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Բարեվարքության գնահատման մեթոդաբանություն և որակի ներքին ապահովում 

 
դասընթաց հայաստանյան բուհերի դասախոսների համար 

 
 
 
Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայասատանն իր գործունեության ընթացքում 
մշտապես աջակցել է կրթության ոլորտի ծրագրերի իրականացմանը: Բարձրագույն 
կրթության ոլորտի բարեփոխումների իրականացման գործընթացում Հիմնադրամը 
կարևորում է դասախոսների մասնակցությունը և կազմակերպում է «Բարեվարքության  
գնահատման մեթոդաբանություն և որակի ներքին ապահովում» թեմայով դասընթաց (30 
ժամ տևողությամբ) հայաստանյան բուհերի դասախոսների համար: 
 
Դասընթացը հնարավորություն կտա դասախոսներին ծանոթանալ բարեվարքության 
հասկացությանը, կրթության բարեվարքության և որակի գնահատման մեթոդաբանությանն 
ու համապատասխան գործիքակազմին, ինչպես նաև բարձրացնել վերջիններիս 
իրազեկվածությունը բարեփոխումների վերաբերյալ և զարգացնել բարեվարքության ու 
որակի գնահատաման ոլորտում համապատասխան կարողություններ: 
 
  
Դասընթացի նպատակ 
 
Դասընթացի նպատակն է ստեղծված նոր պայմաններում հնարավորություն տալ բուհերի 
դասախոսներին զարգացնել համապատասխան հմտություններ՝ մասնագիտությունների 
կրթական ծրագրերի ինքնագնահատում իրականացնելու, որակի փոփոխմանն ու 
բարելավմանն ուղղված գործողություններ և կրթական ծրագրի արդիականացման 
առաջարկներ մշակելու համար: 
 
Դասընթացը կընդգրկի հետևյալ  թեմաները՝ բարեվարքություն և բարեվարքության 
խախտումներ, INTES մեթոդաբանություն1 և մեթոդաբանության շրջանակ, որակի 
ապահովման ներքին մեխանիզմներ և որակի ինքնագնահատման մեթոդներ, 
տվյալների հավաքագրման մեթոդներ և վերլուծություն, ինչպես նաև՝ Եվրոպական 
բարձրագույն կրթության տարածքի որակավորումների շրջանակ, Հայաստանի 
որակավորումների ազգային շրջանակ, բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 
ծրագրերի մշակում, ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևավորում և կրթական 
ծրագրի ինքնագնահատում: 
  

 
1 Մ. Միխայլո, «Կոռուպցիայի դեմ պայքարը և բարեվարքության արմատավորումը Հայաստանի կրթական ոլորտում», ԲՀՀՀ, Երևան, 2016: 

https://www.osf.am/wp-content/uploads/2016/01/Integrity-report_final_arm_12.11.2015.pdf 

https://www.osf.am/wp-content/uploads/2016/01/Integrity-report_final_arm_12.11.2015.pdf


Դասընթացի ավարտին կհայտարարվի նաև դրամաշնորհային մրցույթ, որի շրջանակում 
դասախոսները կամ դասախոսական խմբերը հնարավորություն կունենան իրականացնել 
կրթական ծրագրերի ինքնագնահատում՝ կիրառելով նոր ձեռք բերած գիտելիքն ու 
հմտությունները: 
 
Դասընթացի ավարտին դասամասնակիցները կստանան դասընթացի մասնակցության 
հավաստագիր՝ ըստ մասնակցության և կատարված ինքնուրույն աշխատանքի ժամերի 
(ընդհանուր՝ 30 ժամ): 
 
Անհրաժեշտության դեպքում մարզային բուհերի մասնակիցներին կտրամադրվի կացարան 
և ճանապարհածախս:  
 
 
Ծրագրի պայմաններ և ժամկետներ 
 
Մրցույթին կարող են դիմել Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
պրոֆեսորադասախոսական կազմը և ասպիրանտները (3-րդ տարվա): 
 
Դասընթացն անվճար է և տեղի կունենա 2 փուլով: Առաջին փուլը տեղի կունենա 2019թ. 
դեկտեմբերի 2-ից մինչև 4-ը (ժամը՝ 14:30-19:00), իսկ երկրորդ փուլը՝ դեկտեմբերի 7-ին 
(ժամը՝ 10:00-18:00) Երևանում: 
 
Դասընթացը կվարեն կրթության ոլորտի միջազգային և տեղացի մասնագետներ:  
 
Դասընթացի մասնակցության տեղերը սահմանափակ են: Դասընթացին մասնակցելու 
համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 26-ը, ժամը 17.00 register@osi.am 
էլ. փոստի հասցեին  ուղարկել՝ 

• Ինքնակենսագրություն (CV) 

• Մոտիվացիոն նամակ (առավելագույնը՝ 150 բառ) նկարագրելով`  
1. դասընթացին մասնակցելու շարժառիթները, 
2.  նմանատիպ դասընթացի մասնակցության նախկին փորձը (եթե այդպիսին 

առկա է), 
3. դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքի և հմտությունների 

հնարավոր կիրառելիության շրջանակն ու ձևերը: 
 
Դիմումների գործընթացի վերաբերյալ հարցերի դեպքում դիմել հետևյալ էլ. 
հասցեով՝ ani@osi.am: 
 
Դասընթացի համար ընտրված մասնակիցները կտեղեկացվեն էլ. նամակով մինչև 2019թ. 
նոյեմբերի 29-ը: 
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