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La MANCHE ծրագրի հիմնական նպատակը. 

  Հայաստանում, Բելառուսում, Մոլդովայում և 

Ուկրանիայում բարձրագույն կրթության ոլորտում 

փոփոխությունների նախաձեռնում, 

  Ծրագրի բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում ղեկավարման և  

կառավարման հմտությունների կատարելագործում, 

 Բարձրագույն կրթության ոլորտում 

փոփոխությունների իրականացման,      



համալսարանի ղեկավարման, որոշումների կայացման 

գործընթացում ուսանողների ավելի ակտիվ 

ներգրավվածություն: 

La MANCHE կոնսորցիումը ներառում է 29 գործընկեր 

հաստատություններ կազմված` արևելյան 

հարևանության երկրների 23, ԵՄ 5 բարձրագույն 

ուսաումնական հաստատություններից և Միացյալ 
թագավորության 1 բիզնես կազմակերպությունից:   



La MANCHE ծրագրի գործառույթները և 

արդյունքները  

 Ծրագրի բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում ղեկավարման և 

կառավարման հմտությունների ինքնավերլուծություն 

և արտաքին գնահատում, 

  Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

բարձրագույն կրթության արդիականացման 

գործընթացի մոնիթորինգ, հաշվետվության կազմում, 

փորձի տարածում, կիրառում, 

  



 Փոփոխությունների նախաձեռնման և իրականացման 

հետ կապված համապատասխան մասնագետների 

վերապատրաստում,     

 ԵՄ և գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների ղեկավարների և ծրագրի 

գործընկեր չհանդիսացող բարձրագույն կրթության 

ոլորտի այլ շահառուների միջև կայուն երկխոսության 



ապահովում (VTT վիրտուալ փորձագիտական խմբի 

միջոցով), կրթության ոլորտի արդիականացում, 

լավագույն փորձի կիրառում, 

 Արևելյան գործընկերության երկրների բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների համար 

“Բարձրագույն կրթության փոփոխությունների 

նախաձեռնում և կառավարում” ծրագրի 

շրջանակներում փոփոխությունների իրականացման 

հետ կապված ռազմավարության մշակում:   

  

 



Հաշվետվություններ ծրագրի շրջանակներում 

 ԱՐՏԱՔԻՆ                               

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՎՈՂ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԵՋ 

 
 ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԻ 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 



 
ՀԱԱՀ-ի հիմնական դերակատարումը  La 

MANCHE ծրագրում.   

ՀԱԱՀ-ն La MANCHE ծրագրի շրջանակներում 

հանդիսանում է WP 9 (9-րդ աշխատանքային 

խմբի ղեկավար): 

 WP 9 ծարագրի մասին տեղեկատվության 

տարածմամբ զբաղվող մի խումբ է, որում  

ներագրավված են հետևյալ գործընկերներ 

հաստատությունները.   



    Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության  տարածմամբ զբաղվող խումբ  
 

  Country Acronym Institition 

P1 Bulgaria IUC International University College 

P2 Armenia ANAU Armenian National Agrarian University 

P6 Belarus BSEU Belarusian State Economic University 

P10 Georgia CU Caucasus University 

P16 Moldova SAUM State Agrarian University of Moldova 

P18 Ukraine CSTU Cherkasy State Technological University 

P23 Ukraine LPNU Lviv Polytechnic National University 

P24 Ukraine ONEU Odessa National Economic University 

P25 Greece UTH University of Thessaly 



: 

 
WP9 հիմնական գործառույթները  

 
 

 “Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման 

ռազմավարության” մշակում; 

 La MANCHE ծրագրի ինտերնետային կայքի միջոցով  

ծրագրի առցանց ներկայացում; 

 Ծրագրի վերաբերյալ տպագրված թռուցիկների 

տարածում, La MANCHE ծրագրի գործընկեր երկրների 

շրջանում էլեկտրոնային տեղեկատվական նյութերի 

տարածում,   

 Տեղեկատվության տարածում հրատարակությունների 

և էլեկտրոնային լրատվական միջոցներով; 

 

 



 6 մամլո ասուլիսներ Բուլղարիայում և 5 գործընկեր 

երկրներում; 

 Տեղեկատվության տարածմանը միտված եզրափակիչ 
միջոցառման կազմակերպում “La MANCHE ծրագրի 

ռազմավարության” ներկայացում և տարածում. 

 



 Ս/թ սեպտեմբերի 7-13 ծրագրի շրջանակներում 

համակարգող հաստատությունը` Բուլղարիայի 

միջազգային համալսարանական քոլեջը կազմակերպել 
էր “Երիտասարդ ղեկավարների ակադեմիա” 

ամառային դպրոցը, որը ծրագրի շրջանակներում 

ուսանողների մասնակցությամբ ամենակարևոր 

միջոցառումներից մեկն է: Ամառային դպրոցին 

մասնակցում էին նաև ՀԱԱՀ ուսանողները:  



   



 

 

 
 

 

  Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման 

ռազմավարական պլանը (Communication and Post-

Project Dissemination Strategy) մշակվել է ՀԱԱՀ-ի 

կողմից և հասանելի է ծրագրի ինտերնետային կայք 

էջում.http://lamanche-

tempus.eu/frontend/files/pdf/La_MANCHE_Flyer_AM.pdf 



 Ծրագրի առցանց ներկայացված La MANCHE-ի 

պաշտոնական կայք էջում http://www.lamanche-

tempus.eu/ 
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 Էլեկտրոնային տեղեկատվության մշակում և 

տարածում  

 ՀԱԱՀ-ն ծրագրի համակարգող հաստատության հետ 

միասին մշակել է մի համակարգ, որի միջոցով 

հավաքագրում է այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը 

վերաբերվում է գործընկեր համալսարաններում 

ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ցանկացած 

միջոցառման: 

 Վերոնշյալ տեղեկատվության հիման վրա ամեն 6 

ամիսը մեկ էլեկտրոնային ձևաչափով 

տեղեկատվությունը հասանելի է դառնում ծրագրի 

պաշտոնական ինտերնետային էջում, որը 

 

 



Բարձրագույն կրթության փոփոխությունների 

նախաձեռնման և իրականացման ոլորտում փորձի 

փոխանակման և տեղեկատվության հասանելիության 

լավագույն միջոցներից մեկն է:  

 Տեղեկատվությունը արտաքին շահառուների շրջանում  

տարածվում է նաև էլեկտրոնային փոսի միջոցով:  

 



22 October 2013, La MANCHE 3nd 

Partner  Meeting,  Bragança, Portugal  



ՀԱԱՀ-ն ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ցանկած 

միջոցառում լուսաբանում է իր պաշտոնական 

ինտերնետային կայք էջում. http://anau.am/en/about-

us/705--l-tempus-iv-lamanche-r-l-tempus-iv-lamanche-r- 
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Առցանց սեմինար “Ղեկավարումը բարձրագույն կրթության 

ոլորտում” թեմայով (24-25 ապրիլ, 2013), 

 

 

     

կազմակերպված Բիրմինգհամի համալսարանական քոլեջի կողմից  

http://lamanche.ucb.ac.uk  
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 Թրեյնինգների և հանրային դասախոսության կազմակերպում 

բարձրագույն կրթության ոլորտում փոփոխությունների 

նախաձեռնման ոլորտում: 

   (http://anau.am/en/about-us/1127--tempus-iv-la-manche-l-r-). by the 

trainers as well.  

 

 



 
ՀԱԱՀ-ն ծրագիրը ներկայացնում է տարբեր ազգային և 

միջազգային միջոցառումների ընթացքում  

  “Կրթությունը Հայաստանում  -2013"  

Միջազգային ցուցահանդես (Ապրիլի 17-19) 



 “Կրթություն և Կարիերա  EXPO-2014"  

 

 

 

 



 

 
 “Եվրոպայի օրը” միջազգային շաբաթ. 

(http://tempus.am/index.php?option=com_content&view=article&id=1526%3Aeurope-

day-information-week&catid=107%3Atempus&lang=en):  

 

 

 



Շնորհակալություն  


