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ԱԲ-ի առաքելությունը
Արարատյան բակալավրիատը կրթության գերազանցության ծրագիր է, որը հիմնված է
դարերի

խորքից

եկած

իմաստության,

սեփական

ինքնության

գիտակցման

և

համաշխարհային կրթության լավագույն ձեռքբերումների վրա:
ԱԲ-ի նպատակն է բարձրագույնին հասնելու կրակ վառել երիտասարդների սրտում և
ձևավորել ընդմիշտ սովորողների պտղաբեր համայնքներ` յուրաքանչյուրին ընձեռելով
սեփական ներուժն իրագործելու և ապագայի պատասխանատվություն ստանձնելու լիարժեք
հնարավորություն:

ԱԲ-ի սկզբունքները
ԱԲ-ի փիլիսոփայությունը խարսխված է ութ սկզբունքների վրա, որոնք արտահայտում են ԱԲի

դպրոցների

ինքնությունը

և

ապահովում

կրթական

ծրագրերի

իրականացման

արդյունավետություն, մարդկային փոխհարաբերությունների ներդաշնակություն, սովորելու
միջավայրի առողջ ու ապահով ներքին շունչ և համայնքաշինական արժեքների սերմանում:
ԱԲ-ի սկզբունքներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`
https://goo.gl/GxEuWj:

Ուսումնառությունն Արարատյան բակալավրիատում
Արարատյան

բակալավրիատն

առաջարկում

է

եռամյա

կրթական

ծրագիր՝

1

նախատեսված ավագ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների համար։
Ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է 8 առարկայախմբից, և յուրաքանչյուր աշակերտ
կատարում է առարկաների ընտրություն ըստ որոշակի սկզբունքների՝ իր կրթության
համակողմանիությունն ապահովելու համար։

1

ԱԲ ծրագրի ներդրումը նախատեսված է բացառապես 10-րդ դասարանից:
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Արարատյան բակալավրիատի կրթակարգը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.

Արժեքներ

Խորացված ուսում

ԱԲ-ը նպատակադրում է աշակերտի

ԱԲ-ը

զարգացումը որպես հասարակության

խորացված

անդամի,

ուսումնառության

նախընտրած առարկաները՝ դրանցից

ընթացքում ձեռք է բերում որոշակի

ավելի խոր գիտելիքներ ձեռք բերելու և

արժեքներ և դառնում դրանց կրողը։

պատրաստվելու

որն

հնարավորություն

է

մակարդակով

ընձեռում
սովորելու

հետդպրոցական

կյանքին ու մասնագիտական կրթություն

ստանալուն։

Համակողմանի ուսում

Գիտելիքների և հմտությունների
կիրառում

է

համակողմանի

Միևնույն ժամանակ ԱԲ-ն առաջարկում

համարժեք

համարելով

է արդի գիտելիքներ և հմտություններ՝

լեզուները, մաթեմատիկան, բնական և

տալով դրանք կիրառելու մշտական

հասարակական

հնարավորություն։

ԱԲ-ն
ուսում`

ապահովում

գիտությունները,

արվեստներն ու մարմնակրթությունը։

Արարատյան բակալավրիատի առարկայախմբերը
ԱԲ-ի դպրոցի ուսումնական ծրագրի նպատակն է աշակերտներին տալ ամբողջական և
մրցունակ կրթություն, ինչպես նաև դաստիարակություն՝ սերմանելով ամուր հոգևոր
արժեքներ, գեղագիտական բարձր ճաշակ և առողջ կենսակերպի ձգտում:

ԱԲ-ի դպրոցում առարկաները բաժանված են 8 առարկայական խմբի.
Հայագիտական առարկաներ
Միջազգային լեզու
Մաթեմատիկա

հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց
պատմություն
անգլերեն
մաթեմատիկա (հանրահաշիվ, երկրաչափություն,
վիճակագրություն, հավանականություն)
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Բնական գիտություններ

ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն
համաշխարհային պատմություն,

Հասարակագիտական առարկաներ

հասարակագիտություն, աշխարհագրություն

Օտար լեզուներ*

ռուսերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն

Մարմնակրթություն և ՆԶՊ

մարմնակրթություն, ՆԶՊ

Արվեստներ*

երգչախումբ, բեմարվեստ, նկարչություն, պար

ԱԲ-ի

առարկաները

դասավանդվում

են

ստանդարտ

և

խորացված

մակարդակներով
Ստանդարտ առարկաներ: Ստանդարտ առարկաներին տրված է առնվազն 180
ուսումնական ժամ, որոնք պետք է օգնեն աշակերտներին՝ կողմնորոշվելու իրենց
հետաքրքրություններում և ստանալու լիարժեք կրթություն:

Խորացված առարկաներ: Խորացված առարկաների նպատակն է աշակերտներին
փոխանցել ավելի խոր գիտելիքներ այդ առարկաներից, ինչպես նաև զարգացնել
համապատասխան

հմտությունները: Խորացված

առարկաների

դեպքում

ստանդարտ

առարկաների ուսումնական 180 ժամին ավելանում է ևս 180 (ընդամենը՝ 360) ուսումնական
ժամ:

Առարկաների ընտրություն
ԱԲ-ի

դասարանում

պարտադիր

ներգրավված

պետք

մարմնակրթություն

է
և

բոլոր

սովորեն

խորացված

աշակերտները

խորացված
անգլերեն:

10-12-րդ

դասարաններում

հայագիտական

Բացի

առարկաներ,

դրանից, 10-րդ

դասարանում

աշակերտները պետք է ընտրեն մյուս 5 առարկայախմբերից առնվազն մեկական առարկա,
որը կսովորեն ստանդարտ մակարդակով մինչև 11-րդ դասարանի ավարտը:
12-րդ դասարանի սկզբում, ըստ ցանկության, աշակերտները կարող են ընտրել և խորացված
մակարդակով

շարունակել

սովորել

մաթեմատիկա

և

բնական

գիտությունների

առարկայախմբից ընտրած առարկաները:
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Բացի նշված առարկաներից՝ ուսումնառության ընթացքում աշակերտները պարտադիր պետք
է իրականացնեն նախագիծ և լրացնեն հասարակական ծառայության պահանջվող
ժամաքանակը:

2018 թվականին ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի ներդրումը կիրականացվի՝
•

նվազագույնը՝

4

առարկայով

(հայոց

լեզու

և

գրականություն,

հայոց

պատմություն, մաթեմատիկա և մեկ բնագիտական առարկա (կենսաբանություն,
քիմիա կամ ֆիզիկա).
•

առավելագույնը՝ 6 առարկայով (հայոց լեզու և գրականություն, հայոց
պատմություն, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա):

Ծրագրի ներդրումը կախված է դպրոցում տվյալ առարկայի համար ԱԲ-ի ուսուցիչների
մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրին մասնակցած և ծրագրի
շրջանակում հավաստագրված ուսուցչի առկայությունից: Մյուս առարկաների դեպքում
աշակերտների ուսումնառությունը կշարունակվի պետական ծրագրով, մինչև դպրոցն
ապահովի համապատասխան առարկաների՝ վերոնշյալ ծրագրին մասնակցած և
հավաստագրված ուսուցիչների առկայություն:
* «Արվեստներ» և «օտար լեզուներ» (բացի ռուսերենից, այն պարտադիր առարկա է)
առարկայախմբերից դպրոցն առարկայի ընտրությունը կատարում է ԱԲ-ի թիմի կողմից
առաջարկված ցանկից՝ ելնելով դպրոցում տվյալ առարկայի ուսուցչի առկայությունից:
Առարկայի դասավանդումն իրականացվում է պետական ծրագրով (եթե կա այդպիսին)
կամ

տվյալ

ուսուցչի

առաջարկած

ծրագրով՝

ստանալով

համապատասխան

խորհրդատվություն ԱԲ-ի թիմից:
Վերոնշյալ առարկայախմբերի ցանկերը և առարկաների ընտրության ու իրականացման
սկզբունքներն ու պահանջները կներկայացվեն առանձին:

Նախագծային ուսում
ԱԲ կրթական ծրագրի պարտադիր բաղադրիչ է «նախագիծը»՝ հստակ սահմանված
նպատակներով։ Նախագիծը հնարավորություն է ընձեռում համադրելու ուսումնառության
ընթացքում ձեռք բերված առարկայական գիտելիքներն ու հմտությունները՝ հասարակական
նշանակություն ունեցող որևէ խնդրի նորարար լուծում տալու համար։
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Նախագծային ուսումնառության շնորհիվ ձեռք բերվող հիմքային վերջնարդյունքներից են՝
- վերլուծական մտածողությունը,
- հանրային, անձնական, թիմային պատասխանատվությունը,
- համագործակցությունը,
- նախաձեռնողականությունը

(նպատակասլացություն, որոշումներ

կայացնելու

կարողություն),
- ինքնավերլուծությունն ու կողմնորոշվելու կարողությունը,
- ինքնակառավարումն ու ինքնակազմակերպումը,
- հաղորդակցությունը,
- ստեղծարարությունը։

ՏՀՏ-ն

պարտադիր

նախագծային

առարկա

է:

Նախագծերի

իրականացման

վերաբերյալ դպրոցն ԱԲ-ի թիմից կստանա աջակցություն և խորհրդատվություն:
Նախագծի թեմայի ընտրությունը, նախագիծն իրականացնող թիմերի ձևավորումն ու
ղեկավարների

նշանակումը

կկատարվեն

սեպտեմբերի

առաջին

կեսին՝

հնարավորություն ընձեռելու թիմի անդամներին առաջիկա մեկ ուսումնական տարում
նախագիծը կյանքի կոչելու:

Հասարակական ծառայություն
ԱԲ ծրագրի կարևորագույն բաղադրիչ է հասարակական ծառայությունը, որը բնորոշվում
է որպես բարի գործի, դրական փոփոխության համար իրականացվող կամավոր
գործունեություն՝ առանց վարձատրության ակնկալության:
ԱԲ-ի դպրոցի յուրաքանչյուր աշակերտ, ի թիվս այլ չափորոշիչների, պարտավոր է
յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար ապահովել հասարակական ծառայության
համապատասխան ժամաքանակ:
Հասարակական

ծառայության

հասարակական

գործունեության

հիմնական

նպատակն

միջոցով

աշակերտների

է

կամավորական
մեջ

ձևավորել

ու

ճիշտ

քաղաքացի, որն անտարբեր չէ իր շրջապատի, երկրի, քաղաքի կամ գյուղի հանդեպ և
կարող է իր հոգատարությամբ ու նախաձեռնողականությամբ առավելագույն արդյունք ու
հիմնարար փոփոխություն բերել:
Աշակերտները կարող են լրացնել հասարակական ծառայության ժամաքանակը՝
ներգրավվելով

դպրոցական

միջոցառումների

անցկացման

և

կազմակերպման

Արարատյան բակալավրիատ
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աշխատանքներում

կամ

մասնակցելով

հասարակական

ու

բարեգործական

կազմակերպություններում իրականացվող կամավորական աշխատանքների:
Կարևոր նշում: Հասարակական ծառայությունը պետք է ուղղված լինի համայնքի
բարելավմանն ու նպաստի տեղի համայնքում որևէ ոլորտի բարեփոխմանը:
Մենք խրախուսում ենք, որ հասարակական ծառայության գաղափարը տարածվի և
ներդրվի ողջ դպրոցում (ոչ միայն ԱԲ-ի դասարանում)՝ իրենց համայնքի խնդիրների
նկատմամբ դպրոցի աշակերտների մեջ հոգատար վերաբերմունք ձևավորելու համար:

ԱԲ-ի դասարանի յուրաքանչյուր աշակերտ տարեկան պետք է ունենա
հասարակական աշխատանքների 40 ժամ (աստղաբաշխական): Աշակերտները
հասարակական ծառայության ժամերի առնվազն 40%-ը պարտավոր են լրացնել՝
մասնակցելով դպրոցի կազմակերպած տարատեսակ ծրագրերին:
Աշակերտները կարող են
ժամաքանակը 2 եղանակով.

լրացնել

հասարակական

ծառայության

1. աջակելով դպրոցի` այլ կազմակերպությունների հետ
իրականացվող միջոցառումների և ծրագրերի իրագործմանը,

մնացած
համատեղ

2. կամավոր ներգրավվելով հասարակական ու բարեգործական (շահույթ
չհետապնդող) կազմակերպություններում:
Ըստ տարվա ընթացքում իր ունեցած ուսումնական ծանրաբեռնվածության՝
աշակերտը կարող է լրացնել այդ ժամաքանակն ինչպես ուսումնական տարվա
ընթացքում, այնպես էլ ամռանը՝ արձակուրդային ամիսների ընթացքում:
Հասարակական ծառայության վերաբերյալ դպրոցներին կտրամադրվի առանձին
ուղեցույց:

Մասնագիտական կողմնորոշում
Աշակերտների

մասնագիտական

կողմնորոշումն

Արարատյան

բակալավրիատի

շրջանակում պարտադիր բաղադրիչ է, և դրան ուղղված աշխատանքները դպրոցում
սկսվում են 10-րդ դասարանից։
Ուսումնառության առաջին տարվա ընթացքում մասնագիտական կողմնորոշման
աշխատանքները հիմնականում ուղղված են երեխայի հետաքրքրությունների ու
կարողությունների

բացահայտմանը,

ներածական

հանդիպումների

միջոցով

մասնագիտությունների ընտրության գործընթացի, դրա վրա ազդող գործոնների ու
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աշխատաշուկայի ներկայիս պահանջների, ինչպես նաև ԱԲ կրթական ծրագրի և ծրագրի
ավարտին

աշակերտին

տրվող

առավելությունների

ու

հնարավորությունների

ներկայացմանը:
11-րդ դասարանից սկսած՝ մասնագիտական կողմնորոշման շրջանակում իրականացվող
աշխատանքները հիմնականում շեշտադրում են աշակերտների ուսումնառությունը
շարունակելու և համալսարան ընտրելու հարցերը: Աշակերտներին ներկայացվում են
տեղական և միջազգային համալսարաններն ու դրանց դիմելու կարգը և տրամադրվում
շարունակական խորհրդատվություն ու աջակցություն համալսարանների ընտրության և
փաթեթների կազմման գործում։
Մասնագիտական կողմնորոշման շրջանակում աշակերտները նաև այցելում են տարբեր
կազմակերպություններ։
Ավագ դասարաններում մասնագիտական կողմնորոշումն ունի շարունակական և
հետևողական բնույթ, և 10-12-րդ դասարաններում աշակերտների հետ պարբերաբար
անցկացվում են օժանդակ հանդիպումներ։ Դպրոցն իրականացնում է տարատեսակ
միջոցառումներ, որոնք աշակերտին տալիս են տարբեր մասնագետների հետ շփվելու
հնարավորություն և հասանելի դարձնում նրանց փորձը:
ԱԲ-ի

դպրոցում

մասնագիտական

կողմնորոշման

գծով

նշանակվում

է

պատասխանատու (ՄԿԱ գծով փոխտնօրեն, դպրոցի հոգեբան, սոց. մանկավարժ կամ այլ
աշխատակից), որն ԱԲ-ի

թիմի

հետ

համագործակցությամբ

իրականացնում

է

աշակերտների հետ մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներ:

Դասագրքեր և օժանդակ նյութեր
ԱԲ-ի

առարկաների

համապատասխան

դասավանդումն
դասագրքերով։

իրականացվում
Ուսումնառության

է

առարկայական
յուրաքանչյուր

ծրագրերին
մակարդակի՝

ստանդարտի և խորացվածի համար նախատեսված է առանձին դասագիրք։ Դասագրքերին
կից տրամադրվում են նաև օժանդակ նյութեր, ուսուցչական ուղեցույցներ և աշխատանքային
սխեմաներ։

Գնահատումն ու քննությունները Արարատյան բակալավրիատում
Արարատյան բակալավրիատի գնահատման համակարգի հիմքային սկզբունք է գնահատուﬓ
ուսումնառությանը ծառայեցնելը և ոչ թե ուսումնառության նպատակ դարձնելը։
ԱԲ-ի

դպրոցներում

գնահատման

գործընթացը

դիտվում

է

որպես

կրթության

գերազանցության հասնելու և որակյալ ուսումնական գործընթաց ապահովելու լավագույն
գործիք:

Արարատյան բակալավրիատ
Իրականացնող՝ «Այբ» կրթական հիմնադրամ

8

Տարբերակ 1: Ենթակա է փոփոխությունների և լրամշակման

Գնահատման ձևաչափերը
ԱԲ-ի դպրոցում ընթացիկ գնահատումն իրականացվում է ԱԲ-ի դպրոցի սովորողների
ուսումնառության արդյունավետության գնահատման կարգի համաձայն, որը տրամադրվում է
դպրոցներին ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերին կից: Կարգի նպատակներն են՝
•

ունենալ միասնական մոտեցումներ՝ ԱԲ-ի սովորողի՝ ԱԲ-ի կրթական ու առարկայական
չափորոշիչներին

համապատասխան

վերջնարդյունքների

(գիտելիքների

և

հմտությունների) որակական և քանակական գնահատման համար.
•

խթանել բարենպաստ կրթական միջավայրի ձևավորում՝ սովորողի՝ սեփական
աշխատանքի և ջանասիրության արդյունքներն ընկալելու և դրանց անդրադառնալու,
առաջխաղացումն արձանագրելու և շարունակական դարձնելու, ուժեղ կողմերը
լիարժեքորեն օգտագործելու և բացթողումներն աստիճանաբար վերացնելու համար.

•

ուսուցիչների, սովորողների և նրանց ծնողների համար հիմնավոր և ընկալելի դարձնել
գնահատման ձևաչափը և չափանիշները՝ հստակեցնելով

առաջադիմության

նվազագույն պահանջների տրամաբանությունը:

ԱԲ ծրագրում կիրառվում է գնահատման երկու ձևաչափ, որոնք են՝
•

ձևավորող (ընթացիկ, ոչ թվանշանային) գնահատում․ իրականացվում է
ուսումնառությանը

նպաստող

գնահատման

գործիքակազմի,

մասնավորապես՝

բնութագրական արձագանքի (feedback), մեկնաբանությունների և առարկայական
թղթապանակի2 միջոցով,
•

ամփոփիչ (թվանշանային) գնահատում․ իրականացվում է կիսամյակային
ստուգումների/քննությունների

արդյունքում:

Ամփոփիչ

գնահատման

համար

կիրառվում է 100-միավորանոց սանդղակ, որը պետական նմուշի փաստաթղթերում և
երրորդ անձանց տրամադրվող ակադեմիական տեղեկանքներում փոխարկվում է 10միավորանոց գնահատման սանդղակի՝ ըստ թվաբանական կլորացման սկզբունքի:

Սովորողի առարկայական թղթապանակը դասարանային և արտադասարանային ընթացիկ
(ինքնուրույն) աշխատանքի կատարողականի (քանակական բաղադրիչ) և որակի (որակական
բաղադրիչ) վերահսկողության միջոց է՝ նախատեսված բոլոր առարկաների համար:
2

Արարատյան բակալավրիատ
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Ուսուցիչները

կծանոթանան

ընթացիկ

գնահատման

սկզբունքներին,

քննաթերթիկների

կազմման ու ստուգման ողջ գործընթացին ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և
հավաստագրման

ծրագրի

շրջանակում

իրականացվող

առարկայական

վերապատրաստումների ընթացքում:
Յուրաքանչյուր կիսամյակի վերջում և տարեվերջին ԱԲ-ի դասարանի բոլոր աշակերտները բոլոր
ուսուցանվող առարկաներից հանձնում են քննություն՝ անկախ այն հանգամանքից` ԱԲ-ի
դասարանում տվյալ առարկայի դասավանդումն իրականացվում է պետական, թե ԱԲ ծրագրով:
Ընթացիկ քննությունների իրականացումն ուղղորդվում և վերահսկվում է Արարատյան
բակալավրիատի քննական կենտրոնի կողմից:

ԱԲ-ի ավարտական և բուհական ընդունելության քննություններ
ԱԲ-ի դպրոցներում ավարտական և բուհական ընդունելության քննությունները մշակում,
կազմակերպում և անցկացնում է անկախ քննական մարմինը՝ Արարատյան բակալավրիատի
քննական կենտրոնը (ԱԲՔԿ)3՝ ըստ իր մշակած սկզբունքների:
ԱԲ-ի ավարտական և բուհական ընդունելության քննությունները4 բաղկացած են երկու
բաղադրիչից՝ ստանդարտ և խորացված։
Ստանդարտ

բաղադրիչի

գնահատականը

համարվում

է

դպրոցի

ավարտական

գնահատական և գրանցվում դպրոցի ավարտական վկայականում։ Խորացված բաղադրիչի
գնահատականով աշակերտը մասնակցում է բուհ ընդունվելու մրցույթին՝ տեղական բուհերի
դեպքում առանց պետական միասնական քննություններ հանձնելու։
Գնահատման սկզբունքները, գործիքները և քննական հարցերի տեսակները

ԱԲՔԿ-ն անկախ մարմին է, որը ստեղծվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի և ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից
համատեղ իրականացվող Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) շրջանակում:
Կենտրոնը մշակում և անցկացնում է ԱԲ-ի աշակերտների ընդունելության, ավարտական և բուհական
ընդունելության քննությունները, մշակում ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերը և ստեղծում
համապատասխան կրթական ռեսուրսները: ԱԲՔԿ-ն առարկայական ծրագրերի կազմման,
ռեսուրսների ստեղծման և քննությունների մշակման, կազմակերպման, անցկացման, ստուգման և
գնահատման ընթացակարգերը մշակում է Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության
կենտրոնի հետ համատեղ։
3

4

Ներկայումս ԱԲՔԿ-ն ԱԲ-ի դպրոցներում կազմակերպում և անցկացնում է բնական գիտությունների,
մաթեմատիկայի, հայոց լեզվի և գրականության, հայոց պատմության, անգլերենի և ռուսերենի
ավարտական քննությունները: Մյուս առարկաների քննությունները կազմվում և անցկացվում են
դպրոցի ուժերով՝ ԱԲՔԿ-ի սահմանած սկզբունքներով և հսկողության ներքո:

Արարատյան բակալավրիատ
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Գնահատումն իրականացնելիս հիմք են ընդունվում հետևյալ սկզբունքները.
•

Վավերականություն։ Արդյոք քննական նյութը ստուգո՞ւմ է այն, ինչ նախատեսվում է
ստուգել, և օգնո՞ւմ է քննողին անհրաժեշտ հետևություններ անել:

•

Հուսալիություն։ Տարբեր քննաշրջանների քննական արդյունքները կայուն են՝ անկախ
քննողներից և այլ հանգամանքներից:

•

Ազդեցություն։ Ինչ նշանակություն ունեն և ինչպես կարող են ազդել քննության
արդյունքները տարբեր շահառուների վրա՝ աշակերտների, ուսուցիչների, կրթական
համակարգի, հասարակության:

•

Կիրառելիություն։ Հաշվի են առնված քննության տևողությունը, հարցերի տեսակները,
համապատասխան

միջոցների

առկայությունը

(քննողներ,

վերահսկողներ,

համապատասխան տարածք):
•

Արդարություն։ Գնահատման համակարգը թափանցիկ է և պարզ, ապահովում է
հավասար պայմաններ բոլոր թեկնածուների համար: Պահպանվում է քննական
նյութերի և արդյունքների գաղտնիություն։ Ուսուցիչները և թեկնածուները հստակ
գիտեն, թե ինչ թեմաներ են ներառված քննական հարցերում, ինչ չափանիշներով է
գնահատվում քննական աշխատանքը, ինչ ձևաչափով է ներկայացվում քննական
նյութը, և ինչ տեսակի պատասխաններ են ակնկալվում:

ԱԲՔԿ-ի կազմած քննական հարցերը բազմաշերտ են և ստուգում են աշակերտի՝
•

գիտելիքի իմացությունը,

•

գիտելիքի ընկալումը,

•

գիտելիքի կիրառումը գործնական աշխատանքներում,

•

նյութը վերլուծելու կարողությունը,

•

նախագծելու կարողությունը,

•

մեկնաբանելու, դատողություններ անելու կարողությունները,

•

կանխատեսելու, ընդհանրացնելու կարողությունները,

•

համադրելու կարողությունը,

•

համեմատելու կարողությունը։

Յուրաքանչյուր
աշխատանքներ՝

առարկայի

քննություն

ընտրովի

ներառում

պատասխանով

է

տարբեր

հարցեր,

բաց

ձևաչափի

հարցեր

և

հարցեր,

լաբորատոր

աշխատանքներ և այլն։

Ավարտական փաստաթղթեր
ԱԲ-ի դպրոցների շրջանավարտները ստանում են հետևյալ ավարտական փաստաթղթերը.
1.

պետական ավարտական ատեստատ. այս փաստաթուղթը ստանում են դպրոցն
ավարտած բոլոր աշակերտները.

Արարատյան բակալավրիատ
Իրականացնող՝ «Այբ» կրթական հիմնադրամ
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2. քննության հավաստագիր. սա ԿԳԱԾ-ի և Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային
կրթության (ՔԳՄԿ) կենտրոնի կողմից շնորհվող փաստաթուղթ է, որը տրվում է ՔԳՄԿի հետ համատեղ կազմակերպվող 4 առարկաների (մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա և
կենսաբանություն) քննությունների արդյունքների համար (քննության հավաստագրի
օրինակը տե՛ս հավելված 1-ում).
3. ԱԲ-ի դիպլոմ. այս փաստաթուղթը եռաստիճան է՝
•

ԱԲ-ի գերազանցության դիպլոմ,

•

ԱԲ-ի պատվո դիպլոմ,

•

ԱԲ-ի հիմնական դիպլոմ։

ԱԲ-ի գերազանցության դիպլոմ կարող է տրվել միայն այն ժամանակ, երբ տվյալ դպրոցում
ԱԲ-ի բոլոր 8 առարկայախմբերի առարկաները դասավանդվեն ԱԲ-ի ծրագրերով:

ԱԲ-ի աշակերտ5
ԱԲ-ի

աշակերտի

փիլիսոփայությունից

նկարագրի
եկած

և

ութ

սկզբունքները

քրիստոնեության

մեջ

հիմնված

են

ամրագրված

հին

հունական

չորս

մարդկային

առաքինությունների վրա, որոնք են խոհականությունը, արիությունը, ողջախոհությունը և
արդարությունը:
Յուրաքանչյուր առաքինություն մենք բացել ենք իր տեսական-ճանաչողական և գործնականվարքային

իմաստներով`

ստանալով

չորս

զույգ

կամ

ութ

սկզբունք:

Այսպիսով`

խոհականությունը մենք տրոհել ենք ճանաչողության և ստեղծարարության, արիությունը`
նախաձեռնողականության և հավասարակշռության, իսկ ողջախոհությունը` զգոնության
և բացության: Արդարությունը` որպես այս երեքի ամբողջացում, մարդկային կյանքի
ներդաշնակությունն է կամ բարիքի իրագործման համընդհանուր սկզբունքը: Մարդը կարող է
հասնել ներդաշնակության, եթե նրա մտքերը, ապրումները և գործերն ուղղված են դեպի
բարիքը: Բարիքը ճանաչելը և սեփական գործերով իրականացնելը հիմքն է անձնական

5

ԱԲ-ի աշակերտի նկարագրին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝

https://goo.gl/Bs7WJD:

Արարատյան բակալավրիատ
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երջանկության և մարդկանց միջև արդար փոխհարաբերությունների: Այլ կերպ ասած՝
մարդկային կյանքի արդարությունն իրագործվում է բարեխոհությամբ և հոգատարությամբ:

Ճանաչող և
ստեղծարար

Նախաձեռ
նող և
հավասարա
կշռված

Բարեխոհ և
հոգատար

Զգոն և բաց

ԱԲ ծրագիրը մշակվել է այնպիսի անհատների սերունդներ կերտելու տեսլականով,
որոնց բնորոշ են վերոնշյալ հատկանիշները։

Աշակերտների ներգրավում ԱԲ-ի դասարանում
Աշակերտների ուսումնառությունն ԱԲ-ի դպրոցում անվճար է:
ԱԲ ծրագրի ներդրումը ԱԲ-ի հավաստագրված դպրոցում իրականացվում է առանձին
հոսքով՝ միայն 10-րդ դասարանից սկսած՝ նվազագույնը՝ 1, իսկ առավելագույնը՝ 4
դասարանով6:
Մինչև ուսումնական տարվա սկիզբն իրականացվում է ԱԲ-ի հոսքի աշակերտների
ընտրություն դպրոցի 10-րդ դասարան ընդունված աշակերտներից:

Առավելագույն թիվը սահմանվել է՝ ելնելով ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի ժամաքանակներից և մեկ
ուսուցչի ծանրաբեռնվածությունից:
6

Արարատյան բակալավրիատ
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ԱԲ-ի հոսքի աշակերտների ընտրության համար գործում է ﬕասնական կարգ, և ընտրության
ողջ գործընթացն իրականացնում և վերահսկում է Արարատյան բակալավրիատի քննական
կենտրոնը (ԱԲՔԿ):
ԱԲ-ի հոսքի աշակերտների ընտրությունն իրականացվում է հետևյալ կերպ։

•

2018 թ.-ին 10-րդ դասարան ընդունվել ցանկացող բոլոր դիմորդների դիմումները
դպրոցը հավաքում է մինչև 2018 թ. օգոստոսի 6-ը:

•

2018 թ. օգոստոսի 8-ին դպրոցը 10-րդ դասարանի բոլոր դիմորդների ցուցակն ու
տվյալները ներկայացնում է Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնին:
Ցուցակում նշվում է նաև ԱԲ-ի հոսք ընդունվելու համար աշակերտի ընտրած
քննական առարկաների ցանկը:

•

2018 թ. օգոստոսի 13-17 ժամանակահատվածում դպրոց ընդունված բոլոր 10-րդ
դասարանցիների

շրջանում

իրականացվում

են

ԱԲ-ի

հոսքի

ընդունելության

քննություններ, որոնց արդյունքների հիման վրա ձևավորվում են ԱԲ-ի հոսքի
դասարանները:

•

2018 թ. օգոստոսի 24-ին ամփոփվում են քննության արդյունքները, և դպրոցներին
ներկայացվում է ԱԲ-ի հոսք ընդունված աշակերտների ցուցակը:

ԱԲ-ի հոսքի ընդունելության քննությունները 3-ն են։
Քննություն 1։ Հայոց լեզու և հասարակական գիտություն։ Քննությունը պարտադիր է բոլոր
դիմորդների համար: Քննությունը բաղկացած է առաջադրանքների երկու խմբից՝
✓հայոց լեզվի և լեզվամտածողության առաջադրանքներից, որոնք ստուգում են ոչ միայն
հայոց

լեզվի

գիտելիքը,

այլև

դիմորդների

լեզվամտածողությունը

(շատ

առաջադրանքներ իրենց բնույթով կարող են նման լինել «Մեղու. հայերենը բոլորի
համար» մրցույթի խնդիրներին).
✓գրականության

կամ

առաջադրանքներից, որոնք

պատմության
ստուգում

(հայոց
են

դիմորդի

և
ոչ

համաշխարհային)
միայն

գիտելիքը

համապատասխան առարկայից, այլև տրամաբանելու կարողությունը:
Քննական հարցաշարերը կազմված են միջին դպրոցի համապատասխան առարկաների
ամբողջական ծրագրերի հիման վրա և չունեն օլիմպիադաների առաջադրանքներին
հատուկ բարդություն:

Արարատյան բակալավրիատ
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Քննություն 2։ Բնագիտություն7։ Դիմորդն ընտրում է բնագիտական երեք առարկաներից
(ֆիզիկա,

քիմիա

և

կենսաբանություն)

մեկը

և

հանձնում

քննությունը:

Քննական

աշխատանքները կազմվում և բաժանվում են դիմորդներին համաձայն դիմումները հանձնելու
պահին նրանց կատարած ընտրության:
Քննական

հանձնարարությունները

ստուգում

են

դիմորդի

ոչ

միայն

գիտելիքը

համապատասխան առարկայից, այլև տրամաբանելու կարողությունը:
Քննական հարցաշարերը կազմված են միջին դպրոցի համապատասխան առարկաների
ամբողջական ծրագրերի հիման վրա և չունեն օլիմպիադաների առաջադրանքներին հատուկ
բարդություն:
Քննություն 3։ Մաթեմատիկա և տրամաբանություն։ Քննությունը պարտադիր է բոլոր
դիմորդների համար: Քննական հանձնարարությունները կարող են թե՛ լինել «Կենգուրու»
միջազգային մաթեմատիկական խաղ-մրցույթի տրամաբանական հարցերի նման, թե՛
ներառել մաթեմատիկայի խոր գիտելիք պահանջող խնդիրներ:
Քննական հարցաշարը կազմված է միջին դպրոցի ամբողջական ծրագրի հիման վրա և չունի
օլիմպիադաների առաջադրանքներին հատուկ բարդություն:
Բոլոր քննությունների ձևանմուշներին, տիպային քննաթերթիկներին կարող եք
ծանոթանալ հետևյալ հղումով։
Բոլոր

դպրոցների

աշակերտների

երեք

քննությունների

արդյունքների

հիման

վրա

սահմանվում է որոշակի անցողիկ շեմ, և աշակերտների հավաքած միավորների հիմքով
ձևավորվում է յուրաքանչյուր դպրոցի ԱԲ-ի հոսքի դասարան ընդունված աշակերտների
ցուցակը:

Դասարանի ձևավորում
ԱԲ-ի հոսքի մեկ դասարանում աշակերտների առավելագույն թիվը չպետք է գերազանցի 24ը: Գյուղական դպրոցների դեպքում նվազագույն թիվը 16-ն է, իսկ քաղաքային դպրոցների
դեպքում՝ 18-ը:

7

Բնագիտական առարկայի քննության ընտրությունը կատարում է աշակերտը, սակայն պարտադիր

նախապայման է, որ 2018 թ. սեպտեմբերի դրությամբ դպրոցը տվյալ բնագիտական առարկայի համար
ունենա ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրի շրջանակում
հավաստագրված ուսուցիչ: Եթե 2018 թ. սեպտեմբերի դրությամբ դպրոցն ունի ԱԲ-ի բնագիտական
միայն մեկ առարկայի հավաստագրված ուսուցիչ, ապա դիմորդ-աշակերտները չեն ունենում
ընտրության հնարավորություն և հանձնում են ընդունելության քննություն միայն տվյալ բնագիտական
առարկայից:

Արարատյան բակալավրիատ
Իրականացնող՝ «Այբ» կրթական հիմնադրամ
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Տարբերակ 1: Ենթակա է փոփոխությունների և լրամշակման
Եթե դպրոցը չի կարողանում ապահովել ԱԲ-ի հոսքի մեկ դասարանի համար աշակերտների
սահմանված նվազագույն թիվը, ապա տվյալ տարում դպրոցում չի ձևավորվում ԱԲ-ի հոսք, և
դպրոցը շարունակում է ծրագրի թեկնածության փուլը:

Հարցազրույց
2018 թ. սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում ԱԲ-ի քննությունները հաղթահարած
բոլոր

աշակերտների

հետ

ընդունող

հանձնաժողովի

անդամներն

անցկացնում

են

հարցազրույց՝ ծանոթանալու նրանց հետ, հասկանալու ԱԲ-ի հոսքում սովորելու շահադրդումը
(մոտիվացիան), ձգտումները կյանքում, տեսլականը և այլն: Աշակերտների ծնողներն այս
հանդիպումներին ներկա չեն լինում:
Հարցազրույցն ԱԲ-ի ընդունելության գործընթացի մաս չէ և չի գնահատվում։

11-րդ դասարանից աշակերտների ներգրավում ԱԲ-ի հոսքում
Այն աշակերտները, ովքեր չեն մասնակցել 10-րդ դասարանում ԱԲ-ի հոսքի ընդունելության
քննություններին, չեն կարող միանալ ԱԲ-ի հոսքին 10-րդ դասարանի ընթացքում: Խրախուսում
ենք, որ ԱԲ-ի ՈՒՄՀԶ ծրագրի շրջանակում հավաստագրված ուսուցիչները դասավանդեն
նաև ԱԲ-ի հոսքի զուգահեռ հոսքերում, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, ուսուցանեն
անվճար առարկայական խմբակների միջոցով՝ կիրառելով ԱԲ-ի հոսքում գործածվող
մոտեցումներն ու մեթոդները:
ԱԲ-ի հոսքին այլ հոսքերից աշակերտները կարող են միանալ միայն 11-րդ դասարանից՝ 10-րդ
դասարանի ավարտին հաջողությամբ հանձնելով ԱԲ-ի հոսքի 10-րդ դասարանի ավարտական
քննությունները:

ԱԲ-ի ուսուցիչներ
Արարատյան բակալավրիատը սահմանում է, որ սովորողն ուսումնառության գործընթացի
հիﬓական դերակատարն է, իսկ ուսուցիչը հանդես է գալիս որպես խորհրդատու և ﬔնտոր։
ԱԲ-ի դպրոցի ուսուցիչների գլխավոր գործառույթը բոլոր աշակերտներին ԱԲ ծրագրին և
յուրաքանչյուր աշակերտի կարիքներին համապատասխան դասավանդելն ու կրթելն է,
ինչպես նաև ուսուցիչների համախմբմանը և գործընկերների մասնագիտական աճին
նպաստելը:
ԱԲ-ի ուսուցչին ներկայացվում են որոշակի պահանջներ, որոնց համադրությունն ու
համակցությունը համալիր կերպով ամփոփում են ԱԲ-ի ուսուցչի մասնագիտական և
անձնային նկարագիրը։ Ստորև ներկայացված են ԱԲ-ի ուսուցչի չափանիշները։

Արարատյան բակալավրիատ
Իրականացնող՝ «Այբ» կրթական հիմնադրամ
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Տարբերակ 1: Ենթակա է փոփոխությունների և լրամշակման
Գիտելիք։ ԱԲ-ի ուսուցիչներն ունեն խոր առարկայական գիտելիք՝ միջազգայնորեն
ճանաչված ծրագրերի մակարդակով: Նրանք շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է
մանկավարժությունը և գիտեն ինչպիսի մեթոդներ կիրառել ուսուցման ընթացքում:
Նրանք համապատասխան հետազոտություն են կատարում` իրենց աշխատանքն ու
փորձառությունը կատարելագործելու համար։ Նրանք շատ լավ ճանաչում են իրենց
աշակերտներին

և

օգտագործում

նրանց

առանձնահատկությունները՝

ավելի

արդյունավետ ուսուցում պլանավորելու նպատակով:
Հմտություններ։

ԱԲ-ի

ուսուցիչները

կիրառում

են

իրենց

առարկայական

և

մանկավարժական գիտելիքներն ու հմտություններն ինչպես դասարանում, այնպես էլ
դրանից դուրս: Նրանք տիրապետում են հաղորդակցության և համագործակցության
արվեստին: Նրանք հմտորեն օգտագործում են գնահատումն ուսումնառությունը
բարելավելու նպատակով և համապատասխանեցնում են իրենց դասավանդումը
աշակերտների

պահանջներին:

ԱԲ-ի

ուսուցիչներն

արդյունավետորեն

են

օգտագործում ուսուցման ժամանակահատվածը:
Անձնային որակներ։ ԱԲ-ի ուսուցիչների գլխավոր նպատակն իրենց աշակերտների
հաջողությունն է: Նրանք հասկանում են, որ ուսումնառությունը շարունակական
գործընթաց

է,

և

մշտապես

աշխատում

են

ինքնազարգացման,

ինքնակատարելագործման և սեփական փորձառության ընդլայնման ուղղությամբ:
ԱԲ-ի ուսուցիչները ստեղծագործող, ճկուն և վերլուծող են։ Նրանք ակտիվորեն
համագործակցում են ուսումնագործնական համայնքի (community of practice) հետ
որպես նրա մասնիկ` փոխգործակցելով ԱԲ-ի այլ ուսուցիչների և կրթության ոլորտի այլ
ներկայացուցիչների հետ:
Ի հավելումն վերոնշյալ պահանջների՝ ԱԲ-ի ուսուցչի դասավանդման փիլիսոփայությունը
ներառում է նաև ուսուցչության հանդեպ բացառիկ վերաբերմունք, ինչը նշանակում է, որ ԱԲի ուսուցիչը`

•

ուսուցչությունը

համարում

է

գործունեության

առավել

բարդ,

բայց

և

պատվաբեր ոլորտներից մեկը և պատրաստակամ է իր գործով նպաստելու
ուսուցչի

դերի

բարձրացմանն

ու

ուսուցչության

հանդեպ

հանրության

վերաբերմունքի փոփոխությանը.

•

վստահ է, որ կառուցողական զարգացում հնարավոր է միայն աջակցող և
հոգատար, բարեխոհ և խրախուսող միջավայրի պայմաններում, և նպաստում
է այդ պայմանների ձևավորմանը:

Վերոնշյալ առարկայական և մանկավարժական գիտելիքներով ու հմտություններով, ինչպես
նաև անձնային որակներով զինված ուսուցչական նոր համայնք ձևավորելու նպատակով
իրականացվում է ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման
ծրագիր: Վերջինս ԿԳԱԾ-ի շրջանակում նախատեսված երկմակարդակ (ԱԲ-ի ուսուցչի և ԱԲ-
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Տարբերակ 1: Ենթակա է փոփոխությունների և լրամշակման
ի ավագ ուսուցչի) շարունակական գործընթաց է՝ ուղղված ուսուցիչների մասնագիտական
զարգացմանը և հավաստագրմանը։

2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ դպրոցը պետք է ունենա առնվազն մեկ ԱԲ-ի
ուսուցիչ հետևյալ առարկաներից.
•

նվազագույնը 4 առարկայից (հայոց լեզու և գրականություն, հայոց պատմություն,
մաթեմատիկա և մեկ բնագիտական առարկա՝ կենսաբանություն, քիմիա կամ
ֆիզիկա),

•

առավելագույնը

6

առարկայից

(հայոց

լեզու

և

գրականություն,

հայոց

պատմություն, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա):
Եթե 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ դպրոցը ներդնում է ԱԲ ծրագիրը 4 կամ 5
առարկայով՝ պայմանավորված մյուս առարկա(ներ)ից ԱԲ-ի ուսուցչի/ուսուցիչների
բացակայությամբ, ապա ներդրման պահի դրությամբ բացակայող առարկաների
ուսուցիչները

պետք

է

անպայմանորեն

ներգրավված

լինեն

ԱԲ-ի

ուսուցիչների

մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման ծրագրում, որպեսզի 2019 թվականի
սեպտեմբերին տվյալ դպրոցները կարողանան լիովին ներդնել ԱԲ-ի 8 առարկայական
ծրագրերը (հայոց լեզու և գրականություն, հայոց պատմություն, մաթեմատիկա,
կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա, ռուսերեն, անգլերեն):
Մենք խրախուսում ենք, որ ԱԲ-ի ուսուցիչներն ԱԲ-ի ուսուցիչների մասնագիտական
զարգացման և հավաստագրման ծրագրի շրջանակում ձեռք բերած դասավանդման
նոր մոտեցումները կիրառեն նաև դպրոցի մյուս 10-րդ դասարաններում՝ այդ նոր
մոտեցումները հասանելի դարձնելու հնարավորինս շատ աշակերտների։
ԱԲ-ի ուսուցիչները դպրոցի ներսում կարող են կազմակերպել նաև ԱԲ-ի առարկայական
ծրագրերով անվճար լրացուցիչ պարապմունքներ, որոնց կարող են մասնակցել ԱԲ-ի
դասարանից դուրս այլ աշակերտներ: Այսպիսի դասընթացները հնարավորություն
կընձեռեն ԱԲ-ի դասարանում սովորել ցանկացող աշակերտին 10-րդ դասարանի վերջում
համապատասխան քննությունների բարձր արդյունքների հիման վրա տեղափոխվել ԱԲի դասարան։
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Տարբերակ 1: Ենթակա է փոփոխությունների և լրամշակման

Ընդհանուր մոտեցումների տարածում ողջ դպրոցում
«Այբ» կրթական հիմնադրամը խրախուսում է ԱԲ-ի դասարանում ներդրված սկզբունքների ու
մեխանիզմների տարածումը ողջ դպրոցում և դպրոցի համայնքի բոլոր ներկայացուցիչների
ներգրավումը: Մասնավորապես, խրախուսվում է՝

✓

ուսումնական բոլոր տարածքները, լաբորատորիաները և ուսումնաօժանդակ
ռեսուրսները բաց և հասանելի դարձնել դպրոցի ողջ համայնքի համար՝
անվտանգության կանոնների պահպանմամբ.

✓

ԱԲ-ի առարկայական ծրագրերի դասավանդման ժամանակ օգտագործվող
մոտեցումները կիրառելի դարձնել նաև դպրոցի մյուս դասարաններում. ստեղծել
հնարավորություն, որ ԱԲ-ի ուսուցիչները դասավանդման նոր մոտեցումները
կիրառեն նաև դպրոցի մյուս 10-րդ դասարաններում՝ դրանք հասանելի դարձնելով
հնարավորինս շատ աշակերտների.

✓

ներդնել

կարգերն

անցկացման)

ու

ընթացակարգերը

(գնահատման,

քննությունների

ողջ դպրոցում և միանման մոտեցում ցուցաբերել բոլոր

աշակերտների, ուսուցիչների և աշխատակիցների նկատմամբ:
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