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2019 սեպտեմբեր – 2021 ապրիլ
ՀՀ Սյունիքի, Լոռու մարզեր



ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ՌԶԳ ՀԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Թիրախ ոլորտներ` կաթի և մսի արժեշղթաներ, միջին

մասնագիտական կրթություն, ՓՄՁ զարգացում

Աշխարհագրություն` ՀՀ Սյունիքի, Վայոց ձորի, Շիրակի, 

Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի 200 բնակավայրեր

Ֆինանսավորում` Ավստրիական Զարգացման և

Համագործակցության ծրագրային միավոր Ավստրիայի

Զարգացման Գործակալություն, Շվեյցարիայի Զարգացման և

Համագործակցության Գործակալություն, HEKS/EPER 

Շվեյցարիայի օգնություն, Եվրոպական միություն

Գործընկերներ` 

 ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ Տարածքային

կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի

նախարարություն

 Սյունիքի, Վայոց ձորի, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և

Գեղարքունիքի մարզպետարաններ

 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (ՏԻՄ)

 ՄԿՈՒ հաստատություններ



Նպաստել կայուն և ներառական սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը` ՄԿՈՒ –

բիզնես համագործակցության կայացման միջոցով` խթանելով աշխատանքի

վրա հիմնված ուսուցումը (ԱՀՈՒ) և բարելավելով ՀՀ Սյունիքի և Լոռու 

մարզերի ՄԿՈՒ հաստատությունների կարողությունները

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ



ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի 
և սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍՆ)

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

Եվրոպական կրթական հիմնադրամ (ETF)

ՄԿՈՒ հաստատություններ

Գործատուներ



ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է
Գորիսի պետական գյուղատնտեսական

քոլեջ, Սյունիքի մարզ

և

Ստեփանավանի պետական

գյուղատնտեսական

քոլեջ, Լոռու մարզ

2019թ.-ի սեպտեմբերից 2021թ.-ի ապրիլը



ՈԼՈՐՏԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Շուկայի պահանջարկի վրա հիմնված 
մասնագիտական կրթության և ուսուցման 
հնարավորությունների հասանելիությունը 

Որակյալ աշխատուժի բացակայությունը

ՄԿՈՒ - ԲԻԶՆԵՍ համագործակցության 
ամրապնդման անհրաժեշտությունը 



Սյունիքի և Լոռու մարզերի ՄԿՈՒ հաստատությունների և գործատուների
կարողությունների զարգացում` նրանց միջև արդյունավետ
համագործակցության կայացման համար: ԱՀՈՒ մոդելի մշակում և ներդնում
գյուղատնտեսական երկու մասնագիտություններում` Անասնաբուժություն ու
Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա:

Պանրի և կաթնամթերքի արտադրության տեխնոլոգիայի բնագավառում 
կարճաժամկետ դասընթացներ անցկացնելու նպատակով ԱՀՈՒ մոդելի 
մշակում, փորձարկում և կիրառում ծրագրի համար թիրախային 
հանդիսացող մարզերի երիտասարդների և մեծահասակների համար: 

ԱՀՈՒ փորձարկված մոդելի ընդունում ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի կողմից` այն Հայաստանի 
այլ ՄԿՈՒ հաստատություններում կիրառելու համար: 

ԾՐԱԳՐԻ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ



Անասնաբուժություն ու Կաթի և կաթնամթերքի 
տեխնոլոգիա մասնագիտությունների մոդուլային 

ծրագրերի վերանայում

ՄԿՈՒ ուսուցիչների և բիզնես ընկերությունների 
դասընթացավարների կարողությունների 

զարգացում

Մարզային բիզնես ընկերություններում 
անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում



ՄԿՈՒ հաստատությունների և մասնավոր 
հատվածի միջև համագործակցության խթանում

Պանրի և կաթնամթերքի արտադրության 
կարճաժամկետ դասընթացի ծրագրի մշակում 

և իրականացում ԱՀՈՒ մոդելին 
համապատասխան

Հանրային իրազեկման արշավների 
կազմակերպում



ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՄԿՈՒ և բիզնես 
հաստատությունների 

զարգացած 
կարողություններԲարելավված 

կրթության 
որակ 

ԱՀՈՒ մոդելը 
մշակված և 

փորձարկված 
թիրախ ՄԿՈՒ-

ում

ՄԿՈՒ-բիզնես 

արդյունավետ 

համագործակցություն 
ԱՀՈՒ մոդելը 

փորձարկված  ՀՀ այլ 
ՄԿՈՒ - ներում



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ



ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՌԶԳ) ՀԿ

Հասցե: ՀՀ, ք. Երևան, 0070, Այգեստան 5-րդ փող. #3/1

Հեռ.: (374 10) 542 860, (374 98) 888 140

Էլ-փոստ: sdaoffice@sdaoffice.com

Վեբկայք: www.sda.am

mailto:sdaoffice@sdaoffice.com
http://www.sda.am/

