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Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Էրազմուս+» ծրագիրը աջակցում է 

բարձրագույն կրթությանը, վերապատրաստումներին, երիտասարդության և սպորտի 

ոլորտում իրականացվող ծրագրերին։ Այն աշխարհի 140 երկրներում բացառիկ հնարա-

վորություն է ընձեռում ակադեմիական հանրությանը, երիտասարդությանը, սպորտի 

ոլորտում ակտիվ կազմակերպություններին՝ համագործակցելու և մեկտեղելու իրենց 

ջանքերը։ Այս աջակցությունն առավելապես դրսևորվում է բարձրագույն կրթության 

ոլորտում։ 33 երկրներում և 12 ռեգիոններում գործող համալսարանների շարունա-

կաբար ընդլայնվող տարատեսակ համագործակցությունների շնորհիվ ծրագրի առաջին՝ 

2014-2020թթ. ընդգրկող փուլում դասախոսները և վարչական աշխատակիցները, 

ուսանողները, հասարակական կազմակերպությունների, նախարարությունների, բիզնես 

և ձեռնարկատիրական ոլորտի ներկայացուցիչները, այլ հետաքրքրված անձիք և 

կազմակերպություններ հնարավորություն են ստացել ծանոթանալու Եվրոպական 

միության երկրներում հասանելի լավագույն փորձին։ Վերջիններս մասնակցում են 

շարժունության ծրագրերի, իրենց ջանքերն են մեկտեղում մասնագիտական շրջանակ-

ներում, տարատեսակ ծրագրերի շուրջ աշխատում են արտասահմանյան գործընկերների 

հետ համատեղ՝ բարձրագույն կրթության ոլորտում ստեղծելով նոր իրականություն։ 

«Էրազմուս+» ծրագիրը հիանալի գործիք է ուսումնառության և դասավանդման 

արդիականացման, ժամանակակից կրթության խնդիրները լավագույնս հասկանալու և 

համագործակցության շրջանակում Բոլոնյան բարեփոխումների իրականացման 

տեսանկյունից։    

Ծրագրերի ֆինսավորման բեռն ընկած է Եվրոպական միության 27 երկրների և 

« »Էրազմուս+  ծրագրի հետ ասոցացված 6 երկրների վրա, իսկ տեխնիկական և 

վարչական աջակցությունը իրականացվում է Կրթության և մշակույթի գործադիր 

գործակալության կողմից։

«Էրազմուս+»  ծրագրի յոթնամյա գործունեության ընթացքում Հայաստանը ընդգրկված 

է եղել բուհերի կարողությունների զարգացմանը միտված 30 նախագծերում, որոնք 

թիրախավորել են պրոֆեսորադասախոսական համակազմի կարողությունների 

զարգացումը, Եվրոպական ինտեգրացիային նվիրված 9 Ժան Մոնե ծրագրերը. 

եվրոպական գործընկերների հետ համատեղ իրականացվել են դասախոսների և 

ուսանողների 4814 փոխանակում, Հայաստանի Հանրապետության 75 քաղաքացի 

ստացել է Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի կրթաթոշակ։

ԼԱՆԱ ԿԱՌԼՈՎԱ 
Հայաստանում Էրազմուս+ 

ծրագրի ազգային գրասենյակի 
համակարգող 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Եվրոպական միության և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ համագործակցությունը 

միտված է կրթության նպատակների վերաիմաստավորմանը, ինչպես նաև կրթության 

ոլորտի գործունեության համար ավելի նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը։ 

«Էրազմուս+» ծրագրի հաջորդ՝ 2021-2027թթ. շրջափուլը բուհերի, շահառուների, և լայն 

հանրության համար նոր խնդիրներ ու նպատակներ է թիրախավորում։ Գործընկե-

րության և համագործակցության համար առաջնահերթություն են լինելու շրջակա 

միջավայրի պահպանությունը, դասավանդման նորարարական մեթոդները, թվայ-

նացումը, ներառական կրթությունը, բարձրագույն կրթության հասանելիությունն ու 

հավասարությունը և շատ այլ հարցեր։ Մանրամասների մասին կխոսենք հաջորդիվ...

Կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի ազդեցությունը արտացոլվում է 

անհատական, ինստիտուցիոնալ և ազգային մակարդակներում։ Նախագծերի մաս-

նակիցները բարելավում են իրենց մասնագիտական և «փափուկ» կարողությունները, 

ձեռք են բերում ժամանակակից դասավանդման հմտություններ։ Արդեն վերապատ-

րաստված մասնագետները ունեն կարողություն մասնակցելու ազգային և միջազգային 

մակարդակներում տարատեսակ հարցերի շուրջ կազմակերպվող կրթական բարեփո-

խումներին։ Բարեփոխումների շրջանակն ընդգրկուն է. համատեղ աշխատանք է 

իրականացվել միջազգայնացման մակարդակի բարելավման, որակի ապահովման 

մեխանիզմների ստեղծման, ձեռնարկատիրության զարգացման, բիզնեսի ոլորտը ներ-

կայացնող կազմակերպությունների հետ կապերի ամրապնդման, ստարտափների 

ստեղծման, սննդի անվտանգության, բիոտեխնոլոգիաների ոլորտի, գրադարանային 

կարողությունների մեծացման, և շատ այլ ուղղություններով։ Հայաստանյան բուհական 

համակարգում հատուկ տեղ է զբաղեցնում Զալզբուրգյան սկզբունքների յուրացումը և 

դոկտորական կրթության ոլորտում բարեփոխումների իրականացումը։

Սույն հրատարակությունը նվիրված է համագործակցության տարբեր ուղղություններին։ 

Այն որոշ պատկերացում է տալիս Ծրագրի կողմից տարիներ ի վեր իրականացվող 

նախաձեռնությունների արդյունքների վերաբերյալ։
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2004-2021թթ. ժամանակահատվածում 75 հայ դիմորդ արժանացել է Էրազմուս Մունդուս 

ամբողջական կրթաթոշակի։ 

3672015թ.

6462016թ.

8882017թ. 

8412018թ. 

9992019թ. 

10652020թ.

Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանից ԵՄ 27 և «Էրազմուս+» ծրագրին 

ասոցացված 6 երկրներ և դեպի Հայաստան իրականացված փոխանակումների 

պատկերը հետևյալն է. 

ԱՄՓՈՓ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր 

Շարժունության ծրագրեր 

Բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների 
զարգացմանը միտված ծրագրեր
Հայաստանյան բուհերը 2015թ.-ից ի վեր ընդգրկվել են կարողությունների զարգացման 

30 ծրագրերում, որոնցից 8-ը համակարգվել և համակարգվում են հայաստանյան 

բուհերի կողմից։ Ծրագրերում ընդհանուր առմամբ ներգրավված են 24 բուհեր և 18 այլ 

կազմակերպություններ։

24 
բուհեր 

18 
կազմակերպություններ 

30/8 
ծրագրեր
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2016-2021թթ. ՀՀ բուհերի մասնակցությամբ ֆինանսավորվել են՝ 

Ժան Մոնե 
մոդուլներ՝ 5 Ժան Մոնե 

նախագծեր՝ 2 

Ժան Մոնե 
ցանցեր՝ 2 

Իրականացվող Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման 
ծրագրերի ուղղությունները

 Ուսումնական ծրագրերի մշակում՝ 13 ծրագիր

Կրթական համակարգերի և բուհերի 
կառավարման արդիականացում՝ 7 ծրագիր

 Բարձրագույն կրթական ոլորտի և լայն հասարակական ու 
տնտեսական միջավայրի միջև կապի ամրապնդում՝ 10 ծրագիր 

Ժան Մոնե գործողությունների վիճակագրություն

Ծրագրերից իրենց ծավալով և բարդությամբ աչքի են ընկնում բուհերի կարողություն-

ների զարգացմանը միտված նախաձեռնությունները։ Նմանատիպ 30 ծրագրերի 

շրջանակում Հայաստանը համագործակցել է Եվրոպական միության 22 երկրների 132 

բուհերի և կազմակերպությունների հետ, մյուս 6 ռեգիոնների գործընկերների հետ 

համագործակցություն է իրականացվել 151 բուհերի և կազմակերպությունների հետ։ 

Նշված ծրագրերում ընդգրկված են եղել Հայաստանի 24 բուհեր, 2 նախարարություններ, 

13 ՀԿ-ներ, 5 գիտահետազոտական ինստիտուտներ, կրթության հավատարմագրման և 

աստիճանի փոխճանաչման 2 ազգային կենտրոններ։

30 ծրագրեր30 ծրագրեր30 ծրագրեր 132132132

ԵՄ 22 երկրներԵՄ 22 երկրներԵՄ 22 երկրներ

բուհ և բուհ և 
կազմակերպություններկազմակերպություններ

բուհ և 
կազմակերպություններ
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«մեծ հնարավորություն է 
անձնական աճի համար», 

ԷՐԱԶՄՈՒՍ + «ԿՐԹԱԿԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅԱՆ» 
մասնակիցները 

«Էրազմուսն 

ինքնաբացահայտում է» 

«անկախ ապրելու փորձ է 

օտար միջավայրում» 

«արկածներով լի փորձություն է, որն անփոխարինելի մտքեր է տալիս»,  

«…էրազմուսն ամենակարճ 

ու արագ ճանապարհն է 

աշխարհին ծանոթանալու 

համար».
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Երևանի պետական համալսարանի Գիտական քաղաքականության և միջազգային 

համագործակցության գծով պրոռեկտորի տեղակալ Ալեքսանդր Մարգարովը, անդրա-

դառնալով կրեդիտային շարժունության ծրագրերին, նշում է. «Սա մի առումով ուսանող-

ների համար գիտելիքի ձեռք բերում է, որը թույլ է տալիս լրացնել մեթոդիկայի կամ մեկնա-

բանության տարբերությունը, մյուս մասով՝ թույլ է տալիս նրանց մուտք գործել գիտական 

համագործակցության միջավայր: Դասախոսների շարժունության պարագայում ծրագիրը 

խթան է հանդիսանում, որ նրանք ինքնակրթվեն, մշակեն նոր առարկաներ, դասավանդեն 

այլ բուհերում: Այս ամենը լայն հնարավորություն է մասնագիտական կապերը ընդլայնելու 

և հետագայում գործընկեր բուհերի կոլեգա-

ների հետ համատեղ գիտական աշխատանք-

ներ իրականացնելու»:

Կրեդիտային շարժունության փորձառություն ունի Սեդա Ստեփանյանը: Գիտություն-

ների ազգային ակադեմիայիում (ՀՀ ԳԱԱ) սովորելու տարիներին շարժունություն է 

իրականացրել Իտալիայի Տուշայի համալսարանում:

Ուսանելու նպատակով կրեդիտային շարժունությանը մասնակցելու համար պետք է 

լինել բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանող (բակալավր, մագիստ-

րատուրա, ասպիրանտուրա): Սակայն, բակալավրի դեպքում, դիմորդները պետք է լինեն 

առնվազն երկրորդ տարվա ուսանողներ: Ուսումնառությունը կարող է տևել նվազա-

գույնը 2 ամսից մինչև 12 ամիս: Փորձառության ընթացքում ուսանողները ստանում են 

«Էրազմուս+» դրամաշնորհ՝ ճանապարհածախսի և կեցության համար:

Մարգարովի կարծիքով, նմանատիպ ծրա-

գրերը անհրաժեշտ են, որ բուհերը ավելի 

մրցունակ լինեն ու հնարավորինս լավ կրթա-

կան միջավայրով հանդես գան: Նախագիծը 

դրական ազդեցություն ունի նաև հայաս-

տանյան բուհերի վրա, խթանում է միջազ-

գայնացումը, որն էլ իր հերթին բերում է 

բուհերի կողմից առաջարկվող անգլալեզու 

առարկաների ավելացմանը։ Հատկանշական 

է, որ ԵՊՀ-ում վերջին հինգ տարվա ընթաց-

քում անգլերենով դասավանդվող առարկա-

ների քանակը 40-50-ից հասել է 500-ի: 

«Աննկարագրելի ու անմոռանալի էր»,-այսպես էլ Սեդան ոգևորությամբ լի սկսում է հիշել 

ու պատմել Իտալիայում անցկացրած ուսանողական տարիները: Ճամփորդությունները, 

միջմշակութային երեկոները ուղեկցել են ուսման գործընթացին: Ամենակարևորը, 

ինչպես Սեդան է նշում՝ սովորելու մոտիվացիան շատ էր: Նա նաև խոսեց առավելություն-

ների մասին. «Հիմնական նորությունն ու տարբերությունն այն էր, որ պրակտիկ հմտու-

թյուններս եմ զարգացրել, տեխնիկապես լավ կահավորված լաբորատորիաներում տա-

րատեսակ փորձեր եմ կատարել»: Ծրագրի ընթացքում Սեդան մասնակցել է տարբեր կոն-

ֆերանսների և ամառային դպրոցի, շփվել ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ, որոնց 

արդյունքում, միջազգային մասնագետների հետ համատեղ հոդվածներ է տպագրել:

Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանից ծրագրային երկրներ և հակառակ 

ուղղությամբ շարժունությունների թիվը փոփոխական աճ է ապրել։ Ընդհանուր առմամբ, 

2015-2020թթ. ընթացքում նախատեսվել են ուսանողների և աշխատակիցների ներգնա և 

արտագնա 4814 շարժունություններ: Դրանք իրականացնելու նպատակով մասնակից-

ներին մինչև 16,054,732 եվրո գումար է տրամադրվել(ու)։



Շատերը ծրագրերին դիմում են ոչ միայն մասնագիտական հմտությունների ավելաց-

ման, այլև սեփական անձը վերաձևավորելու, մտածելակերպը փոխելու և միջմշա-

կութային միջավայրում ապրելու և սովորելու համար:

Կրեդիտային շարժունության մեկ այլ մասնակցի՝ Հայ-ռուսական համալսարանի (ՀՌՀ) 

ուսանող Լիլիթ Հովհաննիսյանի համար էլ ծրագրին մասնակցելը կրթական համա-

կարգի նկատմամբ հայացքները փոխելու խթան հանդիսացավ: «Արտերկրում ուսանող-

ները քիչ էին մտածում գնահատականների մասին, հոգեբանական ազատություն ունեին, 

նրանց հետ շփվելով ես էլ որոշ չափով փոխեցի մտածելակերպս, հիմա ինքնա-

վըստահություն ունեմ սեփական գիտելիքների և ուժերի նկատմամբ»,-նշում է Լիլիթը: 

Ինչպես նշել էինք, ուսանողներից զատ, ծրագրին կարող է մասնակցել նաև բուհական 

աշխատակազմը (դասախոսներ և վարչական անձնակազմ): Վերջիններիս մասնակցու-

թյունը բավականին աճել է. եթե 2015թ.-ին միայն 162 դասախոսներ և վարչական աշխա-

տակիցներ են իրականացրել շարժունություն, ապա 2020թ.-ին այդ թիվը հասել է 624-ի:

Գավառի պետական համալսարանի (ԳՊՀ) դասախոս Ռուզաննա Սարգսյանը արտ-

երկրում դասավանդման և վերապատրաստման տարատեսակ փորձառություն ունի: Իր 

գիտական հոդվածներից երկու տասնյակը գրել է արտերկրում՝ տվյալ բուհերի 

կոլեգաների հետ համատեղ: Ծրագիրը անձնային աճից զատ, իրեն կրթական նոր 

մեթոդներ է ուսուցանել: Համեմատելով կրթական միջավայրը և ուսանողների վերա-

բերմունքը կրթության նկատմամբ՝ Ռուզաննան ասում է. «Արտասահմանյան բուհերի մեծ 

մասը տեխնոլոգիապես հագեցած 

էր, նորագույն տեխնոլոգիաներով 

զինված լաբորատորիաներ և լսա-

րաններ կային: Ցավոք, մեզ մոտ 

միշտ չէ, որ այդպես է: Բացի այդ, 

նկատեցի, որ արտերկրի ուսանող-

ների մոտ մոտիվացիան ավելի 

բարձր մակարդակի վրա էր՝ գի-

տեին, թե ինչի համար էին հաճա-

խում դասերին, ավելի հետաքըր-

քրված էին»: 
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Գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ) դասախոս Նարինե Մանուկյանի համար 

թեև ծրագիրը մասանագիտական լայն ցանց ստեղծեց, այնուամենայնիվ, նաև 

«ստիպեց» վերարժևորել մեր ունեցածը: Ինչպես դասախոսն է նշում՝ «մենք այնքան էլ 

հետ չենք Եվրոպայից, շատ մեթոդներ կային, որոնք մենք վաղուց էինք կիրառում»:

«Կրթական միջավայրը մեր կարիքը չի ունենա, եթե մենք չինքնակրթվենք ու չզարգացնենք 

մասանագիտական կարողությունները: Միջմշակութային շփումն ու արտերկրում 

դասավանդման փորձը ինձ օգնում են, որ անընդհատ աշխատեմ ինքս ինձ վրա»,-ասում է 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի (ՀԱԱՀ) դասախոս Գայանե 

Մարմարյանը: Դասախոսը մշտապես կապի մեջ է արտասահմանցի գործընկերների 

հետ, փորձի փոխանակման գործընթացը շարունակական բնույթ է կրում: 

Այնուամենայնիվ, ինչ-որ չափով բոլորն էլ միջմշակութային միջավայրում նոր հմտու-

թյուններ են ձեռք բերել: Հայաս-

տանի ազգային պոլիտեխնիկական 

համալսարանի (ՀԱՊՀ) դասախոս 

Անդրանիկ Առաքելյանն էլ իր 

փորձառությունից «քաղել է» ուսա-

նողակենտրոն կրթական մեթոդ-

ների կիրառումը: Օրինակ՝ դասերը 

հիմնականում իրականացնում է 

այն թեմաների շուրջ, որոնք ուսա-

նողներին առավել հետաքրքրում են: 

Խմբային աշխատանքներ ևս հանձ-

նարարում է, որի ժամանակ դասա-

խոսի գործառույթը հանձն է առնում 

ուսանողներից մեկը: Դասախոսը 

նշում է, որ շատ նորարարական 

մեթոդներ կան, սակայն որոշ դեպ-

քերում դրանք տեղայնացնելն այնքան էլ հեշտ չէ՝ կախված ռեսուրսներից, մտա-

ծելակերպից և տարատեսակ հանգամանքներից: 

Դասախոսները, կրեդիտային շարժունության ծրագրերին մասնակցելով, նաև հավաքում 

են կրեդիտներ, որոնք անհրաժեշտ են իրենց հետագա առաջխաղացման և կարիերայի 

աճի համար։
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Անկախ դժվարություններից, 
նորություններից ու փորձություններից, 

և՛ ուսանողները, և՛ դասախոսները  
խորհուրդ են տալիս վստահ լինել 

սեփական ուժերի վրա և հնարավորության 
դեպքում «Էրազմուս+ կրթական 

ճամփորդության մասնակիցը դառնալ:



«Չնայած այն փաստին, որ յուրաքանչյուր համագործակից բուհ տարատեսակ փորձա-

ռություն ուներ, այնուամենայնիվ, բոլորս հարում էինք մեկ նպատակի: Բազմազանությունն 

օգնեց մեզ էլ ավելի լավ արդյունքների հասնելու և ոլորտային խնդիրներին տարբեր 

տեսակյուններից անդրադառնալու»,-նշում է ծրագրի համակարգող, ՀՊՄՀ միջազգային 

համագործակցության բաժնի ղեկավար Մարիաննա Հարությունյանը:

Հայկական մի քանի բուհերի համար «BOOST»-ը միջազգայնացմանը նպաստող, 

բուհերի համար եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ընթացակարգեր 

նախագծելու հնարավորություն է, զարգանալու և աճելու հիմք: «Boost» անգլերենից 

թարգմանաբար նշանակում է «առաջ մղել», «բարելավել»: Տվյալ դեպքում բարձրա-

գույն ուսումնական հաստատություններին առաջ մղող ուժը միջազգայնացումն է:

Ուսումնական այցեր, փորձի փոխանակում և վերապատրաստումներ. այս ամենի 

շնորհիվ տեղական բուհերի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան ծանո-

թանալու համագործակից բուհերի ռազմավարությանը, միջազգային բաժինների 

կառուցվածքներին և բուհերի միջազգայնացմանը նպաստող աշխատանքներին:        

2016թ.-ից Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի (ՀՊՄՀ) համակարգմամբ սկսվեց Եվրամիության կողմից ֆինանսա-

վորվող «Հայաստանյան համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և 

մարքեթինգի խթանում (BOOST)» ծրագիրը: Այն միտված էր խրախուսելու ՀՀ բարձրա-

գույն կրթության հետագա միջազգայնացումը՝ մշակելով ազգային և ինստիտուցիոնալ 

քաղաքականության շրջանակ և գործիքակազմ:

Համակարգող համալսարանից զատ, ծրագրում ընդգրկված են եղել նաև Հայաստանի 

ամերիկյան համալսարանը (ՀԱՀ), Շիրակի պետական համալսարանը (ՇՊՀ), Երևանի 

Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան (ԵՊԿ) և Վանաձորի Հ. Թումանյանի 

անվան պետական համալսարանը (ՎՊՀ):

«BOOST» 
Միջազգայնացնելով հայկական համալսարանները 
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«BOOST»-ը նպաստել է բարձրագույն կրթության միջազգայնացման նշանակալի 

արդյունքներին: Մասնավորապես՝ մասնակից համալսարանների համար մշակվել են 

մարքեթինգային ռազմավարություններ, շարժունության գործընթացը համակարգող 

կարգեր, ստեղծվել միջազգայնացման չափման ցուցիչներ, ինչպես նաև՝ ձեռք բերվել 

տարատեսակ սարքավորումներ: 

Նախագիծը ծրագրում է միջազգային վարկանշավորման համակարգերում տեղական 

բուհերի ընդգրկումն ապահովել, օտարերկրյա որակավորումների, գիտական կոչում-

ների, կրեդիտների ճանաչման համակարգ ներդնել, նաև պարբերաբար ներգրավել այլ 

երկրներում ապրող շրջանավարտների, օտարերկրյա բուհերն ավարտած հայազգի 

շրջանավարտների բարձրագույն կրթության և հետազոտության միջազգայնացման 

գործընթացում:

«BOOST»-ի մասնակից բուհերը պարբերաբար համաժողովներ են կազմակերպել 

տեղական մյուս բուհերի համար՝ փորձելով այդպիսով նրանց ևս «միջազգայնացնել»:

Ծրագրի ընթացքում մշակված ռազմավարություններից զատ ստեղծվել են Study in 

Armenia կայքը և համանուն հոլովակը: Կայքը պատմում է Հայաստանի մասին, ներկա-

յացնում տեղական բուհերը, տեղեկատվություն տրամադրում այստեղ կրթություն 

ստանալու, ապրելու մասին և պատասխանում այն հարցին, թե ինչու սովորել Հայաս-

տանում: Սա ևս որպես կրթական ուղղություն կնպաստի Հայաստանի ճանաչելիության 

բարձրացմանը և կխթանի օտարերկրյա ուսանողների հոսքը մեր երկիր:

ԵՄ գործընկերներից իրենց փորձով են կիսվել Կատալոնիայի պոլիտեխնիկական, Վերգի-

լիոսի և Ռովիրայի (Իսպանիա), Տալինի տեխնիկական (էստոնիա), Լիսաբոնի համալսա-

րանները (Պորտուգալիա) և շվեդական Կառավարական տեխնոլոգիական ինստիտուտը:

Ծրագրի նպատակը ի սկզբանե եղել է 

այն, որ փոփոխությունները իրականաց-

վեն ոչ միայն ինստիտուցիոնալ, այլ նաև 

ազգային և տարածաշրջանային մա-

կարդակներում: Այս հարցում իր ակտիվ 

մասնակցությունն է ունեցել պետական 

սեկտորը՝ ՀՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարու-

թյունը (ԿԳՄՍ) և Ակադեմիական փոխ-

ճանաչման և շարժունության ազգային 

տեղեկատվական կենտրոնը (ԱՓՇԱՏԿ): 

ԿԳՄՍ նախարարությունը նախագծի ողջ 

ընթացքում աջակից լինելուց բացի, նաև 

օգնում էր ապահովել «BOOST»-ի շարու-

նակական բնույթը և խթանում դրա 

տարածումը: ԱՓՇԱՏԿ-ի շնորհիվ էլ բուհերը ծանոթացել են օտարերկրյա որակա-

վորումներին և դրանց ճանաչման գործընթացներին: Ծրագրի կազմակերպիչները նշում 

են, որ «BOOST»-ն այնքանով է հաջողված, որ նախագծի ռազմավարության մեջ տեղ 

գտած գաղափարախոսությունը ԿԳՄՍ-ի աջակցությամբ ընդգրկվել է ՀՀ բարձրագույն 

կրթության ռազմավարական պլանում: Վերջինիս նպատակներն են բարձրագույն 

կրթության և հետազոտության միջազգայնացմանը խթանող միջավայրի ձևավորումը, 

դրանց մրցունակության խթանումը, հետազոտության միջազգային տեսանելիության և 

գրավչության բարձրացումը, ուսանողների, դասախոսական և վարչական աշխա-

տակազմի միջազգային շարժունության ընդլայնումը: Այս ամենին համապատասխան 

կազմվել է ռազմավարության գործողությունների պլան:
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Ուսումնական ծրագրերի արդիականացման համար բարձրագույն կրթության ոլորտում 

«էրազմուս+»-ի շրջանակում կարողությունների զարգացմանը միտված մի շարք ծրագրեր են 

ֆինանսավորվում: Վերջիններիս հիմնական մասը նպատակ ունեն ուսումնական պլաներում 

ավելացնելու պրակտիկ առարկաները և բուհական կրթությունը համապատասխանեցնելու 

աշխատաշուկայի պահանջներին: Ֆինանսական կրթության որակի բարձրացման 

նմանատիպ ծրագրերից է «REFINE»-ը: Այն միտված է Հայաստանում և Մոլդովայում 

ֆինանսների մագիստրոսական ծրագրերի որակի բարելավմանը:

«Կորպորատիվ ֆինանսներ»-ը մշտապես արդի և պահանջված է եղել, սակայն դասա-

վանդման պլանը ուներ թերացումներ՝ տեսական մասը գերակշռում էր։ Ուստի, դասախոսների 

և ուսանողների շրջանում կարիքների գնահատում ենք իրականացրել, այնուհետև «Հայաս-

տանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի հետ վերլուծել աշխատաշուկայի պահանջները և ըստ դրանց՝ 

կատարել թիրախավորված բարեփոխումներ»,-նշում է Հայաստանի պետական տնտեսա-

գիտական համալսարանում (ՀՊՏՀ)  ծրագրի համակարգող Արփինե Ջրաղացպանյանը: 

Փոփոխություններ կատարելու համար, 

ինչպես նշում է Արփինեն, առաջնային էր 

նաև խորացնել դասավանդող անձնակազ-

մի հմտությունները և զարգացնել կարողու-

թյունները: Այդ նպատակով տեղի դասա-

խոսները Ավստրիայի, Սլովակիայի, Նիդեռ-

լանդների և Ֆրանսիայի՝ նախագծի գործ-

ընկեր համալսարաններում մասնակցել են 

դասավանդման նորարարական մեթոդների 

և ֆինանսների ժամանակակից թեմաների 

վերաբերյալ վերապատրաստումներին: 

Երկշաբաթյա դասընթացների ընթացքում 

դասախոսները վերամշակել են իրենց 

կողմից դասավանդվող առարկաների 

ուսումնական պլանները, դրանց բովանդա-

կությունը, առաջադրանքները, վերջն-

արդյունքները և գրականության ցանկը՝ համագործակցելով տվյալ համալսարանների 

համապատասխան ոլորտների մասնագետների հետ: Ծրագրի շրջանակում հատկացված 

բյուջեով հնարավորություն է եղել վերազինելու համալասարանի գրադարանն անհրաժեշտ 

գրականությամբ: 

«REFINE» ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստված դասախոսներից ՀՊՏՀ ֆինանսների 

ամբիոնի դոցենտ էդգար Աղաբեկյանը, անդրադառնալով արտերկրում ստացած փորձառու-

թյանը, նշում է. «Միջազգային համագործակցությունը, տարատեսակ քննարկումները խթան 

հանդիսացան և ինձ հնարավորություն տվեցին վերանայել դասավանդման մեթոդները: 

Մշակեցինք բազմաթիվ առաջադրանքներ, որոնք հեշտությամբ հնարավոր դարձավ զու-

գակցել տեսական նյութերի հետ: Ուսանողներին հնարավորինս շատ դասերին ներգրավելու 

նոր մեթոդներ ևս ձեռք բերեցինք»: Դասախոսի կարծիքով՝ նախագծի արդյունքն ակնհայտ է, 

գործատու-համալսարան կապն ապահովվում է, ինչի շնորհիվ տվյալ ոլորտի ուսանողների 

մեծ մասը աշխատաշուկայում իր տեղը գտնում է, ֆինանսական շատ կազմակերպություններ 

էլ թափուր հաստիք ունենալու դեպքում անմիջապես դիմում են համալսարանին:

«REFINE»
Բարձրացնելով Ֆինանսական կրթության որակը 
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ՀՊՏՀ-ից զատ, նախագիծն իրականացնող տեղական բուհերից են Հայ-ռուսական

համալսարանը (ՀՌՀ) և Գավառի պետական համալսարանը (ԳՊՀ):

ՀՌՀ-ի «Ֆինանսային էկոնոմիկա» բաժնի ուսանող Գեորգի Մելքոնյանը, խոսելով դասա-

վանդման մասին, հատկապես կարևորում է հրավիրյալ դասախոսների կողմից արված 

դասընթացները. «Երբ պրոֆեսիոնալ կարիերա ունեցող մարդիկ են քեզ դասավանդում, շատ 

ոգևորվում ես. դա և՛ գիտելիքի փոխանցում է, և՛ նաև իրական հաջողության պատմություն»: 

Գեորգիի խոսքերով, չնայած դժվարություններին, նույնիսկ համավարակի պայմաններում են 

դասերը հնարավորին չափ արդյունավետ անցկացվում. «Դասերին գրեթե պասիվ ուսանողներ 

չկան, մշտապես քննարկումներ են անում տարբեր թեմաների շուրջ, դասախոսներն էլ 

հիմնականում «մոդերատոր»-ի ֆունկցիա են կատարում»: 

«REFINE» ծրագիրը նշանակալից արդյունքներ է գրանցել նաև Գավառի պետական համալ-

սարանում: Լրամշակվել է վեց առարկա, և ներդրվել երկու նոր դասընթաց՝ «Հաղորդակ-

ցության հմտություն» և «Կորպորատիվ ֆինանսական կառավարում»: Նախագծի ԳՊՀ-ի 

համակարգող, արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ Լիլիթ Թոռչյանը նշում է, որ 

հատկապես կարևոր էր ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով մասնագիտական գրականության 

ձեռքբերումը, ինչը ուսանողներին հնարավորություն կտա ընդլայնել ոլորտային 

գիտելքիները: Մարզային բուհը ևս սերտ համագործակցում է գործատուների հետ: 

Կրթական ծրագրի արդիականացումից, դասախոսների վերպատրաստումից և մեծաքանակ 

գրականության ձեռքբերումից բացի, նախագծի կարևորագույն խնդիրներից է շարու-

նակականության ապահովումը: «REFINE»-ի մասնակիցները ԵՄ գործընկերների հետ 

համատեղ կազմել են կայունության ռազմավարություն, որը նպաստում է կրթական որակի 

բարձրացմանը, անհրաժեշտ ռեսուրսների ձեռքբերմանը և մշտական վերահսկողության 

ապահովմանը: Վերոնշյալ համալսարանները շարունակում են կնքել համաձայնագրեր 

աշխատաշուկայի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ, և, ինչպես իրենք են հավաս-

տիացնում, այդ ամենը «թղթի վրա չի մնում» և պրակտիկ կիրառություն է ունենում։

ՀՌՀ-ի նախագծի համակարգող, տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի վարիչ 

Մարիամ Ոսկանյանը նշում է. «Մեր նպատակը միայն ֆինանսական ոլորտի կրթական 

ծրագիրը զարգացնելը չէր, այլև այդ փորձի օգտագործումն էր մնացած մագիստրոսական 

ծրագրերում: Արդյունքում՝ կիրառելով միջ-

ազգային փորձը, մենք կարողացանք կրթա-

կան ծրագրերը հնարավորինս համա-

պատասխանեցնել եվրոպական ստան-

դարտներին»: Ծրագրի շրջանակում ՀՌՀ-

ում արդիականացրել են մի քանի առար-

կայական պլաններ, և մշակվել ամբող-

ջովին նոր առարկաներ, որոնցից են 

«Թվային տնտեսություն» (Digital economy), 

«Վարքային ֆինանսներ» (Behavioral 

finance) և «Հետազոտություն գրելու հմտու-

թյուններ» (Research writing): Նախագծի 

համակարգողը հավաստիացնում է, որ 

չնայած նրան, որ մի շարք հանգամանք-

ներով պայմանավորված, փոփոխություն-

ները դանդաղ են ընթանում, այնուամե-

նայնիվ, ամեն տարի վերանայելով նախորդ 

տարվա դասընթացները՝ շարունակաբար բարելավում են՝ այդպիսով ապահովելով «REFINE»-

ի երկարատև ազդեցությունը: 
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2017թ.-ից ի վեր հայաստանյան երկու համալսարանները՝ Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարանն (ՀՊՏՀ) ու Ճարտարապետության և շինարա-

րության Հայաստանի ազգային համալսարանը (ՃՇՀԱՀ), իրականացնում են 

մագիստրոսական համատեղ ծրագիր Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսա-

րանի հետ միասին: «Նախագծերի կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը 

հնարավորություն է ընձեռնում մեկական տարի սովորել ՀՀ բուհերում, այնուհետև, 

ցանկության դեպքում, առանց հավելյալ քննությունների ևս մեկ ամբողջական տարի 

ուսումը շարունակել Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանում, նաև փոր-

ձառություն անցնել Բոլոնիայի համալսարանի Ռիմինիի մասնաճյուղում: Համապա-

տասխան քանակի կրեդիտներ հավաքելու դեպքում ուսանողը ստանում է 3 դիպլոմ:

Համատեղ ծրագիրը մշակվել է «Էրազմուս+» կարողությունների զարգացման «Բարձրա-

գույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման 

և կիրառական գեոինֆորմացիայի մասնագիտական ոլորտների ուսումնական ծրագ-

րերում» («HERITAG») ծրագրի շրջանակներում:

«Հայաստանի կրթական համակարգը դիրտարկելիս, կարելի է ասել, որ հիմնականում 

ուսանողները չեն հասցնում սովորել և թեմաները խորապես ուսումնասիրել, որովհետև 

անընդհատ քննական պրոցեսի մեջ են: Մեր ծրագիրը մոդուլային է, մեկ-երկու առարկա 

ուսանելուց հետո քննություն են հանձնում, այնուհետև անցնում նոր առարկա»,-ասում է

«Մեր սկզբական խնդիրը կրթական ծրագրում միջառարկայական բարեփոխում իրակա-

նացնելն էր, արդյունքում հասկացանք, որ հնարավորություն և կարիք կա շարունակական 

կրթության նոր մոդուլի մշակման»,-նշում է ՃՇՀԱՀ Կրթության որակի ապահովման կենտ-

րոնի ղեկավար Վարազդատ Հովհաննիսյանը: Դասընթացը բավականին նորարարա-

կան է, հնարավորինս թեթևացված քննական ծանրաբեռնվածությունից, իսկ գրաֆիկը՝ 

ճկուն: 

«HERITAG»
Համատեղ մագիստրոսական ծրագիր հայկական 

բուհերի և Վալենսիայի պետական համալսարանի միջև 
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ՀՊՏՀ որակի ապահովման բաժնի պետ և ծրագրի համահամակարգող Ներսես 

Գևորգյանը: Մագիստրոսական ծրագրի հենց սկզբից կուրսը բաժանվում է խմբերի և 

յուրաքանչյուրը մեկ նախագծի գաղափար է գեներացնում, ու բոլոր առարկաները արդեն 

իսկ այդ գաղափարի շուրջ են կառուցվում. կարճ ասած, կիրառում են նախագծի վրա 

հիմնված ուսուցման (project based learning) մեթոդը:

ՀՀ վերոնշյալ բուհերի դասախոսները արտերկրում ևս վերապատրաստվել են և, 

մշտապես կապի մեջ լինելով իրենց գործընկեր բուհերի կոլեգաների հետ, յուրաքանչյուր 

տարի առարկայական բարեփոխումներ են իրականացնում: Ինստիտուցիոնալ մակար-

դակում ևս կատարվել է փոփոխություն և համալսարաններում ստեղծվել է նորարարա-

կան միջավայր. «HERITAG»-ի շրջանակներում գործընկեր համալսարաններում երկրա-

տեղեկատվական համակարգերի (ԵՏՀ) 3 նոր լաբորատորիաներ են ստեղծվել և տեխնի-

կապես վերազինվել։ Ծրագրի համակարգողները հատկապես կարևորում են Գորիսի պե-

տական համալսարանում, որը մարզային գործընկեր է, ԵՏՀ լաբորատորիայի ստեղծումը: 

«Լաբորատորիայի ստեղծումը մեծ ձեռքբերում էր, այն լայն հնարավորություն է տալիս մեր 

ուսանողներին նոր հմտություններ ստանալ և ամենակարևորը՝ հետազոտական 

կարողությունները զարգացնել: Նման միջավայրերը ուսանողներին սովորելու ցանկու-

թյուն և մոտիվացիա են տալիս»,-նշում է ԳՊՀ տնտեսագիտական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ Գուրգեն Մինասյանը: Մարզային բուհը ունի սակավաթիվ ուսա-

նողներ, նրանց շրջանում էլ խնդիր է առաջացնում անգլերեն լեզվի իմացությունը, որով-

հետև ոլորտի գրականությունը մեծամասամբ օտարալեզու է: Այս առումով աջակցու-

թյուն են ցուցաբերում գործընկեր համալսարանները և իրենց մշակած գրքերով կիսվում: 

Մագիստրոսական ծրագիրը, համաճարակով պայմանավորված, իրականացվել է 

հեռավար, սակայն, ինչպես ուսանողները նշեցին, դրանից կրթության որակը չի տուժել, 

անհանգստացնում է միայն այն հարցը, թե արդյոք կկարողանան ուսման երկրորդ 

տարում փորձառությունը անցնել Վալենիսայի պոլիտեխնիկական համալսարանում:

Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանում մի քանի ամիս անցկացրած որոշ 

ուսանողներ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալ-

սարանում հունիսի 30-ին իրականացրին իրենց ավարտական աշխատանքների պաշտ-

պանությունը: Ուսանողներից մեկի ծրագիրն էլ Վալենիսայում այնքան էին հավանել, որ 

նույնիսկ աշխատանքի առաջարկ էին արել:

Այսպիսով, «Նախագծերի կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը ապահովում է 

«HERITAG»-ի շարունանակական բնույթը: Այս ծրագիրը նպաստում է տարածաշրջանի 

մշակութային ժառանգության պահպանությանը, զբոսաշրջության զարգացմանը և 

խթանում երկրատեղեկատվական համակարգերի տեխնիկական համալրման՝ հիմքեր 

ստեղծելով երկրում նորարարության և հետագա աճի համար։ 

Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանում «Նախագծերի կառավարում» 

մագիստրոսական ծրագրով մեկ տարի ուսանած Ներսես Գևորգյան կրտսերը, հիշելով 

արտերկրում ունեցած փորձառությունը, նշում է, որ մեծ ու կարևոր նշանակություն ուներ 

Իսպանիայի լավագույն համալսարաններից մեկում սովորելը. «Միջավայրը շատ 

տրամադրող էր, հնարավորություն ունեինք առաջարկելու, քննարկելու և իրականացնելու 

մեր ամենանորարական գաղափարները: Դասախոսներն էլ էին շատ մոտիվացնում.

հանդիպումներ էին կազմակերպում ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ, նույնիսկ 

Իսպանիայի տուրիզմի նախարարի հետ ենք հանդիպել և քննարկում ունեցել»:
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«Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դասավանդման և ուսումնառության օժան-

դակում՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձա-

ռության բարելավման նպատակով» խորագիրը կրող «PRINTel» նախագիծը ստեղծվել է 

«էրազմուս+» բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման 

ծրագրի շրջանակում: Այն նպատակաուղղված է նորարարական, ինտերակտիվ, 

տեխնոլոգիապես հագեցած մեթոդների կիրառմամբ ուսումնառության բարելավմանը և 

կրթական համակարգում նշանակալի փոփոխությունների իրականացմանը:

Նպատակին հասնելու համար ծրագրի կազմակերպիչները մի քանի խնդիր էին իրենց 

առջև դրել: Առաջինը վերապատրաստողների մասնագիտական հմտությունների 

հզորացումն էր: Երևանի պետական համալսարանից (ԵՊՀ), Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական համալսարանից (ՀԱՊՀ) և Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 

պետական համալսարանից (ՎՊՀ) գործուղվել են համապատասխանաբար 15, 11 և 7 

վերապատրաստողներ ատերկրի առաջատար բուհեր՝ դասավանդման ժամանակակից 

մեթոդներին ծանոթանալու: Բարսելոնայի, Պորտոյի, Լինկոպինգի, Լյուվենի կաթոլիկ և 

Գրացի կիրառական գիտությունների համալսարաններում նրանք մասնակցել են 

«Համագործակցային ակտիվ ուսուցում լսարանում», «Ակտիվ ուսուցում և թվային տեխ-

-նոլոգիաները դասավանդման գործընթացում՝ մոբայլ ուսումնառություն և խաղայ

նացում», «Տեսանյութերը՝ որպես դասավանդման գործիք», «Ակտիվ ուսուցում «շրջված» 

«Տարիներ շարունակ մեր բուհական համակարգում գործում են դասավանդման այնպիսի 

մեթոդներ, որոնք արդեն հնացած են. հիմնական շեշտադրումն արվում է դասախոսու-

թյունների վրա: Ուսանողների դժգոհությունն այն է, որ թեև իրենց մատուցվում է մասնա-

գիտական լավ բովանդակություն, տեսական գիտելիքներ, սակայն թերացումներ կան 

դրանք գործնականում կիրառելիս: Այս առումով առաջնային էր լսարանում փոփոխու-

թյուններ իրականացնելը»,-նշում է «PRINTeL» նախագծի համակարգող, ԵՊՀ որակի 

ապահովման կենտրոնի տնօրեն : Արմեն Բուդաղյանը

«PRINTeL»
Դասավանդման նորարարական մեթոդները 

լսարանում
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դասարանում», «Համակցված դասավանդում և ուսուցում» թեմաներով դասընթաց

ներին, այնուհետև իրենց փորձը և գիտելիքը տարածել տեղի դասախոսների մոտ:

«Հատկապես հեռավար դասերի ժամանակ հետևյալ մեթոդի կիրառումը բավականին 

օգտակար դարձավ, այն նպաստում է ուսուցման բեռնաթափմանը»,-նշում է Սերոբ 

Խաչատրյանը:

Կրթության փորձագետի խոսքով՝ համավարակի ընթացքում նորագույն մեթոդներով 

դասավանդելը լայն տարածում է գտել, նույնիսկ տարեց դասախոսներն են սկսել 

տեխնոլոգիաների նկատմամբ իրենց «վախը» հաղթահարել և ուսումնասիրել ժամանա-

կակից թվային գործիքները: 

Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը «PRINTel»-ի շրջականում վերապատ-

րաստման դասընթացներ է իրականացնում: Վերջինս ուսուցանում է «Ակտիվ ուսուցում 

«շրջված» դասարանում» մեթոդաբանությունը: Եթե առաջ դասախոսը դասի ընթացքում 

էր բացատրում նոր նյութը և տալիս հանձնարարություններ, ապա այս մեթոդի դեպքում՝ 

ուսանողը մինչ դասի սկսվելը ինքնուրույն է ծանոթանում նյութին, լսարանում էլ 

դասախոսի հետ քննարկման միջոցով փորձում հասկանալ, թե դասը որքանով է 

յուրացրել: Այսինքն՝ այն ամենը, ինչ անում էին լսարանում, հիմա պիտի անեն տանը, և 

հակառակը:

Ծրագրի արդյունքում ԵՊՀ-ում 650, ՀԱՊՀ-ում շուրջ 400 և ՎՊՀ-ում մոտ 130 դասախոսներ 

են վերապատրաստվել: Մասնագիտական կարողությունների զարգացման և դրանց 

օգտագործման համար բոլոր համագործակից բուհերում նաև ստեղծվել են ինտեր-

ակտիվ ուսուցման լսարաններ և ձայնագրման ստուդիաներ: 
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Նախագծի մեկ այլ կարևոր հիմնախնդիրերից էր դասախոսների միջև վիրտուալ 

շարժունության և բաց կրթական ռեսուրսներից օգտվելու հնարավորության խթանումը: 

Հատկանշական էր «Դասավանդման և ուսումնառության վիրտուալ ակադեմիայի» 

(VATL) ստեղծումն ու կիրառումը: Պորտալում դասախոսները կարող են իրենց դաս-

ընթացները տեղադրել, դասավանդման տարբեր համայնքներում ներգրավվել, փորձի 

փոխանակում իրականացնել և օգտվել ռեսուրսների շտեմարանից: Արդյունավետ 

փորձը խթանելու համար ներմուծվել է դասավանդման գերազանցության մրցանակ: 

Վերջինիս նպատակը դասախոսներին ոչ միայն բարոյապես, այլև նյութապես աջակցելն 

ու ոգևորելն է: 

«PRINTel»-ի շրջանակում այս տարի իրականացվել է նորարարական մեթոդների 

հեռավար ֆորում, համագործակից բուհերից բացի նաև մասնակիցներ են եղել ԱՄՆ-ից և 

Միջին Ասիայից: Նախագծի համակարգողի կարծիքով՝ նմանատիպ հարթակները 

հնարավորություն են տալիս ոչ միայն ներդնել նորարարական մեթոդները, այլև խթանել 

տարբեր երկրներում դրանց տարածումը։ 

Ծրագիրն ի սկզբանե իր առջև դրված կարևորագույն խնդիրը հաղթահարել է, այն է՝ 

վերապատրաստել բազմաթիվ դասախոսների, բայց «PRINTel»-ի նպատակը այդ 

վերապատրաստումների արդյունքը պահպանելն է հետադարձ կապի, քննարկումների, 

փորձի փոխանակման շարունակականության միջոցով:
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Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում (ԲՊՀ) շուրջ 70 ուսանողների շրջանում հար-

ցում էր անցկացվել պարզելու համար, թե ինչպիսի պատկերացում ունեն երիտասարդները 

ձեռնարկատիրության մասին: Արդյունքները փաստել են, որ ուսանողների մեծ մասը կողմ է 

ոչ թե սեփական բիզնեսը հիմնելուն, այլ աշխատելու արդեն իսկ կայացած կազմակեր-

պություններում: Ուսանողները նշել են, որ պատճառն այն է, որ իրենք չունեն համա-

պատասխան գիտելիքներ և կարողություններ գաղափարը բիզնեսի վերափոխելու համար: 

Նմանատիպ հետազոտություն է կատարվել նաև ձեռնարկատերերի շրջանում՝ հասկանալու 

համար, թե, ըստ իրենց, ուսանողներին ինչպիսի հմտություններ են անհրաժեշտ սեփական 

գործը սկսելու համար: Այս հարցումների հիմքով էլ մշակվել է ՍՄԱՐԹ կենտրոնի կոնցեպտը: 

Երիտասարդներին ավելի համակարգված և խորը գիտելիքներ տալու համար կենտրոնը 

հիմնել է ձեռներեցության դպրոց: Վերջինս կազմված է չորս մոդուլից։ Առաջին մոդուլը 

ուսանողներին գիտելիքներ է տալիս նորարարական գաղափարներ ստեղծելու և 

շուկայի վերլուծության վերաբերյալ: Երկրորդ մասը վերաբերում է խնդիրների ստեղ-

ծարար լուծումներին, ժամանակի պլանավորմանը և ռիսկերի կառավարմանը: Երրորդ 

մոդուլն արդեն կոնկրետ ստարտափների նախագծման, պլանավորման, գործարկման 

մասին է, իրավական հիմքերին ևս անդրադարձ է կատարվում: Վերջին մոդուլը 

փաստացի հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ծանոթանալու այն կազմա-

կերպություններին, որոնք ֆինանսական աջակցություն կտրամադրեն իրենց նախա-

գիծն իրագործելու համար:

«Սեփական գաղափարները գեներացնելու համար պարտադիր չէ միայն ունենալ ՏՏ 

ոլորտի կրթություն, ՍՄԱՐԹ կենտրոնը հարթակ է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր 

պարզապես ունեն հետաքրքիր և տարբերվող մտքեր ու ցանկանում են զարգացնել 

ձեռնարկատիրական կարողությունները»,-նշում է ԲՊՀ-ի ՍՄԱՐԹ կենտրոնի համահիմ-

նադիր Անի Հովսեփյանը: «SMART» ծրագրի հիմնական նպատակն է մոտիվացնել 

բուհերի ուսանողներին և շրջանավարտներին՝ զարգացնելու ձեռնարկատիրական 

հմտությունները և ակտիվացնելու բուհ-գործատու համագործակցությունը: Նախագիծն 

իրականացվում է Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում «էրազմուս+» բարձրա-

գույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակում:

«SMART»
ՍՄԱՐԹ կենտրոնից՝ դեպի «սմարթ» աշխարհ 
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Այնտեղ դասավանդում են տարբեր ոլորտի մասնագետներ, որոնք արտերկրում ևս 

վերապատրաստվել են: Քանի որ ուսանողները տարատեսակ ծրագրեր են իրականաց-

նում, այդպես յուրաքանչյուր ոլորտի դասախոս փորձում է կոնկրետ մասնագիտական 

խորհրդատվություն տալ: Ծրագրի շրջանակում ԲՊՀ-ն իրականացնում է «SMART Talks» 

նախագիծը, որի ընթացքում մասնավոր և պետական ոլորտի ներկայացուցիչներ, 

ձեռնարկատերեր կամ պարզապես փորձառու և հաջողակ մարդիկ հանդես են գալիս 

իրենց դասախոսություններով և ներկայացնում սեփական փորձառությունը: 

Կենտրոնն առաջարկում է դասընթացներ, մենթորություն, համագործակցային ցանցեր, 

համակարգչային և ծրագրային լիարժեք աջակցություն: ՍՄԱՐԹ-ը ԵՄ-ի աջակցությամբ 

շուրջ 43 հազար դոլարի տեխնիկական աջակցություն է ձեռք բերել: 

«SMART»-ի վերապատրաստումների մասնակիցներից Մերի Ջիլավյանը, խոսելով 

դասընթացների մասին, նշում է. «Սովորական դասախոսություններ չեն, այլ խմբային 

աշխատանքներով լի քննարկումներ, անընդհատ քեզ մտածելու տեղիք են տալիս, մեկ 

գաղափարով գալիս ես, մի քանիսով՝ տուն գնում»: Մերին ավարտել է ԲՊՀ-ի սերվիսի 

բաժինը, սակայն վաղ տարիքից հետաքրքրված է եղել ձեռնարկատիրությամբ, ինչպես 

ինքն է ասում, համապատասխան գիտելիքներ չուներ, այդ պատճառով գաղափարը իր 

մտքում պահում էր ու սպասում նմանատիպ առիթի: Ուսանողի խոսքով, «SMART»-ը իր 

համար ոչ միայն գիտելիք ձեռբ բերելու միջավայր է, այլև թիմակիցներ և գաղափա-

րակիցներ գտնելու վայր: 

Ձեռներեցության կենտրոնը գործում է նաև Գավառի պետական համալսարանում: 

Մարզում հետաքրքրվածությունը նույնպես մեծ է: Ուսանողներից բացի, ծրագրի 

ռեսուրսներով և տեղեկատվական նյութերով ԳՊՀ-ն տարածաշրջանի դպրոցների 

ուսուցիչների համար դասըթնաց է իրականացրել: ԳՊՀ-ի ծրագրի համակարգող Լիլիթ 

Թոռչյանը նշում է, որ հատկապես գործատուների ընդգրկվածությունը մարզային բուհի 

համար կարևորագույն խնդիրներից է. «Դասախոսների կազմում աշխատաշուկայից 

ներկայացուցիչներ են ներգրավված, այսպիսով գործատուն արտաքին շահառու լինելուց 

զատ, նաև ներքին շահառու է, սա միանշանակ բուհ-գործատու համագործակցության 

վրա դրական ազդեցություն կունենա»: 

Ծրագրով նախատեսված դասընթացներն արդեն իրականացվել են, ամեն համալսա-

րանում ձեռներեցության չորս դպրոց է կազմակերպվել, սակայն մեծ հետաքրքրվա-

ծության պատճառով նախատեսվում է պարբերաբար վերապատրաստումներ 

անցկացնել: Պարտադիր չէ, որ ծրագրի ավարտից հետո յուրաքանչյուր անհատ կամ թիմ 

ունենա բիզնես գաղափար, առաջնայինը՝ գիտելիքի և փորձի ձեռքբերումն է: 

Այնուամենայնիվ, կան մի քանի թիմեր, որոնք ստարտափներ են ստեղծում, առաջիկայում 

նաև մրցույթ է լինելու և հաղթող թիմերին տրամադրվելու են փոքրիկ դրամաշնորհներ: 

տելիքի և փորձի ձեռքբերումն է: 

ստարտափներ են ստեղծում, առաջիկայում 

տրամադրվելու են փոքրիկ դրամաշնորհներ: 

ունենա բիզնե

Այնուամենայնիվ, 

նաև մրցույթ է լինելու 

ես գաղափար, առաջնայինը՝ գի

Այնուամենայնիվ, կան մի քանի թիմեր, որոնք ստարտափներ 

լինելու և հաղթող թիմերին տրամադրվելու 
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Նորարարական կրթական մեթոդներ, սեմինարներ, խմբային դասախոսություններ և 

տարբեր տեսանկյուններից անդրադարձ Եվրոպական միությանն ու դրա գործունե-

ությանը. այս ամենը Ժան Մոնե Մոդուլի հիմնաքարերն են: Դասընթացները նաև 

միտված են նպաստելու ակադեմիական աշխարհի և քաղաքականություն մշակող-

ների միջև կապին և երկխոսությանը` մասնավորապես, նպատակ ունենալով 

ընդլայնել ԵՄ քաղաքականության կառավարումը: 

«Ուսանողների համար թեման շատ արդիական էր, Հայաստանում այդ պահին ամենից 

զգայուն խնդրին էինք անդրադառնում, միգրացիան ամբողջությամբ ներխուժել էր մեր 

կյանք. հետազոտել Եվրոպական միության ուսումնասիրությունների ոլորտը և չանդրա-

դառնալ միգրացիային պարզապես անհնար էր: Բացի այդ մեր երկրի համար մշտապես 

շահեկան է ունենալ մասնագետներ, որոնք կունենան ԵՄ-ի նման բարդ ու կարևոր 

կառույցի վերաբերյալ խորքային գիտելիքներ»,- նշում է Ժան Մոնե Մոդուլի համակար-

գող, «Էրազմուս+» բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետ Քրիստինե 

Գևորգյանը:

Մոդուլը բաղկացած է երեք դասընթացներից՝ «Բազմամշակութայնություն, ինքնություն 

և արժեքներ», «Աշխատանքային միգրացիա» և «Միգրացիոն գործընթացների և ապաս-

տանի հարցերի իրավական կարգավորումը ԵՄ-ում և ՀՀ-ում»:

Ժան Մոնե գործողությունների դրամաշնորհային ծրագրերում իր ակտիվ մասնակ-

ցությունն ունի Երևանի պետական համալսարանի Եվրոպական ուսումնասիրությունների 

կենտրոնը: Վերջինս 2010թ.-ին մշակել է «Եվրոպական ինտեգրում և Հարավային Կովկաս» 

Ժան Մոնե մոդուլը, որը ներդրվել է եվրոպական ուսումնասիրությունների մագիստ-

րոսական ծրագրում: Որոշակի ծրագրային վերամշակումներ կատարելուց և նոր 

առարկաներ ավելացնելուց հետո` 2016թ.-ին, ստեղծվել է մեկ այլ մոդուլ՝ «Միգրացիոն 

քաղաքականության մարտահրավերները ԵՄ-ում և Հարավային Կովկասում»:

Կապելով ակադեմիական աշխարհը քաղաքականություն 
մշակողների հետ 

ԺԱՆ ՄՈՆԵ ՄՈԴՈԻԼ
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Մոդուլի շրջանականերում սահմանադրականության և իրավունքի գերակայության 

դասախոս, իրավագիտության դոցենտ ավելի ուշ՝ 2019թ.-ին, Աննա Խվորոստյանկինան

« » ՄԷրազմուս+ Ժան Մոնե ոդուլ ծրագրի շրջանակներում ստեղծել է մեկ այլ նորա-

րարական ուսուցողական ծրագիր՝ «Իրավական մոտարկման լաբորատորիա» LegAL:

«LegAL-ը նպատակ ունի մասնակիցներին տալ համապարփակ գիտելիքներ ԵՄ օրենքի և 

ԵՄ սահմաններից դուրս իրավական մոտարկման գործընթացների, իրավունքի ու քաղա-

քականության մշակման համար անհրաժեշտ մասնագիտական և ճկուն հմտությունների 

Ուսանողներին հնարավորինս ավելի շատ դասերում ներգրավելու համար դասա-

վանդողները կիրառում են ինտերակտիվ և նորարարական բազմաթիվ մեթոդներ. 

դասավանդում ֆիլմերի միջոցով, իրավիճակային վերլուծություններ, խաղեր և խմբային 

քննարկումներ անցկացնում: «Մեր կարևորագույն խնդիրն է, որ ուսանողները շահագըր-

գռված լինեն հետաքրքրությամբ լսել դասախոսներին, այնուհետև քննարկումներ և վերլու-

ծություններ կատարեն մեզ հետ: Իհարկե, նրանք կարող են նույն տեղեկատվությունը 

կարդալ համացանցից, սակայն մենք փորձում ենք ուսուցանել նրանց մտածել նորովի և 

իրավիճակին տարբեր տեսանկյուններից նայել»,-ասում է մոդուլի դասավանդողներից

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս : Քնարիկ Վարդանյանը

Ժան Մոնե գործողություններից անմասն չի մնացել նաև Վ. Բրյուսովի անվան պետական 

համալսարանը: Վերջինս 2016-2019թթ.-ին «Եվրոպական ինտեգրումը և ԵՄ արժեքները. 

մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն և իրավունքի գերակայություն» Ժան Մոնե 

Մոդուլի շրջանակներում կազմակերպել և իրականացրել է դասախոսությունների շարք 

և 3 ամառային դպրոց: Դասընթացը միտված է եղել ուսանողներին ներկայացնելու 

Եվրոպական իության հիմնախնդիրները, վրոպական ինտեգրման մարտահրավեր-մ ե

ները, դժվարությունները, արդյունքները, եվրոպական արժեհամակարգի բովանդա-

կությունը և ԵՄ-ՀՀ հարաբերություններին առնչվող կարևորագույն հարցեր: Մոդուլի 

դասընթացների շարքը վարել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավա-

րության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոսները: 

Մոդուլի ընթացքում շատ հա-

ճախ դասախոսությամբ են 

հանդես եկել պետական կա-

ռույցներից և միջազգային 

կազմակերպություններից 

հյուրեր իրենց փորձով են .

կիսվել միգրացիոն ծառայու-

ը -թյան պետը, ՄԱԿ-ի փախ ս

տականների հարցերով գե-

րագույն հանձնակատարի 

գրասենյակի աշխատակից-

ները և մի շարք կառույցների 

ներկայացուցիչները:

2015թ -ի սեպտեմբերից ի վեր .

ԵՊՀ-ի Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը նաև ընդգրկված է «Եվրո-

պական ուսումնասիրությունների զարգացումը Կովկասում» խորագրով Ժան Մոնե 

Ցանցում (DESCNet ծրագիր): Վերջինս ուղղված է Կովկասում եվրոպական ուսումնա-

սիրությունների ընդլայնմանը, որի շրջանակներում էլ Վրաստանում ստեղծվել է 

«Եվրոպական ուսումնասիրությունների կովկասյան ասոցիացիան»: Ժան Մոնե Ցանցի 

շրջանակներում կենտրոնը կազմակերպել է ամառային դպրոց, որին մասնակցել են 

տարբեր երկրներից բազմաթիվ ուսանողներ: 
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վերաբերյալ: Այն բավականին առանձնահատուկ է, դասավանդումը ամբողջովին 

կատարվում է անգլերեն լեզվով, ծրագիրը բաց է ոչ միայն մեր համալսարանի 

ուսանողների, այլև բոլոր ցանկացողների համար»-նշում է Աննա Խվորոստյանկինան:

ԵՄ հետազոտությունների ոլորտում դասավանդման փորձառությունը հարստացնելու և 

դասավանդման նորարարական միասնական մեթոդաբանություն մշակելու նպատակով 

Վ. Բրյուսովի անվ. պետական համալսարանն իր մասնակցությունն ունի նաև Ժան Մոնե 

«Համեմատելով ԱլԳ երկրների ռազմավարություններն ու լուծումները տեղական 

օրենսդրական համակարգերը ԵՄ Օրենսդրության հետ մոտարկելու ոլորտում» COMPASS 

նախագծում: Հայաստանյան համակարգող համալսարանից բացի COMPASS ծրագիրը 

իրականացվում է չորս գործընկեր հաստատությունների կողմից`«Նյու Վիժն համալսա-

րան» (Վրաստան), «Սաարլանդի համալսարանի Եվրոպա-ինստիտուտ» (Գերմանիա), 

«Կիև-Մոհիլա ակադեմիայի» ազգային համալսարան (Ուկրաինա): Ծրագրի շրջանակ-

ներում գործարկվելու է COMPASS-ի տվյալների շտեմարանը, որը պարունակելու է 

համեմատելի տեղեկատվություն ԱլԳ երկրներում իրավական մոտարկման վերաբերյալ: 

Տվյալների շտեմարանը դասավանդման, հետազոտության և ապացույցների վրա 

հիմնված քաղաքականության մշակման համար օգտակար գործիք կլինի:

Մոդուլն ունի տեսական և գործնական մաս: Տեսական հատվածը վերաբերում է ԵՄ 

իրավունքի և իրավական մոտարկման տեսությանը և մեթոդաբանությանը, իսկ 

գործնական մասը նպատակ ունի իրավունքի և քաղաքականության մշակման ոլորտում 

զարգացնել  աշխատողների պրակտիկ հմտությունները:

Վ րոնշյալ համալսարաններում Ժան Մոնե Մոդուլների կազմակերպիչները նշում են, որ ե

մասնակիցների մեծ մասը բավականին հետաքրքրված է դասընթացներով, կան նույնիսկ 

այնպիսիք, որոնք ոլորտային աշխատողներ են եղել և մոդուլների շնորհիվ համալրել են 

իրենց գիտելիքի պաշարն ու բարելավել ունակությունները: Ծրագրի շարունակական 

բնույթը ապահովելու համար պարբերաբար կազմակերպվում են թեմատիկ քննարկում-

ներ և վերապատրաստումներ: Ազդեցության մասին էլ խոսելիս՝ դասավանդողները 

նշում են, որ արդյունքների ակնառու լինելու համար ավելի երկար ժամանակ է անհրա-

ժեշտ. երբ ուսանողներն ավարտեն, և մի քանի տարի անց նոր հստակեցվի, թե ինչպիսի 

մասնագիտական ուղի կունենան, կամ ինչ փոփոխություններ կիրականացնեն ոլորտում: 

Սակայն նաև անհերքելի է այն փաստը, որ եվրոպական չափանիշներին համապա-

տասխան կրթական ծրագրի ներդրումը բուհերի համար մեծ ձեռքբերում է:
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«Դասընթացի նպատակը Եվրա-

միության վերաբերյալ խորը գի-

տելիքների հաղորդումն է, կար-

ծում եմ՝ շատ կարևոր է ուսա-

նողների համար ծանոթ լինել ԵՄ 

առանձնահատկություններին, 

ճանաչել այն քաղաքական, տն-

տեսական, իրավական և այլ 

տեսանկյուններից: Համաշխար-

հային տնտեսության մեջ ամենա-

հաջողված մոդելի մասին գիտե-

լիքները ուսանողներին հնարա-

վորություն կտան հետագայում 

այդ փորձը տարածել և տեղայ-

նացնել նաև ՀՀ տարածաշր-

ջանային ինտեգրման գործ-

ընթացներում»,-նշում է ՀՊՏՀ ռեկտոր Դիանա Գալոյանը, ով նաև մոդուլի մշակող և 

դասավանդող թիմի անդամներից է: Դասընթացի մշակման գործընթացին են մասնակցել 

նաև ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի պրոֆեսոր Զոյա 

Թադևոսյանը և դոցենտ Ալբերտ Հայրապետյանը: Դասախոսներն ընտրել են դասա-

վանդման նոր և իրենց կարծիքով բավականին արդյունավետ մոտեցում, այն է՝ 

համատեղ դասավանդում (co-teaching), այսինքն՝ նույն առարկան դասավանդում են երեք 

դասախոսներ:

Ֆրանսիացի հանրահայտ միջազգային գործչի և Եվրոպական միության հիմնադիր 

հայրերից մեկի՝ Ժան Մոնեի անունը կրող գործողությունները միտված են Եվրոպական 

միության ուսումնասիրությունների ոլորտում դասավանդման և հետազոտությունների 

իրականացման խթանմանը: 2016թ.-ից ի վեր Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունները ներգրավվել են Ժան Մոնե 8 ծրագրերում՝ իրականացնելով 4 

Մոդուլ, 2 Նախագիծ և 2 Ցանց: Ժան Մոնե ցանցերը նպաստում են Եվրոպական Միության 

ուսումնասիրությունների ոլորտում միջազգային կոնսորցիումների (բուհեր, գերա-

զանցության կենտրոններ, ստորաբաժանումներ, թիմեր, անհատ փորձագետներ) 

ստեղծմանը և զարգացմանը ու աջակցում տեղեկատվության հավաքագրմանը, փորձի 

փոխանակմանը, գիտելիքի զարգացմանը: Նախագծերն աջակցում են նորարարությանը 

և Եվրոպական Միության գաղափարախոսության տարածմանը: Ժան Մոնե մոդուլներն 

էլ իրենցից ներկայացնում են ԵՄ ուսումնասիրությունների ոլորտում կարճաժամկետ 

ուսումնական ծրագրեր կամ դասընթացներ:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը 2019թ.-ից սկսած իրակա-

նացնում է «ԵՄ քաղաքականությունը, գործող կարգավորումներն ու վարչական 

կառուցվածքը» մոդուլի դասավանդում: Վերջինս ներգրավված է ՀՊՏՀ միջազգային 

տնտեսագիտության մագիստրոսական ծրագրում: 

ԺԱՆ ՄՈՆԵ ՄՈԴՈՒԼ 
Նոր կրթական մշակույթ Հայաստանում
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Մոդուլի շրջանակներում ուսուցանվում է երեք մագիստրոսական առարկա՝ «ԵՄ 

ինստիտուտներ և որոշումների կայացման մեխանիզմներ», «Եվրոպական տնտեսական 

ինտեգրացիա» և «Եվրամիությունը և աշխարհը»: Առաջին առարկայի դասավանդման 

շրջանակներում ներկայացվում են ԵՄ հինգ կարևորագույն ինստիտուտները, դրանց 

ստեղծման պատմությունները, գործառույթները և այլն: «Եվրոպական տնտեսական 

ինտեգրացիա» առարկան անդրադառնում է ինտեգրացիայի պատմությանը, փուլերին, և 

դրա համար անհրաժեշտ նախադրյալներին: Երրորդ առարկան էլ Եվրամիության 

միջազգային հարաբերությունների մասին է՝ ինչպես տարածաշրջանային կազմա-

կերպությունների, այնպես էլ՝ առանձին երկրների հետ:

Մոդուլի դասավանդողներից Ալբերտ Հայրապետյանը նշում է, որ ծրագիրն ինքնին 

նորամուծություն է և ակադեմիական ոլորտում մեծ փոփոխություն է իրականացնում. 

«Ժան Մոնե Մոդուլը համալսարաններ բերում է նոր կրթական մշակույթ, նոր ակա-

դեմիական իրողություններ են տեղի ունենում, ուսանողներն ինչ-որ չափով դասա-

խոսություններ, սեմինարներ ցիկլից դուրս են գալիս ու արդեն ոչ ստանդարտ 

ակադեմիական գործընթացների մեջ են ներգրավվում, ինչպիսիք են կլոր սեղան- 

քննարկումները, մոդել-համաժողովները և խմբային տարատեսակ աշխատանքները»: 

Ալբերտի խոսքերով՝ ուսանողների մեծ մասը ևս մոտիվացված և դասերում ակտիվ 

ներգրավված է, շատերը նույնիսկ հետաքրքրվում են, թե ինչպես կարող են պրակտիկա 

անցնել ԵՄ պառլամենտում: 

«Թեմաները շատ կարևոր և արդիական են: Անկեղծ ասած, նախքան առարկաների 

ուսուցանումը, ԵՄ-ի մասին տեղեկություն այդքան էլ չունեիք, հետո քիչ-քիչ սկսեցինք 

սովորել ու մեզ էլ հետաքրքրեց: Արդեն հետազոտություններ ենք անում, փորձում 

ինքնուրույն վերլուծել և հասկանալ ԵՄ-ի հարաբերությունները մի շարք երկրների հետ: 

Երբեմն նաև խմբային քննարկումներ ենք անում և փորձում ԵՄ-Հայաստան հարա-

բերությունների բարելավման նոր մեխանիզմներ գտնել»,-նշում է ՀՊՏՀ միջազգային 

տնտեսական հարաբերությունների բաժնի ուսանող Աննա Բադոյանը: 

Ուսանողի խոսքերով՝ դասերի հետ կապված հիմնական դժվարությունն այն է, որ թեմայի 

վերաբերյալ հայալեզու գրականության պակաս կա, սակայն դասախոսները այդ խնդիրը 

ևս հաշվի են առել և հրապարակել ԵՄ-ի մասին հայալեզու ձեռնարկ: 

Ուսանողի խոսքերով՝ դասերի հետ կապված հիմնական դժվարությունն այն է, որ թեմայի 

վերաբերյալ հայալեզու գրականության պակաս կա, սակայն դասախոսները այդ խնդիրը 

ևս հաշվի են առել և հրապարակել ԵՄ-ի մասին հայալեզու ձեռնարկ: 
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Ի տարբերություն այլ դասընթացների՝ Ժան Մոնե մոդուլի դեպքում ուսանողները 

վերջնական քննության փոխարեն պարզապես տարբեր ոլորտների մասին էսսեներ են 

գրում: Դասավանդողները նշում են, որ այս մեթոդի շնորհիվ փորձում են ուսանողներին 

կրթական կաղապարներից դուրս հանել և ստեղծագործական ազատություն տալ: 

ՀՊՏՀ ռեկտորը նաև նշեց, որ ծրագրի շրջանակներում դեսպանների կողմից դասա-

խոսությունների շարք են իրականացնում. վերջերս էլ Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում Նիդեռլանդների Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիկո 

Սխերմերսին էին հյուրընկալել, ով դասախոսությամբ հանդես գալուց բացի, ուսանող-

ների համար մրցույթ էր կազմակերպել։ Ուսանողները պետք է հայ-հոլանդական 

տնտեսական հարաբերությունները ուսումնասիրեին և դրա վերաբերյալ էսսեներ գրեին: 

Դեսպանը խոստացել էր հաղթողի հետ մեկ ամբողջ օր անցկացնել և վերջինս 

կներկայացներ իր աշխատանքը: Ռեկտորի խոսքով՝ նմանատիպ դասախոսություններն 

ուսանողերին էլ ավելի ոգևորում են և կապ են ստեղծում ակադեմիական միջավայրի և 

քաղաքականություն մշակողների միջև: 
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Ուսանողակենտրոն և եվրոպական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան 

ուսուցում ապահովելով՝ ծրագրի կազմակերպիչները վստահ են, որ մրցունակ ուսանողներ են 

պատրաստում, որոնք ավելի մեծ հնարավորություն ունեն մասնագիտական աշխատանքի 

անցնելու ԵՄ-ի հետ առնչվող կառույցներում:

Էրազմուսյան փորձառություն կամ 
երկամյա կյանքի արագացված դպրոց 

Աննան 75 հայ դիմորդներից մեկն էր, որն արժանացել էր «էրազմուս Մունդուս» 

համատեղ մագիստրոսական ծրագրի ամբողջական կրթաթոշակին: Վերջինս հնարա-

վորություն է տալիս մեկ կամ երկու տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթություն 

ստանալ նվազագույնը երկու երկրներում գտնվող բուհերում: 

“Just observe” (պարզապես հետևի՛ր և ուսումնասիրի՛ր). այսպիսի խորհուրդ էր ստացել 

35-ամյա Աննա Գևորգյանը, երբ պատրաստվում էր մեկնել արտերկիր՝ կրթությունը 

շարունակելու: Այլ երկրների մշակույթներն ուսումնասիրելը և ակադեմիական նոր 

միջավայր բացահայտելը Աննայի համար աշխարհայացքը փոխելու մեծ ու կարևոր 

խթան հանդիսացան:

Չնայած այն հանգամանքին, որ արդեն իսկ Հայաստանում բակալավրի ու մագիստրոսի 

կոչում էր ստացել և աշխատում էր կրթության ոլորտում, Աննան համոզված էր, որ դեռ չի 

հասել իր ցանկացած մակարդակին, ուստի արտերկրում սովորելու արհրաժեշտություն 

էր տեսնում։ «Գիտակցում էի, որ ակադեմիական բազայի պակաս կար ինձ մոտ, 

միջմշակութային կրթական համայնքի բացակայություն կար, հենց դրանք էլ պատճառ 

եղան, որ 35 տարեկանում թողնեմ կայուն և ինչ-որ չափով կայացած կյանքս և գնամ նոր 

բացահայտումների և արկածների հետևից»,-ասում է Աննան:

«Ստացվեց, գնացի, և սկսվեց կյանքիս ամենադժվարին, բայց և ամենից օգտակար փուլը: 

Առաջին տարին Լոնդոնում բավականին դժվար էր. հյուրընկալ, մեծ, գեղեցիկ, 

ազատություններով լի քաղաք էր, բայց միևնույնն է քեզ մենակ էիր զգում։ Հաջորդ տարի՝ 

արդեն Իսպանիայում, կամ ես սովորեցի, կամ իսկապես հանգամանքները փոխվեցին ու 

սկսվեց “academic chill”-ը»,-հիշում է Աննան:

Ուսումնառության ծրագիրը բամզաշերտ էր և տարբեր տեղերում սովորելու հնարավո-

րություն է ընձեռել. Աննան Լոնդոնի (Մեծ Բրիտանիա) և Բիլբաոյի (Իսպանիա) 

համալսարաններում սովորել է «Հարատև կրթության կառավարում և քաղաքակա-

նություն» բաժնում: Այդ ծրագիրը արդեն տասը տարի գործում էր, և 2015թ.-ին 

իրականացման վերջին շրջանն էր, հենց այդ ժամանակ էլ Աննան հստակեցրել է 

մտքերը, հասկացել, որ իր վերջին շանսն է և որոշել է փորձել ուժերը:
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Կրթական մոդելի մեկ այլ տարբերությունն այն է, որ ամենօրյա դասերին հաճախելը 

պարտադիր բնույթ չի կրել, դասի գնացել են շաբաթը երկու-երեք անգամ, քննություններ 

չեն տվել, փոխարենը ուսանողները սեփական հետազոտություններն են իրականացրել և 

կիսամյակի վերջին յուրաքանչյուր առարկայից էսսեներ գրել: Աննան նշում է, որ հենց 

այդ կրթական մոդելն է ստիպում ազատվել կաղապարներից: 

Արտերկրում կրթություն ստանալուց հետո Աննայի մոտ նոր գաղափար է հղացել.

նախորդ տարվանից ստեղծել է փոդքասթային ալիք, որտեղ խոսում է կրթությունից և 

բազմաթիվ հետազոտություններից: 

Աննան պնդում է, որ ծրագիրն իր կյանքում առանցքային դեր է խաղացել. «Էրազմուսի 

շնորհիվ երկու տարում կյանքի արագացված դպրոց եմ անցել, էրազմուսը ինձ համար 

աշխարհի մինի մոդել է, խորհուրդ եմ տալիս բոլորին ճամփորդել այդ աշխարհով»:

«Ծրագրից հետո ես կորցրել եմ պատկանելիության զգացումը, աշխարհը դարձել է ավելի 

փոքր ինձ համար, իսկ մտքերս և նպատակներս՝ օր օրի ավելի մեծ: Գաղափարի ազա-

տություն եմ ստացել, յուրաքանչյուր թեմայի և խնդրո առարկայի հազարավոր տեսան-

կյուններից եմ սկսել նայել, անընդհատ մտածում ու վերլուծում եմ»,-պատմում է Աննան:

Արտերկրից վերադառնալուց հետո Աննան ընդունվել է աշխատանքի Հայաստանի 

Ամերիկյան համալսարանում, և ասում է, որ այժմ ինքն էլ իր ուսանողներին է փորձում 

բացատրել և փոխանցել «մտածելու» և «վերլուծելու» հմտություններն այնպես, ինչպես 

իրեն են այնտեղ սովորեցրել:

Կրթաթոշակակիրը սկզբում զգացել է մշակութային շոկը. նշում է, որ անգլերենի 

մասնագետ լինելով հանդերձ, լսելով, թե լեզվակիրները ինչպես են խոսել, լսելով՝ 

բնիկների արտասանությունն ու բառապաշարը՝ երբեմն դժվարությամբ է կարողացել 

հասկանալ նրանց։ Բացի այդ՝ կուրսում տարբեր երկրներից ուսանողներ են եղել, և, 

կարելի է ասել, ամեն օր մի նոր մշակույթ է բացահայտել: Աննան բազում կարճաժամկետ 

ճամփորդությունների էր մեկնել, սակայն սա իր առաջին երկարաժամկետ ուսումնական 

ծրագիրն էր։ Պատմում է, որ նախքան հայրենիքից հեռանալը՝ Հայաստանի «Էրազմուս+» 

ազգային գրասենյակը նախապատրաստական դասընթացներ է արել կրթաթոշակա-

կիրների հետ և խորհրդատվություն կազմակերպել լոնդոնյան կյանքի, տվյալ համալ-

սարանի, ուսմանը զուգահեռ աշխատանք գտնելու և այլնի վերաբերյալ: 

Խոսելով արտերկրում ուսուցման մասին և այն համեմատելով Հայաստանում կիրառվող 

կրթական մոդելի հետ՝ Աննան ընդգծում է. «Տարբերությունները շատ են, բրիտանական 

կրթական մոդելը բավականին ազատ է։ Մեծագույն առավելությունը հետազոտական 

հմտությունների տիրապետելն է, անչափ կարևոր է նաև քննադատական մտածողություն 

ձեռք բերելը, պետք չէ ոչինչ ընդունել որպես դոգմա, անհրաժեշտ է սեփական դատողու-

թյունները անել: Վերոնշյալ հմտությունների ձեռք բերումը Հայաստանում հիմնականում 

դասախոսների ջանքերից է կախված, մինչդեռ իմ սովորած երկրներում համակարգային 

բնույթ է կրում»:

«Ուսանողներիս ներկայացնում եմ իմ անձնական փորձը, պատմում եմ, թե ինչպիսի 

խնդիրների և դժվարությունների եմ բախվել: Հիշում եմ՝ մի դասախոս ունեի, դասերի 

ավարտին այնպիսի հարցադրումներ էր անում, որ մի ամբողջ շաբաթ հնարավոր է 

մտածեինք այդ հարցերի շուրջ: Ես էլ եմ փորձում դասերս այդպես կազմակերպել և իմ 

փոփոխությունների ալիքով ևս մի սերնդի վարակել»,-ասում է Աննան: 

2018թ.-ից Աննան նաև միացել է «Էրազմուս+» ծրագրի բարձրագույն կրթության բարե-

փոխումների փորձագիտական խմբին: Բարձրագույն կրթության ոլորտում հետազոտա-

կան ծրագրեր է իրականացնում, ուսանողների համար տարբեր կրթական թեմաներով 

տարատեսական դասընթացներ կազմակերպում:
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Գիտելիքների, ճամփորդությունների 
և արկածների հետքերով՝ դեպի Եվրոպա 

Արմենը Հայ-Ռուսական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը 

ավարտելուց և ասպիրանտական թեզը պաշտպանելուց հետո որոշում է ուսումը 

շարունակել արտերկրում, սակայն այս անգամ հետաքրքրությունների շրջանակը 

փոխվել էր. ուսումնասիրության առարկան միգրացիան և սփյուռքագիտությունն էր: 

Համացանցում այդ ուղղվածությամբ բազմաթիվ ծրագրեր է որոնել, ուսումնասիրել և 

հենց այդ ժամանակ էլ գտել է համատեղ մագիստրոսական ծրագիրը։ Վերջինիս շնորհիվ 

հնարավորություն է ունեցել սովորել տարբեր երկրներում գտնվող երեք համալսա-

րաններում: Կրթական ուղևորությունը սկսել է Նիդերլանդներում, այնուհետև տեղա-

փոխվել Իսպանիա, իսկ մագիստրոսի կոչումն արդեն ստացել Գերմանիայում:

«Բացառիկ շանս էր. հեծանվով երեք եվրոպական երկրով անցա, սիրածս զբաղմունքը 

համատեղեցի սովորելու հետ, իսկ այդ ամենի ու շատ արկածներ ունենալու հնարավո-

րությունը ստացա կրթական ծրագրի շնորհիվ»,-պատմում է Արմեն Գրիգորյանը՝ 

էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի կրթաթոշակիրներից մեկը:

«Ծրագիրը բավականին հագեցած էր, յուրաքանչյուր համալսարան իր լավագույն փորձն 

էր փոխանցում: Հյուսիսում անհատական էր մոտեցումը, դասերը ծանրաբեռնված էին, 

կարելի է ասել, որ օր ու գիշեր սովորում էինք, սրան հակառակ՝ Իսպանիայում ավելի թեթև 

էր, հիմնականում խմբային աշխատանքներ էինք իրականացնում: Ընդհանուր առմամբ, 

կարծում եմ, որ ամեն տեղից ես կարողացել եմ նոր հմտություններ ձեռք բերել, ունեցածս էլ՝ 

զարգացնել»,-ասում է Արմենը:

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագիրը ոչ միայն արտասահ-

մանում կրթությունը շարունակելու, այլև ճամփորդելու, տարբեր մշակույթներ կրող 

մարդկանց հետ ծանոթանալու, հոբիներով զբաղվելու և մասնագիտական հմտու-

թյուններն ամրապնդելու հնարավորություն է ընձեռնում։ 
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Երկրից երկիր և համալսարանից համալսարան տեղափոխվելը հեշտ չէ, անընդհատ նոր 

միջավայր, նոր մարդիկ և մշակութային բազմազանություն, սակայն այս ամենն ունի նաև 

իր դրական կողմը՝ ճամփորդելու հնարավորությունը: Արմենի եվրոպական կյանքն 

ուղեկցվել է բազում ուղևորություններով, ինքն էլ՝ լինելով հեծանվի մեծ երկրպագու, 

երկար և արկածներով լի ճանապարհներ է ետևում թողել: Պատմում է, որ հենց հոգնել է 

վարելուց, կանգ է առել ու սկսել ծանոթանալ ու զրուցել տեղի բնակիչների հետ, երբեմն էլ 

իրենց հյուր գնացել՝ մի գավաթ սուրճի շուրջ շարունակելու խոսակցությունն ու 

«մշակութային փոխանակումը»: «Գիտե՞ք՝ նույնիսկ հյուրասիրությունից ու դա մատուցելու 

ձևից ես կարողանում հասկանալ տվյալ երկրի մշակութային առանձնահատկությունները, 

հենց այդպես էլ քիչ-քիչ աչքերդ բացում ես ու աշխարհը բացահայտում»,-պատմում է 

Արմենը:

Մագիստրոսական ծրագրի ավարտից հետո, Արմենը վերադարձել է Հայաստան, 

ներկայումս աշխատում է որպես ծրագրի համակարգող գերմանական Friedrich Naumann 

Foundation for Freedom South Caucasus հիմադրամում: Աշխատանքին համատեղ նաև 

Էրազմուս Մունդուս ուսանողների և շրջանավարտների ասոցիացիայի հայաստանյան 

ներկայացուցիչն է, բազմաթիվ համալսարաններում դասընթացներ է անցկացնում 

որպես բանախոս, կիսվում անձնական փորձով, պատմում սեփական փորձառության 

մասին՝ անդրադառնալով թե՛ դրական և թե՛ բացասական կողմերին: 

Երկրորդ տարում՝ Գերմանիայում սովորելու ժամանակ, կրթաթոշակակրի մոտ է մեկնել 

իր կինը: «Ընտանիք, կրթություն, աշխատանք, ճամփորդություն, կարծում եմ՝ լավ էի 

համատեղում»,-կատակում է Արմենը, երիտասարդներին էլ խորհուրդ տալիս պար-

տադիր դիմել արտերկրի կրթական ծրագրերին՝ ցանկացած դեպքում, ցանկացած տարի-

քում և ցանկացած կարգավիճակում: Նրա կարծիքով «Էրազմուս+»-ը աշխարհայացքի 

ընդլայնման հնարավորություն է, կոպիտ ասած, օգնում է տարբերակել աջը ձախից:

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի մյուս կրթաթոշակակիրը ոչ 

միայն ճանապարհորդել, տեսել ու հաղորդակցվել է եվրոպական մշակույթների հետ, 

այլև այդ ամենը հավերժացրել իր տեսախցիկի միջոցով։ 

Կրթաթոշակակիրը փորձեց նաև համեմատականներ տանել Հայաստանում և արտ-

երկրում սովորող ուսանողների միջև. «Հայաստանում ուսանողների մեծ մասը չի 

տիրապետում այն մասնագիտական գործիքակազմին, որով պետք է հետազոտու-

թյուններ իրականացնել: Մեզ մոտ ուսանողն այնքան էլ ինքնուրույն չէ, արտերկրում իմ 

ստացած փորձը հաշվի առնելով՝ կարող եմ ասել, որ այնտեղ գրեթե ամեն ինչ հիմնված է 

ուսանողի նախաձեռնության վրա: Մեկ այլ կարևոր խնդիր է գրագողությունը, այդ 

մշակույթը մեր երկրում պետք է փոխել»,-նշում է Արմենը:

Անդրանիկ Սահակյանը կինոօպերատոր է, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական 

ինստիտուտն է ավարտել, բավական փորձառու է. աշխատել է որպես ասիստենտ, 

լուսավորող, հետագայում նաև օպերատոր: Ընկերներից մեկից իմացել է արտերկրում իր 

մասնագիտությամբ համատեղ մագիստրոսական ծրագրի մասին և որոշել դիմել։

«Մոտ 350 դիմորդ hայտ էր լրացրել, հույս չունեի, որ կանցնեի, երկրորդ փուլում էլ պետք է 

երեք րոպեանոց ֆիլմ նկարեինք, պատասխանատվությունը մեծ էր, ցանկությունը՝ ևս։ Ի 

հեճուկս կասկածներիս և անվստահությանս՝ ես ընտրվեցի: 2017 թվականին մեկնեցի 

Իռլանդիա, այնուհետև Հունգարիա և Էստոնիա»,-պատմում է կրթաթոշակակիրը:

Անդրանիկին հատկապես ոգևորել է այն փաստը, որ անվանի շատ կինոօպերատորներ և 

ռեժիսորներ Հունգարիայի հենց նույն համալսարանն են ավարտել, որտեղ նա ևս 

ուսանելու հնարավորություն պետք է ունենար:30

Կուրսընկերներով մինչ հիմա էլ կապի մեջ են, մշակութային տարբերությունները իրենց 

չեն խանգարել, չէ՞ որ իրենք իրենց սեփական հաղորդակցման լեզուն ունեն՝ 

օպերատորական լեզուն:

Մշակութային շոկից զատ, նա ապրել է նաև «կրթական շոկ». «Հասկացա, որ կինոար-

տադրության մասին գիտելիքներս շատ քիչ էին և ոչ բավարար, կուրսում էլ բավականին 

գիտակներ կային, դժվար էր իրենց հետ սովորելը, առավել ևս՝ մրցակցելը, սակայն նրանց 

շնորհիվ էլ սկսեցի ինձ վրա աշխատել և զարգանալ, նորանոր հմտություններ ձեռք բերել, 

իսկ ունեցածներս էլ հիմնավորել և ամրապնդել: Դասերն այնքան տպավորիչ էին, երբեք 

դասախոսը ինչ-որ, այսպես ասած, բացարձակ ճշմարտություն չէր ասում ու անցնում 

առաջ, դասընթացը ամբողջովին հիմնված էր քննարկումների վրա»:

Մինչ այդ նա շատ էր ճամփորդել, բայց երկարաժամկետ ծրագիրն ամբողջովին այլ էր. 

լիովին ինքնուրույն կյանք, ամենօրյա այցեր շուկա և մթերային խանութներ, հոգսեր, 

որոնց մասին չէր էլ մտածել, լվացք, արդուկ և այլն. «Այնքան տարբերություններ կան, 

ամեն ինչ սկզբում ինձ համար հետաքրիքիր էր, բայց ժամանակ էր պետք, որ այդքան 

փոփոխություններին ադապտացվեի»,-ասում է Անդրանիկը: 

Անդրանիկը նշում է, որ ծրագրի շնորհիվ բոլորովին այլ մարդ է դարձել՝ ավելի 

ինքնուրույն, կազմակերպված և ճկուն, իսկ մասնագիտության մեջ՝ ավելի փորձառու, 

հմուտ և վստահ. «Էրազմուսից առաջ նույնիսկ ճամփորդելուս մշակույթն էր այլ, վերցնում 

էի մեծ ճամպրուկ, ներսում բազում իրեր, հիմա հասկանում եմ, որ մի փոքրիկ ուսապարկով 

էլ կարող եմ ճամփորդել, բայց փոխարենը մեծ հիշողություններ ու հիշարժան կադրեր 

բերել»:

Ծրագրի շնորհիվ Անդրանիկի և՛ հմտություններն են ավելացել, և՛ պորտֆոլիոն։ Նկարա-

հանման հրավերներ է ունենում Հայաստանից, Եվրոպայից, նույնիսկ Աֆրիկայից: 

Տասնյակից ավել կարճամետրաժ խաղարկային և լիամետրաժ վավերագրական ֆիլմերի 

ցանկ ունի, որոնցից են «Էսքիզներ ոսկեվազյան դաշտերից», «Թվիսթ», «Շեմից այն 

կողմ», «Ջազ, ծիրան, Երևան» և «Կարճ հաղորդագրություն» ֆիլմերը: Վերջինս Կիպրոսի 

կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնում ճանաչվել է որպես լավագույն 

վավերագրական ֆիլմ:

31



+374 91 21 62 58

neo@erasmusplus.am
info@erasmusplus.am
program@erasmusplus.am

www.erasmusplus.am

neoarm

@ErasmusArmenia
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