
Բարձրագույն կրթության
փոփոխութույնների նախաձեռնում

և կառավարում
Տեմպուս IV ծրագիր



La MANCHE ծրագրի նպատակը

Գործընկեր երկրների
բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում
կրթական գործընթացում

փոփոխությունների
նախաձեռնում

Ղեկավարման
կարողությունների
կատարելագործում

Որոշումների
կայացման

գործընթացում
ուսանողների ակտիվ
ներգրավվածություն

Արտաքին շահառուների
ներգրավում



“Բարձրագույն կրթական հաստատությունների, 

արդյունաբերության և բիզնես

կազմակերպությունների համագործակցության

ոլորտում առկա խնդիրները`

կապված նոր ուսումնական ծրագրերի, պլանների մշակման և
կիրառման հետ



LaMANCHE VTT

LaMANCHE VTT (վիրտուալ
փորձագիտական խումբ) առցանց
պորտալը ստեղծվել է ծրագրի

գործընկեր երկրներում բարձրագույն
կրթության ոլորտում ակտիվ

երկխոսության և լավագույն փորձի
փոխանակման համար և համախմբում
է բարձրագույն կրթության ոլորտի

տարբեր շահառուների:



Արտաքին շահառուներ

Ծրագրի կոնսորցիումին
չպատկանող գործընկեր
երկրների բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններ

Քաղաքացիական
ծառայողներ, 

հասարակական
կազմակերպություններ

Որոշում կայացնողներ

Ուսանողական
կազմակերպություններ

Բիզնես ոլորտի
ներկայացուցիչներ,

Գենդերային հավասարության
խնդիրներով զբաղվող
կազմակերպություններ



 Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն,

 Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության
հարցերի նախարարություն. Երիտասարդական Ուսումնասիրությունների
Ինստիտուտ ՀԿ, 

 Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական
համալսարան,

 Վանաձորի պետական համալսարան,

 "Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն”

/ԱՀԿՄԿ/ԱՈՒԿ,

 Հիմք բարեգործական բնապահպանական հասարակական կազմակերպություն,

 Հայաստանի ազգային ուսանողական ասոցացիա,

 Միջմշակութային երկխոսության, ժողովրդավարության և
խաղաղության երիտասարդական ակումբ (YCIDDP),

 Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն (ICHD)

 «Արտ-Լար Ֆինանս Ընդ Ըքաունթինգ» ընկերություն,

 «Այ Սի Էլ Թի» լեզուների և վերապատրաստման միջազգային կենտրոն,



La MANCHE ծրագրի շրջանակներում ձևավորված արտաքին շահառուները. 

կամավոր կերպով իրենց ջանքերը
համախմբում են
5 գործընկեր երկրներում

“Բարձրագույն կրթության
փոփոխությունների
նախաձեռնում և կառավարում” ծրագրի
ռազմավարության մշակման համար

կիսում են իրենց փորձը
համալսարանի
ղեկավարման, 

կրթական ծրագրերի
մշակման վերաբերյալ
ծրագրի գործընկեր այլ
հաստատությունների

և արտաքին այլ շահառուների հետ



VTT պորտալի շրջանակներում մասնակցել են

“Խորհրդատվական բաժնում” առցանց քննարկումների
ծրագրի շրջանակներում առաջադրված հատուկ
թեմաների շուրջ` 

Մեկնաբանությունները ստանալուց, 

քննարկումներից հետո պատրաստվում է
հաղորդագրություն (հուշագիր) քննարկումից բխող արդյունքների
և եզրակացության վերաբերյալ: Հաղորդագրությունում
ամփոփած գաղափարները
հետագայում ներառվելու են La MANCHE 

ծրագրի ռազմավարության մեջ:



“Բարձրագույն կրթական հաստատությունների, 

արդյունաբերության և բիզնես
կազմակերպությունների համագործակցության
ոլորտում առկա խնդիրները`

կապված նոր ուսումնական ծրագրերի,

պլանների մշակման և կիրառման հետ



Խնդիրներ

Արտաքին շահառուների
ոչ բավարար մասնակցություն

Որակյալ մասնագետների պակաս

Ներքին շահակից ուսանողների
և արտաքին շահակից
ուսանողական ընկերությունների
ոչ ընդգրկուն մասնակցություն



Ոչ բավարար
ֆինանսական ռեսուրսներ,

ցածր աշխատավարձ,

մոտիվացիայի պակաս



Առաջարկվող լուծումներ

Ծրագրերը պետք է մշակվեն և
վերանայվեն համաձայն
եվրոպական կրթական չափանիշների

Մշտական երկխոսություն
գործատուի և կրթական
հաստատության միջև

ԿԳՆ-ի ակտիվ մասնակցություն
կրթական ծրագրերի
մշակման գործընթացում

Դիտարկել կրթական ծրագրերի
մշակումը մշտապես փոփոխվող
հասարակության մեջ
և աշխատաշուկայում



Շուկայի վերլուծություն, 

իրական պահանջների վերծանում

Անհրաժեշտ որակավորումով
դասախոսական անձնակազմ

Բիզնես կազմակերպությունների ներգրավում, 

որպես պոտենցիալ գործատուների, 

ինչպես նաև որպես օժանդակող մարմին

Պրակտիկաների կազմակերպումը իրականացնել ավելի արդյունավետ`

հետագայում շրջանավարտներին աշխատանքով ապահովելով



Շնորհակալություն

Սաթիկ Ավագյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

inter@anau.am, satikavagyan@mail.ru
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