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ԱՀՈՒ գծով 2020-2021թթ. իրականացված 

աշխատանքների մասին տեղեկատվական 

աշխատաժողով  

 

Չորեքշաբթի, 12-ը մայիսի 2021թ.  

Zoom հարթակ 

Աշխատանքային լեզուներ. Հայերեն և անգլերեն համաժամանակյա թարգմանությամբ։ 
 

            Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը (ԱՀՈՒ) մեծ ներուժ ունի կրթությունից և 

ուսուցումից աշխատանքի անցումը հեշտացնելու համար: Փաստերը ցույց են տալիս, որ ուժեղ 

ՄԿՈՒ և աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության / աշկերտության համակարգ ունեցող 

երկրներն ունեն երիտասարդների գործազրկության ցածր մակարդակ: Հայաստանի կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ներդրում է «Հայաստանում աշխատանքի 

վրա հիմնված ուսումնառության զարգացման հայեցակարգը և 2019-2025թթ. գործողությունների 

ցանկը», որը մշակվել է տարբեր շահագրգիռ կողմերի համագործակցությամբ և Եվորպական 

կրթական հիմնադրամի (ԵԿՀ) աջակցությամբ:  

            Աշխատաժողովի նպատակն է քննարկել Հայաստանում աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսումնառության ոլորտում վերջին զարգացումները, ձեռք բերված փորձի փոխանակումը և 

հետագա քայլերի նախապատրաստումը: 

 
 

 Հիմնական շահեկիցների հետ քննարկել Հայաստանում ԱՀՈՒ գծով քաղաքականության և 

ռազմավարական զրագացումները  

 Հասկանալ ԱՀՈՒ/աշկերտության համակարգի հետագա զարգացման հնարավորությունները 

և մարտահրավերները 

 Ներկայացնել ԱՀՈՒ ծրագրերի ներդրման աշխատանքները և սովորել առկա օրինակներից 

ու փորձառությունից։ 



 

 

 

 

Նախագահող՝  Քրիստինա Բուրզիո, հայաստանյան պատասխանատու, Եվրոպական 
կրթական հիմնադրամ 
 

10:30 - 10:45 
CET 
 
12:30 - 12:45 
Երևանի 
ժամանակ 

Նիստ 1:  Բացման խոսք 

 Աշխատաժողովի ներկայացում 
Ժաննա Անդրեասյան, ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարի տեղակալ 

 Եվրոպական միության աջակցությունը մարդկային կապիտալի զարգացմանը 
Հայաստանում 
Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ներկայացուցիչ 
(ենթակա է հաստատման) 

 Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառություն. Քաղաքականության հիմնական 
մարտահրավերները 

Խավիեր Մատեու դե Կորտադա, Գիտելիքի կենտրոնի ղեկավար, Եվրոպական 
կրթական հիմնադրամ 

 

12:45 - 13:15 Նիստ 2: ՄԿՈՒ և ԱՀՈՒ ոլորտների վերջին զարգացումները  

 Արտակ Աղբալյան, ՀՀ ԿԳՄՍՆ Նախնական /արհեստագործական/ եվ միջին 
մասնագիտական կրթության վարչության պետ  

Քննարկում 
 

13:15 - 13:45 Նիստ 3: Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության հայկական մոդելի՝ ՆՄԿՈՒ 
հաստատության կողմից առևտրային գործունեության իրականացվելիության 
գնահատում 

 Արայիկ Նավոյան, ԵԿՀ ազգային փորձագետ 
 Քննարկում 
 

13:45 - 14.00 Ընդմիջում 

14:00 - 14:30 Նիստ 4: Աշկերտության/դուալ կրթության խրախուսման միջոցների վերաբերյալ 
ուսումնասիրության արդյունքները 

 Արայիկ Նավոյան, ԵԿՀ ազգային փորձագետ 
 Քննարկում 
 

14:30 - 15:30 
 

Նիստ 5: ԱՀՈՒ և դուալ կրթության պիլոտային ներդրման փորձառությունը 

 «Համագործակցության խթանում՝ հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում Աշխատանքի վրա 
հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների» - Լիլիթ 
Հովհաննիսյան, «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ, 
ծրագրի ղեկավար 

 «Կրթությունից աշխատանքի անցումը աշկերտության միջոցով. շվեյցարական 
փորձը» – Աստղիկ Մարանջյան-Լապեյղ, «Միասին հիմնադրամ», նախագահ 

 Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ)  
«Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և 
ուսուցում Հարավային Կովկասում» (ՄՀԶ ՄԿՈՒ) նախագծի փորձը - Յուլիա 
Ստակյան, ՄՀԶ ՄԿՈՒ նախագծի փորձագետ 

Քննարկում 
 

15:30 - 16:00 Ամփոփում 

 Արտակ Աղբալյան, ՀՀ ԿԳՄՍՆ Նախնական /արհեստագործական/ եվ միջին 
մասնագիտական կրթության վարչության  

 Քրիստինա Բուրզիո, ԵԿՀ հայաստանյան պատասխանատու: 
 

  


