում 

գնահատում 

Ուսանողի տեսակետ 

գնահատում 

ուսումնական 
գործընթաց 

ԱԵԱ 



Ակնկալվող արդյունքների 
գնահատում 

• Գնահատումը հնարավորություն է տալիս  
դատողություններ անել հետևյալի վերաբերյալ՝ 

1.  Ի՞նչ են ուսանողները սովորել, ի՞նչ են նրանք 
կարողանում անել 

2.  Որքանո՞վ են ուսանողները յուրացրել կրթական 
վերջնարդյունքները /ինչ չափով/,  

Հետադարձ կապի մեխանիզմները թույլ են տալիս 
պարզել  թե ուսանողները ինչը լավ չեն յուրացրել, 
ինչը հնարավորություն է տալիս դասախոսին 
հավելյալ աշխատել այդ թեմայի դասավանդման 
կամ ուսումնառաության կազմակերպման 
ուղղությամբ 


























