Հ Հ կ ր ո ւ թ յ ան , գ ի տո ւ թ յ ան ,
մ շ ակ ո ւ յ թ ի և ս պո ր տի
ն ախար ար ո ւ թ յ ո ւ ն

«Ձևավորե՛նք հմտություններ ապագայի համար»

Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության
ռազմավարությունը Հայաստանում
Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց (Երևան, Ամիրյան փող., 1 շենք)
Երևան, 28-ը նոյեմբերի 2019թ.

Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը (ԱՀՈՒ) մեծ ներուժ ունի կրթությունից և ուսուցումից դեպի
աշխատանք անցումը դյուրինացնելու տեսանկյունից: Փաստերը վկայում են, որ ուժեղ ՄԿՈՒ և ԱՀՈՒ /
աշկերտության համակարգ ունեցող երկրներում երիտասարդների գործազրկության մակարդակ ցածր է:
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Եվրոպական կրթական հիմնադրամի
աջակցությամբ, համագործակցելով այլ շահագրգիռ գործընկերների հետ, մշակել է «Հայաստանի ԱՀՈՒ
զարգացման հայեցակարգ և 2019-2025թթ ճանապարհային քարտեզ»: Այս փաստաթուղթը արժանացել է
ՄԿՈՒ զարգացման ազգային խորհրդի հավանությանը 2019թ. հունիսին:
Սեմինարի նպատակն է քննարկել Հայաստանում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության
բնագավառի վերջին զարգացումները, փոխանակել փորձը և նախապատրաստել հետագա քայլերը:

Միջոցառման խնդիրներն են՝


շահագրգիռ կողմերին ներկայացնել և քննարկել Հայաստանում ԱՀՈՒ ռազմավարական և
քաղաքական զարգացումները.



մանրամասն քննարկել ԱՀՈՒ/աշկերտության
մարտահրավերներն ու հնարավորությունները.



միմյանց ներկայացնել արդեն իսկ իրականացված ԱՀՈՒ ծրագրերի փորձը և դասեր քաղել տեղի
ունեցող գործընթացներից:

համակարգերի

հետագա

զարգացումների

Հինգշաբթի, 28-ը նոյեմբերի 2019թ.
Վայրը՝ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց
Նախագահող: Դիդիե Ժըլիբեր, ՄԿՈՒ համակարգում մասնավոր հատվածի ներգրավման մասնագետ,
Հայաստանի ծրագրերի համակարգող, ԵԿՀ
09:00 - 09:30

Մասնակիցների գրանցում և ողջույնի սուրճ

09:30 - 09:45

Նիստ 1. Ողջույնի խոսք
 Աշխատաժողովի ներկայացում

Արևիկ Անափիոսյան, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի
տեղակալ
 ԵՄ աջակցությունը Հայաստանի մարդկային կապիտալի զարգացմանը

Գրեգորի Ցուրիս, Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակություն,
համագործակցության տեղակալ
 Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառություն. Հիմնական քաղաքական հարցերը

Շավիե Մատեու դե Կորտադա, Քաղաքականության բաժնի ղեկավար, Եվրոպական
կրթական հիմնադրամ
09:45 - 10:15

Նիստ 2. ԱՀՈՒ հայեցակարգը և 2025թ. ճանապարհային քարտեզը


Արտակ Աղբալյան, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության
նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ

10:15 - 10:45

Նիստ 3. Աշկերտության բարելավման և խթանման ուսումնասիրության նախնական
եզրակացությունները (ֆոկուս խմբերի արձագանքը)


Արայիկ Նավոյան, ԵԿՀ ազգային փորձագետ

10:45 - 11.15

Սուրճի ընդմիջում

11:15 - 12:30

Նիստ 4. Պանելային քննարկում. Շահակիցների տեսակետը հայեցակարգի, ճանապարհային
քարտեզի և ուսումնասիրության վերաբերյալ






Վլադիմիր Ամիրյան, ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատ
Գագիկ Մակարյան, Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն
Աննա Մնացականյան, Երևանի գեղարվեստի պետական քոլեջ
Լիլիթ Էլոյան, ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոն
Մեխակ Ապրեսյան, Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ

Համաբերող: Արայիկ Նավոյան, ԵԿՀ ազգային փորձագետ
12:30 - 13:30

Ճաշ

13:30 - 14:45

Նիստ 5. ԱՀՈՒ և դուալ կրթության փորձարկումներ
 Ստեփանավանի գյուղատնտեսական ծրագիր.

Լիլիթ Հովհաննիսյան, Ռազմավարական

զարգացման գործակալություն, ծրագրի ղեկավար

Լիանա
Սարգսյան, Վորլդ Վիժն Հայաստան, ծրագրի ղեկավար
 Շվեդական ծրագիր Գյումրիում. Աստղիկ Մարանջյան-Լապեյր, «Միասին» հիմնադրամի
 ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ ՍԵՅ ԵՍ. հմտություններ աշխատանքի համար.

հիմնադիր նախագահ (Skype)
 ԳՄՀԸ (GIZ) «Մասնավոր հատվածի զարգացում և ՏՄԿՈՒ Հարավային Կովկասում»,

Յուլյա Ստակյան, Մասնավոր հատվածի զարգացման փորձագետ
Քննարկումներ մասնակիցների հետ
14:45 - 15:15

Ամփոփում և եզրակացություններ


Արտակ Աղբալյան, Թուրինի գործընթացի ազգային համակարգող, ՀՀ կրթության,
գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության նախնական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ



Շավիե Մատեու դե Կորտադա, Քաղաքականության բաժնի ղեկավար, Եվրոպական
կրթական հիմնադրամ

