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Գլուխ 1. Ուսուցիչների գնահատման համակարգի նշանակությունը և 

նպատակը 

 

 1.1. Ինչո՞ւ է կարևոր ուսուցչի գնահատումը 

Կրթության ոլորտում անցկացրած բազմաթիվ հետազոտություններն հաստատում են, որ 

աշակերտների հաջողության վրա ամենամեծ ազդեցությունը գործում է ուսուցիչը: Նրա 

կողմից անցկացրած ուսումնական գործընթացն ու ուսուցման և զարգացման 

հնարավորությունները նշանակալիորեն պայմանավորում են աշակերտների ապագա  

կյանքի տրաեկտորիան (հետագիծ): Որպեսզի ուսուցիչը կարողանա իր յուրաքանչյուր 

աշակերտի ներուժը լիարժեք իրացնի, պարտադիր է իր աշակերտների նման ինքն էլ ամեն օր 

զարգանա: Իսկ սա, իր հերթին, ի նկատի ունի սեփական փորձառության ռեֆլեքսիա 

(կշռադատում, անդրադարձ), իր գործունեության մոնիտորինգ (դիտազննում) և 

կառուցողական փոխադարձ կապ, որի գլխավոր նպատակը ուսման բարելավումն է: 

 

Ուսուցիչների գնահատման համակարգի գերագույն նպատակն ուսուցչի անընդհատ 

զարգացման և մասնագիտական աճի միջոցով աշակերտների արդյունքների բարելավումն է: 

Անընդհատ զարգացումը և մասնագիտական աճը նախատեսում է ուսուցչի գործունեության 

դիտազննում, վերլուծություն, տվյալների վրա հիմնված և սպառիչ փոխադարձ կապի 

մատուցում: 

Ուսուցչի գնահատման համակարգը դպրոցի և ուսուցման որակի կառավարման     

ամենակարևոր տարրերից է, քանի որ այն նպաստում է. 

 

 դպրոցում ուսուցման և ուսման որակի, հաջողության վրա կողմնորոշված 

միջավայրի ստեղծմանը, 

 ուսուցչին` իր գործունեության սպասելիքներին ծանոթացնելուն, 

 դպրոցում դեպի  աշակերտը   կողմնորոշված (կենտրոնացած) միջավայրի 

ստեղծմանը, 

 ուսուցչի հաշվետվության պարտականության, դասասենյակում սեփական 

գործունեության և աշակերտների արդյունքների համար պատասխանատվության 

աճին, 

 ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման

անհրաժեշտությունների բացահայտմանը, 

 աշակերտների արդյունքների և ուսուցչի փորձի համար պատասխանատվության 

փոխանակմանը՝ գնահատողի/գնահատողների  և ուսուցիչների կողմից: 

 

Ուսուցիչների գնահատման համակարգի ամենաառաջին բենեֆիցիարը (պարտատերը) 

աշակերն է, որն էլ արդյունքում ձեռք կբերի ավելի արդյունավետ ուսումնական միջավայր և 

բարելավված ակադեմիական արդյունքներ: Նշված համակարգը կարևոր օգուտ է ինչպես 

ուսուցիչների, այնպես էլ դպրոցի տնօրենների համար: 
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Աղյուսակ 1. Ուսուցչի գնահատման համակարգի  նշանակությունը 

Ուսուցիչների շահը Դպրոցի տնօրենների շահը 

 

Արդյունավետ,պարբերական և 

կառուցողական հետադարձ 

կապ սեփական 

գործունեության նկատմամբ 

 

Սեփական փորձի  

պարբերաբար կշռադատում 

 

Վարչակազմի աջակցությունը 

մասնագիտական զարգացման 

գործընթացում 

 

Համագործակցություն և 

մասնագիտական 

երկխոսություն վարչակազմի և 

գործընկեր ուսուցիչների հետ  

 

Մասնագիտական 

գոհունակության աճ 

 

Մոտիվացիայի աճ  

 

Մասնագիտական 

հաջողությունների ճանաչումը 

վարչակազմի կողմից 
 

 

Դպրոցի զարգացման և որակի կառավարման 

արդյունավետ մեխանիզմ 

Սովորել-սովորեցնելու մասին օբյեկտիվ տեղեկության 

ձեռքբերում  

 

 

Դեպի որակին և աշակերտների հաջողությանը 

կողմնորոշված տեսակետի փոխանակում և 

արմատավորում դպրոցական հասարակության մեջ  

 

Տեղեկացված, դեպի աշակերտների շահերը կողմորոշված 

և հիմնավորված որոշումներ ընդունելու 

հնարավորություն  

 

Մասնագիտական զարգացման և սովորել- սովորեցնելու 

մասին փորձաքննության խորացում  

 

Հաշվետվության պարտականության աճ ուսուցիչների 

կողմից 

 

 

1.2. Ուսուցիչների  գնահատման համակարգի գլխավոր սկզբունքները 

Ուսուցիչների գնահատման համակարգը ուսուցիչների արդյունավետության 

կարևորագույն մեխանիզմներից մեկն է: Թերևս, նրա ոչ ճիշտ իրագործման դեպքում, նրա 

գոյությունը, հնարավոր է, որ անցանկալի արդյունքի հանգեցնի և վնասի սովորել-

սովորեցնելու գործընթացին: Ստորև ձեզ ենք առաջարկում ուսուցիչների գնահատման 

համակարգի արդյունավետության սկզբունքները՝ 

 Չափորոշիչ՝ Ուսուցիչների գնահատման համակարգը պետք է հիմնվի ուսուցչի 

մասնագիտական չափորոշչի վրա և պետք է ընձեռի մասնագիտացման տարբեր 

մակարդակների վրա գտնվող ուսուցիչների նույնականցման և գնահատման 

հնարավորություն՝ ինչպիսի՞ սպասելիքներ ունենք ուսուցչից: Ի՞նչ պետք է արվի և  ի՞նչ 

պետք է կարողանա անել ուսուցիչը: 

 

 Ստուգիչներ՝ Ուսուցիչների գնահատման համակարգը պետք է հիմնվի հստակորեն 

որոշված ցուցանիշների վրա, այսինքն՝ ստուգիչների վրա. կոնկրետ ի՞նչ է անում 

ուսուցիչը մասնագիտական գործունեության զարգացման յուրաքանչյուր ուղղությամբ: 
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 Կողմորոշում դեպի աշակերտը՝  Ուսուցչի գնահատման ժամանակ մանկավարժի 

գործունեության հետ միաժամանակ որպես դիտարկման ֆոկուս ներկայանում է 

աշակերտը: Որպեսզի որոշենք, թե որքանով է արդյունավետ գործում ուսուցիչը, 

կարևոր է, որ գնահատողն ուշադրություն դարձնի ուսուցչի գործողությունների 

նկատմամբ աշակերտի արձագանքին: Ի՞նչ են անում աշակերտներն ի պատասխան 

ուսուցչի այս կամ այն արարքի: 

 

 Մեթոդական իրավասություն՝  Գնահատողը պետք է լինի, համապատասխանաբար, 

իրավասու ուսուցման և գնահատման հարցերում: Նա պետք է նաև լավ տեղեկացված 

լինի գնահատման համակարգին և նրա գործընթացներին: Միաժամանակ նա պետք է 

իմանա, թե ինչպես տալ ուսուցչին դրական և գործնական/արդյունավետ հետադարձ 

կապ և օգնել նրան մասնագիտական աճի հարցում: Այն դեպքում, եթե ուսուցչի 

գնահատման համար պատասխանատու անձը, դպրոցի տնօրենը, չի տիրապետում 

գնահատման համար կարևոր բոլոր ուղղություններով բավարար իրավասությանը, նա 

կարող է գործընթացի մեջ ներգրավել գործընկերներին (փոխտնօրեն, ամբիոնի վարիչ, 

ուսուցիչների ուսումնական խմբի ֆասիլիտատոր և այլն): 

 

 Հետադարձ կապ՝ Գնահատման գործընթացը պետք է պարունակի ուսուցչի համար 

օգտակար և արժեքավոր հետադարձ կապ, որը կապված է ուսուցչի նպատակների և 

անհրաժեշտությունների և համապատասխան  մասնագիտական  զարգացման 

տարբեր հնարավորությունների հետ: Մասնագիտական զարգացման 

հնարավորությունները պետք է ներառեն ինչպես մասնագիտական զարգացման 

ձևական միջոցառումներ (վարժանքներ և սեմինարներ), այնպես էլ դպրոցի բազայի 

վրա մասնագիտական զարգացման ակտիվություններ և ուսուցիչների 

համագործակցություն: 

 

 Մասնակցություն: Ուսուցիչների գնահատման գործընթացում հնարավոր է 

մասնակցեն փորձված և փորձագետ  ուսուցիչներ: Նրանք կարող են օժանդակություն 

ցուցաբերել դպրոցի տնօրեններին ուսուցչի մասնագիտական փորձի      

արդյունավետության գնահատման ժամանակ և նաև կոնկրետ առարկայական և 

մեթոդական խորհուրդներ տալ ուսուցչին փոխադարձ կապի շրջանակներում: 

 

1.3. Ուսուցչի   մասնագիտական չափորոշիչը և սպասելիքները 

Ուսուցչի մասնագիտական չափորոշչի փաստաաթուղթը սահմանում է ուսուցչի 

մասնագիտական գիտելիքը, ունակություն-հմտությունը և պարտականությունները: 

Ուսուցչի չափորոշչի նպատակն է հանրակրթական հաստատության մեջ ուսման և 

ուսուցման որակի բարելավումը: Չափորոշիչն ուսուցչի վերապատրաստման, 

մասնագիտական զարգացման և առաջխաղացման աճի հիմքն է: Համապատասխանաբար, 

կարևոր է, որ դպրոցի տնօրենը դպրոցի բազայի վրա ուսուցիչների գնահատման 

նպատակով կիրառի Վրաստանի  կրթության և գիտության նախարարության կողմից 

հաստատված ուսուցչի մասնագիտական զարգացման չափորոշիչը: Ստորև ներկայացրած է 

սպասելիքները ուսուցչից, որոնք համապատասխանում են ուսուցչի մասնագիտական 
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չափորոշչին և դպրոցի տնօրենին հնարավորություն են տալիս գնահատել ուսուցչի 

ամենօրյա գործունեությունը: 

 

I. Ուսումնական գործընթացի պլանավորում   Ուսուցիչն աջակցում է յուրաքանչյուր 

աշակերտի ուսուցմանը և զարգացմանը չափորոշչի տարեկան և թեմատիկ 

ուսումնական պլանի, համապատասխան դասերի պլանի մշակմամբ և չափվող 

ուսումնական նպատակների որոշմամբ: 

II. Դասարանի կառավարում Ուսուցիչն օժանդակում է յուրաքանչյուր աշակերտի ուսմանն 

ու զարգացմանը անվտանգ, կանոնավոր ու փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված 

դասարանային միջավայրի ստեղծմամբ:   

III. Ուսուցում    Ուսուցիչն   աջակցում է յուրաքանչյուր աշակերտի ուսուցմանը և 

զարգացմանը այնպիսի ուսուցմամբ, որը հիմնված է բարձր սպասելիքների վրա, 

ապահովում է բոլոր աշակերտների ներգրավվածությունը և հաշվի է առնում 

աշակերտների տարբեր անհրաժեշտությունները, հետաքրքրություններն ու 

պատրաստվածությունը: 

IV.Գնահատում Ուսուցիչն աջակցում է յուրաքանչյուր աշակերտի ուսմանը և 

զարգացմանը (ա) չափորոշչին համապատասխան գնահատման գործիքների 

ստեղծմամբ և ղեկավարմամբ, (բ) աշակերտների արդյունքների վերլուծությամբ և 

ստացած տեղեկության բարելավման նպատակով կիրառմամբ,  (գ) աշակերտների 

համար օգտակար հետադարձ կապի պարբերաբար մատուցմամբ: 

V. Համագործակցություն հասարակության և ընտանիքի հետ    Ուսուցիչն աջակցում է 

յուրաքանչյուր աշակերտի ուսմանն ու զարգացմանը ծնողների և հասարակության 

հետ արդյունավետ համագործակցությամբ: 

VI.  Մասնագիտական վարք Ուսուցիչն աջակցում է յուրաքանչյուր աշակերտի ուսմանն 

ու զարգացման էթիկական, կուլտուրապես տեղեկացված, մասնագիտական և 

համագործակցային փորձով: 

 

1.4. Ուսուցչի  գնահատման ռուբրիկա 

Վրաստանի տարրական կրթության շրջանակներում ուսուցչի արդյունավետության 

որակը գնահատվում է նրա գործունեության գնահատմամբ: Որպես գնահատման 

առանձին բաղադրամաս՝ տրված փուլում չեն առանձնացվում աշակերտների 

արդյունքները կամ աշակերտների ակադեմիական առաջընթացի ցուցանիշները: Թերևս, 

ինչպես տրված է ուսուցչի գործունեության գնահատման ժամանակ, խորհուրդ է տրվում, 

որ գնահատողը հաշվի առնի և վերլուծի աշակերտների աշխատանքները և արդյունքները: 

 

Ուսուցչի գնահատման ռուբրիկան հիմնվում է ուսուցչի մասնագիտական չափորոշչի վրա 

և տալիս է կոնկրետ տեղեկություն այն մասին, թե ինչը պետք է գնահատվի: Այնտեղ 
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գրված է ուսուցչի փորձը՝ տարբեր ուղղություններով և արհեստավարժության տարբեր 

մակարդակներով: Ռուբրիկայում նշված/գրված մասնագիտական փորձը կամ 

ստուգիչները ներկայացնում են այն գործողությունները, որոնք   ուսուցիչն ամեն օր 

իրագործում է դպրոցում և դասասենյակում: Քանի որ ուսուցչի գործունեության որակը 

կախված է նրա որակավորման և վարպետության մակարդակից, ռուբրիկայում 

ներկայացրած է ուսուցչի պատրաստվածության չորս մակարդակ՝ ա) շատ էֆեկտիվ 

ուսուցիչ, բ) էֆեկտիվ ուսուցիչ, գ) ուսուցիչ, որին անհրաժեշտ է փորձի բարելավում, դ) 

ուսուցիչ, որը չի բավարարում չափորոշչի պայմանները : 

 

Աղյուսակգ 2. Ուսուցչի գնահատման ռուբրիկայի  մակարդակները 

Գնահատման  

ռուբրիկայի   

մակարդակներ

ը 

Նկարագիր 

4  շատ  

էֆեկտիվ 

Ուսուցիչը առանձնահատուկ բարձր մակարդակի վրա է իրականացնում 

չափորոշչի յուրաքանչյուր պահանջ:   

 

3  էֆեկտիվ 

Ուսուցչի գործունեւթյունը բավարարում է ուսուցչի մասնագիտական 

չափորոշխչն ու նրա սպասելիքները:Այս մակարդակի վրա գտնվող 

ուսուցիչները կարող են գոհ լինել սեփական գործունեությունից և 

որակավորումից:  

 

 
2 – 

Բարելավման 

կարիք ունի 

Ուսուցչի ուսուցման փորձը նշանակալի բարելավման կարիք ունի, քանի որ 

չի կարող բավրարել ուսուցչի   մասնագիտական չափորոշչի նվազագույն 

պահանջները: Ուսուցիչը, որի գործունեությունը համապատասխանում է 

ռուբրիկայի այս մակարդակին, պետք է հոգ տանի մասնագիտական 

զարգացման և որակավորման բարձրացման համար:  

1 – Չի 

բավարարում 

չափորոշչին 

Ուսուցչի ուսուցման փորձը նշանակալիորեն ետ է մնացել ուսուցչի 

մասնագիտական չափորոշչից: Նման փորձն անընդունելի է դպրոցի համար 

և ենթակա է գործունեության բարելավման ծրագրի համատեղ մշակման և 

մշտական աջակցության ուսումնական տարվա ընթացքում:      

 

Հավելված 1-ում տրված է ուսուցչի մասնագիտական գործունեության գնահատման 

ռուբրիկա: Ռուբրիկայում կոնկրետ նշված են ուսուցչի մասնագիտական գործունեության 

յուրաքանչյուր ուղղությանը համապատասխան ստուգիչներ՝ ուսուցիչների 

արդյունավետության տարբեր մակարդակների համար: 
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ԳԼՈւԽ  2. Ուսուցչի գնահատման գործընթացի հիմնական  փուլերը 

 

2.1. Գնահատման գործընթացի հիմնական փուլերի տեսություն 

Ուսուցչի գնահատումը երկարատև և  կոմպլեքս գործընթաց է: Առաջին գծագրում 

տրված են գնահատման գործընթացի պարտադիր և կարևոր փուլերը: Տրված փուլերի 

լիարժեք և հաջորդաբար անցումը պարտադիր է  գնահատման գործընթացի 

արդյունավետ իրականացման համար;  

 

Գծագիր 1. Ուսուցչի գնահատման գործընթացի  փուլերը 

 

 

2.2Կողմնորոշում 

Մինչև ուսուցիչների գնահատման համակարգի իրականացումը, տնօրենը պետք է 

անցկացնի կողմնորոշիչ հանդիպում, որտեղ ուսուցիչներին կմատուցի հետևյալ 

տեղեկությունները՝ 

 Ուսուցչի գնահատման նպատկն ու գլխավոր սկզբունքները 

 Սպասլիքներ ուսուցչի գործունեությունից (ուսուցչի մասնագիտական 

չափորոշիչ) 

 Ուսուցչի գնահատման չափանիշներ և ռուբրիկա 

 Ուսուցչի գնահատման արարողություններ, ռազմավարություններ և 

գործիքներ, 

 Դպրոցի տնօրենի և ուսուցչի պարտականություններն ուսուցիչների 

գնահատման գործընթացում, 

 Ուսուցչի գնահատման գործընթացի ռեժիմը: 

 

Գնահատման համակարգի և գործընթացի մասին տեղեկության նախնական 

ծանոթացումը նպաստում է նրա արդյունավետ իրականացմանը: Ուսուցիչը լիարժեք 

տեղեկություն կունենա այն մասին, թե ինչ են սպասում իրենից և ինչ պետք է անի, 

որպեսզի ինքն իր հերթին աջակցի գործընթացի արդյունավետ վարմանը: 

Ուսուցչի գնահատման գոծընթացը 

Փուլ 1 Փուլ 2 Փուլ 3 Փուլ 4 Փուլ 5 

Կողմնորոշու
մ  

Պլանավորում 
և 

պատակների 
մշակում 

Դիտարկում և 

տվյալների 
հավաքում 

Ուսուցչի 

ինքնագնահա 

տում 

Տարեկան 

գնահատում 
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2.3. Պլանավորում և նպատակների  մշակում 

Ընդհանուր կողմնորոշիչ հանդիպումից հետո դպրոցի տնօրենը և ուսուցիչն առանձին 

հանդիպում են գնահատման գործընթացին պատրաստվելու և մասնագիտական 

գործունեության նպատակները համաձայնեցնելու համար: 

 Ուսուցիչը մանրամասնորեն ծանոթանում է ուսուցչի մասնագիտական չափորոշչին 

և ուսուցչի գնահատման ռուբրիկային: Դրանք հաշվի առնելով կատարում է 

սեփական փորձի  կշռադատում, իր գործունեության ուժեղ և թույլ կողմերի 

պարզաբանում: Փորձի կշռադատման համար ուսուցիչները կարող են կիրառել 

տարբեր միջոցներ, ընդ որում ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ազգային 

կենտրոնի կողմից մշակած ինքնագնահատման հարցաթերթը (հարցաթերթը կարող 

եք դիտել www.tpdc.ge կայք էջում) և երկրորդ հավելվածում  տրված կշռադատման 

հարցաթերթը:  

 Ուսուցիչը տնօրենի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկում է   ինքնագնահատման 

արդյունքները: Տնօրենը և ուսուցիչը քննարկում են ուսուցման և, ընդհանրապես, 

մասնագիտական գործունեության  ուժեղ և թույլ կողմերը, համաձայնության գալիս 

մասնագիտական զարգացման նպատակների շուրջ, այսինքն՝ ուսուցման այն կողմերի, 

որոնց վրա ուսուցիչն ուշադրություն պիտի դարձնի ապագա գործունեության 

ժամանակ: 

 Դպրոցի տնօրենը և ուսուցիչները քննարկում են և համաձայնության գալիս 

միջոցառումների և ակտիվությունների հարցում, որոնց ուսուցիչը պետք  է մասնակցի 

առանձին կամ գործընկերների հետ: 

Ցանկալի է՝ մասնագիտական զարգացման ծրագրման և նպատակների մշակման 

արդյունքները արտահայտվի գրավոր: Հավելված 3-ում ներկայացրած է մասնագիտական 

զարգացման պլանավորման և նպատակների մշակման արդյունքներն արտահայտող 

արձանագրության ձևը: 

 

2.4. Դիտարկում և տվյալների  հավաքում 

Ուսուցչի գնահատման գործընթացի ամենաաշխատատար փուլն ուսուցչի 

գործունեությանը հետևելն է և համապատասխան տվյալները հավաքելը: Դպրոցի տնօրենի 

հավաքած տվյալները պետք է տան ուսուցչի նախնական մշակած ռուբրիկայի համաձայն 

գնահատման հնարավորություն: Որոշ դեպքերում տեղեկության հավաքումը տեղի է 

ունենում անմիջապես դպրոցի տնօրենի կողմից, իսկ տվյալների մի մասն ուսուցիչն 

անձամբ պետք է հավաքի և դպրոցի տնօրենի հետ կիսվի գնահատման ժամանակ: Հաջորդ 

գլխում մանրամասնորեն նկարագրած է տվյալների հավաքման երեք կարևոր 

ռազմավարություն՝ ա) ուսուցչի դասի դիտարկում և հետադարձ   կապ, բ) ուսուցչին 

հետևելը ուսուցիչների ուսումնական խմբերի աշխատանքի ժամանակ մասնագիտական այլ 

միջավայրում, գ) ուսուցչի թղթապանակի վերլուծություն: 

 

 

 

http://www.tpdc.ge/
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2.5. Ուսուցչի ինքնագնահատումը 

Տարեվերջին տնօրենի կողմից մինչև ուսուցչի գործունեության գնահատումը ուսուցիչը 

անձամբ է տալիս սեփական գործունեության գնահատականը՝ օգտագործելով ուսուցչի 

գնահատման ռուբրիկան: Ուսուցիչն ուշադրությամբ քննարկում է ռուբրիկայում տված 

յուրաքանչյուր ուղղություն և սեփական գործունեությանը շնորհում կոնկրետ միավոր 

(հավելված  2-ում  ներկայացրած է ուսուցչի ինքնագնահատման ձևը): 

 

Կարևոր է, որ տարեվերջին ամփոփիչ հանդիպման և գնահատման համար նա հետն 

ունենա այն փաստաթղթերը և աշխատանքները, որոնք կօգնեն սեփական գործունեության 

արդյունավետության հիմնավորմանը: Ցանկալի է, որ ինքնագնահատման ժամանակ 

ուսուցիչն առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնի զարգացման այն նպատակներին, 

որոնք ուսումնական տարվա սկզբին տնօրենի հետ էր մշակել: Ինքնագնահատման ձևում 

ուսուցիչը հակիրճ պետք է ներկայացնի տեղեկություն այն 

միջոցառումների/ակտիվությունների մասին, որոնց  մասնակցելը որպես նպատակ էր 

սահմանել ուսումնական տարվա սկզբին: 

 

  2.6. Տարեկան գնահատում 

Տարեվերջին դպրոցի տնօրենը հավաքում է ուսուցչի գնահատման համար անհրաժեշտ 

բոլոր տեղեկությունները՝ ա) դասալսումների հաշվետվությունները, բ) ուսուցչին 

մասնագիտական միջավայրում հետևելու/լսելու գրառումները, գ) ուսուցչի 

թղթապանակում ամփոփված տեղեկությունները: Նա նաև ծանոթանում է ուսուցչի 

պատրաստած ինքնագնահատման հաշվետվությանը և լրացուցիչ ներկայացրած 

փաստաթղթերին: Նշված տեղեկությունը հաշվի առնելով՝ դպրոցի տնօրենն ըստ 

գնահատման ռուբրիկայի յուրաքանչյուր ուղղության գնահատում է ուսուցչին և շնորհում 

համապատասխան միավորներ: Նա նաև առանձնացնում է ուսուցչի գլխավոր 

հաջողությունները, մասնագիտական զարգացման անհրաժեշտությունները և 

համապատասխան միջոցառումները: 

Կարևոր է, որ մինչև ուսուցչի վերջնական տարեկան հաշվետվության  պատրաստելը  

դպրոցի տնօրենը և ուսուցիչը ունենան կարծիքների փոխանակման և մասնագիտական 

երկխոսության հնարավորություն: Այս ժամանակ հնարավոր է ինչպես մեկ, այնպես էլ 

երկրորդ կողմը փոխի սեփական դիրքորոշումը, այդ թվում ռուբրիկայի շրջանակներում 

շնորհված միավորները: Վերջնական համաձայնությունից հետո տնօրենը պատրաստում է 

ուսուցչի տարեկան գնահատման հաշվետվությունը և այն տեղադրում նրա անձնական 

գործերում: Ցանկալի է, որ բացի դպրոցի տնօրենի կողմից շնորհված միավորներից, 

հաշվետվության մեջ լինի տեղեկություն հիմնական դասալսումների մասին, որի միջոցով էլ 

տնօրենն ուսուցչի մասին տեղեկություն է ձեռք բերել: Նաև հաշվետվության մեջ պետք է 

ներկայացրած լինի տեղեկություն ուսուցչի գլխավոր հաջողությունների և գալիք տարում 

մասնագիտական զարգացման, նվաճումների, կոչերի/պահանջների և մասնագիտական 

զարգացման անհրաժեշտությունների մասին: Հավելված 5-ում ներկայացրած է ուսուցչի 

տարեկան գնահատման հաշվետվության ձևը: 
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Տարեկան գնահատման արդյունքում ստացած տեղեկությունը անպայման պետք է 

կիրառվի ուսուցչի փորձի բարելավման նպատակով:  Հաջորդ ուսումնական տարվա 

սկզբին ուսուցիչը պետք է պլանավորի այնպիսի ակտիվություններ, որոնք կօգնեն նրան 

ուսուցման բարելավման գործում:  Հետևաբար, դիտարկման և գնահատման ժամանակ 

դպրոցի տնօրենը ուշադրություն պետք է դարձնի նախորդ ուսումնական տարվա 

ընթացքում եղած բադություններին և գնահատի նրա առաջընթացն այդ ուղղությամբ:    

 

2.7. Գնահատողի և ուսուցչի  պարտականությունները 

Գնահատման գործընթացի արդյունավետ վարման համար կարևոր է, որ ինչպես 

ուսուցիչը, այնպես էլ գնահատողը, այսինքն՝ տնօրենը, գնահատման յուրաքանչյուր 

փուլում ժամանակին և լիարժեք կատարեն սեփական պարտականությունները: Ստորև 

տրված աղյուսակում ներկայացրած է երկու կողմի պարտականությունները: 

 

ԱղյուսակԱզյու Աղյուսակ 3. Գնահատողի և ուսուցչի պարտականությունները 

Գնահատող Ուսուցիչ 
ორიენტაც ია ( აგვ ისტო-სექტემბერ ი)  

Ուսուցչին մատուցում է լիարժեք 

տեղեկություն գնահատման համակարգի 

մասին՝ նպատակներ, չափանիշներ, 

սպասելիքներ, ընթացակարգեր, ռեժիմ և այլ 

կարևոր հարցեր:    

 

Ակտիվ մասնակցություն է ունենում 

կողմնորոշման հանդիպմանը և 

մանրամասնորեն ծանոթանում 

ուսուցիչների գնահատման համակարգի 

մասին տեղեկությանը: 

 
და (სექტემბერი) 

Ծանոթանում  է ուսուցչի տեսակետներին՝ 

նրա գործունեությանը և ապագա  

ծրագրերին: Ուսուցչին առաջարկում է 

խորհուրդներ    բարելավման ուղիների 

մասին: 
   

Ծանոթանում  է ուսուցչի գնահատման 

ռռւբրիկային: Այն հաշվի առնելով  

վերլուծում է սեփական գործունեությունը:  

Ընդգծում է իր գործունեության ուժեղ 

կողմերն ու մարտահրավերները: Որոշում է 

այն ակտիվություններն ու միջոցառումները, 

որոնց մասնակցելը նրան կօգնի 

կատարելագործել փորձը:   Իր կարծիքը 

հայտնում է դպրոցի տնօրենին և ըստ 

անհրաժեշտության  հաշվի առնում նրա 

հետադարձ կապը:  
დაკვირვება და მონაცემების შეგროვება (სექტ-ივნისი) 

Հավաքում է տեղեկություն ուսուցչի 

ուսուցման փորձի և, ընդհանրապես, 

մասնագիտական գործունեության մասին, 

ներկա է գտնվում դասերին: Ուսուցչին 

հետևում է տարբեր մասնագիտական 

միջավայրերում, պարբերաբար 

ծանոթանում է ուսուցչի  թղթապանակին: 

Անհրաժեշտության դեպքում օգնություն է 

խնդրում համապատասխան առարկայի 

մասնագետներից: Ճշգրիտ նկարագրում է 

դասալսումը և այլ համապատասխան 

տեղեկությունը:   

Հավաքում և սեփական թղթապանակի մեջ 

է տեղավորում ուսուցչի գնահատման 

ռուբրիկայի համապատասխան 

տեղեկությունը: Պարբերաբար 

ծանոթանում է տարվա սկզբին սահմանած 

նպատակներին և մասնակցում 

համապատասխան միջոցառումներին և 

ակտիվություններին: Դպրոցի տնօրենին 

հյուրընկալում է սեփական 

դասասենյակում դասալսման համար 

(ինչպես ձևական, այնպես էլ 

չնախազգուշացրած դասալսման 
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ժամանակ): Ըստ անհրաժեշտության՝ իր 

մասնագիտական գործունեության մասին 

տեղեկություն է հաղորդում դպրոցի 

տնօրենին:   
მასწავლებლის თვითშეფასება (ივნისი) 

Պահանջում է և ուշադրությամբ 

ծանոթանում ուսուցչի գործունեության 

ինքնագնահատմանը և այն 

միջոցառումներին, որոնք նա իրականացրել 

է մասնագիտական զարգացման 

նպատակով: 

 

Անկեղծորեն և օբյեկտիվ գնահատում է 

սեփական գործունեությունը՝ ըստ ուսուցչի 

գնահատման ռուբրիկայի: Պատրաստում է 

ինքնագնահատման ռուբրիկա, որտեղ 

նկարագրում է սեփական նվաճումները, 

մասնագիտական զարգացման համար 

իրականացրած ակտիվությունները և 

հետագա զարգացման 

անհրաժեշտությունները: 
წლიური შეფასება (ივნისი-ივლისი) 

Վերլուծում է և միմյանց կապում տարվա 

ընթացքում հավաքված տեղեկությունը՝ 

դասալսման հաշվետվությունը, ուսուցչին 

մասնագիտական միջավայրում հետևելու 

գրառումները, ուսուցչի թղթապանակը, 

ուսուցչի ինքնագնահատումը: Ուսուցչին 

սեփական գործունեության մասին 

լրացուցիչ նշումներ անելու 

հնարավորություն է տալիս: Հաշվի առնելով 

բոլոր տվյալները և տեղեկությանները՝ 

օբյեկտիվորեն գնահատում է ուսուցչին ըստ   

գործունեության գնահատման ռուբրիկայի  

յուրաքանչյուր  ուղղության: Ուսուցչի հետ  

համագործակցելով որոշում է գալիք տարվա 

մասնագիտական զարգացման  

առաջնահերթությունները:   Պատրաստում է 

ուսուցչի  գնահատման վերջնական 

հաշվետվությունը և ծանոթացնում 

ուսուցչին: 

 

Բաց և անկեղծ քննարկում է սեփական 

նվճումները դպրոցի տնօրենի հետ և նրա  

հետ համագործակցելով որոշում գալիք 

տարվա մասնագիտական զարգացման 

առաջնահերթությունները: 

Ուշադրությամբ ծանոթանում է և 

վերլուծում դպրոցի տնօրենի կողմից 

պատրաստած վերջնական 

հաշվետվությունը: 
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Գլուխ 3.   Տվյալների հավաքման  ստրատեգիաներն ու միջոցները 

 

3.1. Հիմնական  ռազմավարությունների ակնարկ 

Ուսուցչի գնահատումն ի նկատի ունի, թե յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջին 

որքանով էր արդյունավետ ուսուցչի գործունեությունն այն հիմնական ուղղություններով, 

որոնք որոշված են ուսուցչի մասնագիտական չափորոշչով և ուսուցչի գործունեության 

գնահատման ռուբրիկայում: Որպեսզի գնահատողը կարողանա այս կարևոր հարցերին 

պատասխանել, նա պետք է հավաքի համապատասխան տեղեկություն տարբեր 

ռազմավարության կիրառմամբ. 

 Ուսուցչի դասալսում/դիտարկում և փոխադարձ կապ (ձևական և չզգուշացրած 

դասալսում), 

 Ուսուցիչների դասալսում ուսուցիչների ուսումնական խմբերում և այլ 

մասնագիտական միջավայրում, 

 Ուսուցչի թղթապանակի վերլուծություն, որում ներկայացրած է ինչպես ուսուցչի, 

այնպես էլ աշակերտների աշխատանքներն ու նրանց արդյունքները: 

 

3.2. Դասալսում  և հետադարձ  կապ 

Դասալսման նպատակն ուսուցչի և գնահատման փորձի մասին տեղեկության ձեռքբերումն 

է: Դասալսման ժամանակ գնահատողը պետք է հետևի ինչպես ուսուցչի փորձին, այնպես էլ 

աշակերտների պատասխան-գործողություններին հետևյալ հիմնական ուղղություններով. 

 

1) Դասի պլանավորում Ուսուցիչն արդյոք պլանավորե՞լ է դասը: Ունի՞ մշակած դասի 

նպատակ, սպասվող արդյունքներ, ուսուցման և գնահատման 

ռազմավարություններ: Պատրաստե՞լ է դասի համար անհրաժեշտ ուսումնական 

պաշարներ: 

2) Դասասենյակի ֆիզիկական միջավայրը   Ինչպե՞ս է կազմակերպած 

դասարանական միջավայրը: Կարգի՞ն է դասասենյակը: Ինչպե՞ս են դասավորված 

աշակերտական նստարանները: Ի՞նչ դիդակտիկ պարագաներ են օգտագործված: 

Ի՞նչ ուսումնական պաշարներ է օգտագործում ուսուցիչը: Դասասենյակի ո՞ր 

տարրերն են հուշում, ո՞ր դասասենյակում  ընթանում է սովորել- սովորեցնելու 

ակտիվ գործընթաց: Համապատասխանու՞մ են արդյոք դասարանի միջավայրը և 

պաշարները դասի նպատակին: 

3) Դասասենյակի սոցիալական և հոգեբանական միջավայրը Ուսուցիչը      

հարգանքո՞վ է վերա բերու մ աշակերտնե րին: Ինչ պի սի՞ սպասելի քներ ու սո ւց իչ ն  

4) Աշակերտների ներգրավվածությունը: Հետաքրքրո՞ւմ է աշակերտներին դասի 

թեման: Բոլոր աշակերտներն են դասապրոցեսին մասնակցու՞մ: Ուսուցիչը 

աշակերտներին անհատական մոտեցում ցուցաբերու՞մ է: Աշակերտների 

ներգրավվածությունն ապահովելու համար ուսուցիչը կիրառու՞մ է բազմազան 

ռազմավարություններ: 
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5) Դասարանի կառավարում Դասարանում կա՞ ուսուցման համար 

համապատասխան միջավայր: Դասարանում նկատվու՞մ է համաձայնեցրած վարքի 

կանոնների գոյություն: Կարողանու՞մ են երեխաները պահպանել կանոնները: 

6) Ուսուցում և գնահատում Գիտի՞ ուսուցիչը, թե ինչ է սովորեցնում և ինչու: 

Կիրառո՞ւմ է ուսուցիչը դասի նպատակներին համապատասխան 

ակտիվություններ: Նախատեսո՞ւմ է ուսուցիչը աշակերտների կարիքները և 

պատրաստվածությունը: Գնահատո՞ւմ է ուսուցիչն աշակերտների կողմից 

ուսումնական նյութի յուրացումը: Աջակցո՞ւմ է ուսուցիչը բարձր մտածողության 

ունակությունների զարգացմանը աշակերտների մեջ: 

 

Ելնելով դասալսման նպաակներից, գնահատողը կարող է կիրառել տարբեր դիտարկման ձևեր: 

Այսինքն՝ դիտարկման ձևը կարող է լինել ընդհանուր կամ նպատակաուղղված դեպի կոնկրետ 

դասարանում/դասարաններում  կոնկրետ առարկայի ուսուցումը: Հավելվածում տրված է 

ինչպես դասալսման ընդհանուր ձևը, այնպես էլ տարրական դասարաններում ընթերցանության 

և մաթեմատիկայի դասերի դասալսման ձևերը:       

Երաշխավորած է, որ գնահատողն ուսուցչի դասին ներկա գտնվի տարեկան մի քանի 

անգամ: Նա կարող է կիրառել ինչպես (այսպես կոչված) ձևական դասալսում, որը նախօրոք 

համաձայնեցված է ուսուցչի հետ և շարունակվում է ամբողջ 45 րոպեի ընթացքում, այլ նաև 

ցանկալի է տարեկան մի քանի անգամ տնօրենն իրագործի չզուգաշացրած դասալսում 

(ներկայություն դասին), որը կտևի 10-15 րոպե կամ ամբողջ դասի ընթացքում: Երրորդ 

աղյուսակում ներկայացրած է այսպես կոչված ձևական և չզգուշացրած դասալսման մասին 

տեղեկությունը: 

Ձևական դասալսումից առաջ գնահատողը նախօրոք պետք է հանդիպի ուսուցչին և նրա 

հետ քննարկի դասի հետ կապված հարցերը՝ 

 

 Բովանդակություն:  Ի՞նչ են սովորում աշակերտները: 

 Գործընթաց: Ինչպե՞ս է վարում գործընթացը: Ի՞նչ մեթոդներ և     

ակտիվություններ է կիրառում: Ի՞նչ ռեսուրսներ է կիրառում: 

 Աշակերտների բնութագրիչները: Ինչպիսի՞ն է աշակերտի ընդհանուր 

ակադեմիական վիճակը: Որո՞նք են նրանց ուժեղ և թույլ կոմերը: Դասարանում 

կա՞ն առանձնահատուկ անհրաժեշտություններ ունեցող աշակերտներ: 

 Գնահատում: Ինչպե՞ս կհասկանա ուսուցիչը, թե ինչ սովորեցին աշակերտները: 

 Դասալսման ֆոկուսը:   Ինչի՞ վրա է տնօրենը  կենտրոնացնում ուշադրությունը: 
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Ուսուցչի հետ հանդիպումը պարտադիր է ինչպես ձևական, այնպես էլ չզգուշացրած 

դասալսումից հետո: Սա օգնում է ուսուցչին ժամանակին հասկանալ, թե ինչ է մտածում 

գնահատողը իր գործունեության մասին, էլ ավելի ուժեղացնել ուսուցման դրական կողմերը 

և աշխատել համեմատաբար թույլ կողմերը հաղթահարելու ուղղությամբ: Փոխադարձ 

հանդիպումը պետք է ընդգրկի հետևյալ հիմնական հարցերը. 

• Ուսուցչի ինքնակշռադատում Ինչպե՞ս անցավ ուսուցչի անցկացրած դասը: 

Կրկին անգամ որ անցկացվի դասը, ի՞նչ կաներ այլ կերպ: Որ՞ն էր ուսուցչի 

համար իր դասի ուժեղ կողմը: 

• Տնօրենի հետադարձ կապը Որո՞նք են դասի երեք ուժեղ կողմերը: Ո՞րն է դասի 

մեկ թույլ կողմը, որի ուղղման համար ուսուցիչը պետք է ուժեղացնի 

աշխատանքը: 

Աղյուսակ  4. Ձևական և չզգուշացրած հանդիպումներ 

 Ձևական Չզգուշացրած 

 

Նպատակ 
Ուսուցչի ուսուցման մոնիտորինգ և գնահատում 

Ֆոկուս՝ ուսուցչի ընդհանուր 

կարողություն, պատրաստվածություն 

Ֆոկուս՝ ուսուցչի ամենօրյա փորձ 

Տևողություն 45 րոպե 10-15րոպե 

Հաճախություն  Տարեկան գոնե մեկ անգամ Տարեկան մի քանի անգամ 

Տեղեկություն 

ներկա լինելու 

մասին 

  

Ներկա գտնվելը և նրա հետ  
կապված տեղեկությունը 
համաձայնեցրած է ուսուցչի   հետ 

  

Ուսուցիչը նախօրոք տեղեկություն 

չունի դասալսման մասին 

 

Շոուի էֆեկտ 
Հնարավոր է, քանի որ ուսուցիչը գիտի, թե 

երբ պետք է դասալսման գան,  կարող է 

նախօրոք արտակարգ պատրաստվի 

դասին 

Նվազ հնարավոր է, քանի որ 

ուսուցիչը չգիտի, թե երբ կգան 

դասալսման: 

Աշակերտների 

ընտրություն 

Հավասարաչափ (բացի բացառիկ դեպքերից) 

Տվյալների 

հավաքում 

Ըստ նախօրոք մշակած դասալսման ձևի Ըստ ընդհանուր սխեմայի 

Տեղեկատվություն 

դասի 

համատեքստի 

մասին 

Ամբողջական (տարեկան ծրագրի հետ 

հարաբերակցություն, աշակերտների 

պատրաստվածություն և այլն) 

Ընդհանուր տեղեկություն 

Դիտարկման ցիկլը Նախնական հանդիպում + դասալսում +   

հանդիպում դասալսումից հետո 

Դասալսում +   հանդիպում 

դասալսումից հետո 
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• Ճշգրտվելիք հարցեր  Ուսուցման ժամանակ ուսուցիչն ինչու՞ ընդունեց այս կամ 

այն որոշումը: Ի՞նչ տեղի ունեցավ և ինչու՞ տեղի ունեցավ: 

 

• Ապագայի ծրագրեր: Ի՞նչ կարող է անել ուսուցիչն ուսուցման փորձի 

բարելավման համար: Հետագա դասալսման ժամանակ ինչի՞ վրա 

կենտրոնացնեն ուշադրությունը ուսուցիչը և տնօրենը: 

 

 

 

 

 

 

 

Ինչպես նշվեց վերևոմ, ձևական դասալսման ժամանակ ցանկալի է, որ գնահատողը 

կիրառի դասալսման այնպիսի ձև, որը կօգնի նրան տեղեկություն հավաքել բոլոր 

կարևոր հարցերի մասին: Դասալսման ձևերը տարբերվում են՝ ըստ դասալսման 

ֆոկուսի: Հինգերորդ և վեցերորդ հավելվածներում տրված է դասալսման ձև, որի 

ֆոկուսն է ուսուցչի կողմից ընթերցանության և մաթեմատիկայի դասի եռափուլ մոդելի 

և զարգացնող գնահատականի մեթոդների կիրառումը տարրական դասարաններում: 

Իսկ յոթերորդ հավելվածում ներկայացրած դասալսման ձևը պարունակում է դասի 

տարբեր կարևոր հարցեր, ինչպիսիք  են  ուսուցման  ռազմավարությունները,  

դասարանի  կառավարումը,  գնահատումը  և այլն: Գնահատողն անձամբ կարող է 

ընտրել դասալսման ձևը և այն կիրառել ելնելով դասալսման ֆոկուսից: 

 

3.3. Ուսուցիչների դիտարկում ուսումնական խմբերում և այլ մասնագիտական   

միջավայրում 

Ուսուցչի մասին լիարժեք տեղեկություն հավաքելու համար և, ըստ ուսուցչի գնահատման 

ռուբրիկայի, նրա գործունեության վերլուծության համար կարևոր է, որ գնահատողը հետևի 

ուսուցչի գործունեությանն ուսուցիչների ուսումնական  խմբերում, մանկավարժական 

խորհրդի և ամբիոնների հանդիպումների, ծնողների հետ հանդիպումների, գործընկերների 

հետ հաղորդակցման, դպրոցական միջոցառումների ժամանակ և այլն: Մասնագիտական 

միջավայրում հետևելու ժամանակ գնահատողը պետք է ձեռք բերի հետևյալ 

տեղեկությունը՝ 

 Մասնակցո՞ւմ է ուսուցիչը մասնագիտական զարգացման ակտիվություններին: Ի՞նչ 

տեսակի ակտիվությունների է նա մասնակցում: 

 Աջակցո՞ւմ է  ուսուցիչը հանդիպումների ակտիվ վարմանը: 

 Կիսո՞ւմ է ուսուցիչը սեփական ուսուցման փորձը և բարդությունները 

գործընկերների հետ: Փորձու՞մ է արդյոք նրանցից օգտակար  տեղեկություն ձեռք 

Ձևական դասալսման ցիկլ 

Չզուգաշցրած դասալսման ցիկլ 

Նախնական 

հանդիպում 

 

Ներկայանալ 

դասին 

Դասալսումից 
հետո հանդիպում 
հետադարձ կապի 
համար 
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բերել և կիրառել: 

 Կիրառո՞ւմ է արդյոք ուսուցիչը գործընկերների հետ համագործակցության 

ժամանակ ստացած տեղեկությունն ուսումնական գործընթացում: 

 Կոնստրուկտի՞վ է ուսուցիչը գործընկերների հետ համագործակցության ժամանակ: 

  Հարգու՞մ է արդյոք գործընկերների տարբերվող կարծիքները, տեսակետները և 

այլն: 

 

3.4. Ուսուցչի  պորտֆոլիոյի վերլուծությունը 

Ուսուցչի թղթապանակը բազմապիսի փաստաթղթերի միասնություն է, որն արտահայտում 

է ուսուցչի ուսուցման փորձը, մասնագիտական զարգացման և աշակերտների ուսուցման 

գործընթացը և արդյունքները: Թղթապանակն ուսուցչին օգնում է սեփական փորձի 

կշռադատման/անդրադարձի հարցում: Միաժամանակ, ուսուցչի թղթապանակի 

ծանոթացմամբ տնօրենը կկարողանա ուսուցչի գնահատման համար կարևոր 

տեղեկություն ձեռք բերել: 

 

Տնօրենը թղթապանակի ծանոթացմամբ կարող է վերլուծել երեք տեսակի տեղեկություն, 

որը պետք է համապատասխանի ուսուցչի գնահատման ռուբրիկային՝ ա) ուսուցչի 

ուսուցումը և գնահատումը պատկերող նյութեր, բ) աշակերտների ուսուցման և 

արդյունքները պատկերող նյութեր, գ) մասնագիտական զարգացման ակտիվություններին 

մասնկցելը պատկերող նյութեր: Երկրորդ գծագրում ներկայացրած է այն փաստաթղթերը, 

որոնք տնօրենը կարող է վերլուծել  ուսուցչի գնահատման ժամանակ: 
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Գծագիր  2. Ուսուցչի  պորտֆոլիոյի կառուցվածքը 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Աղբյուր՝ դպրոցի բազայի վրա ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում  (2014) , Թբիլիսի 

Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ազգային կենտրոն 

  

Ուսուցչի փորձը 

ներկայացնող նյութ 

 

Աշակերտների 
ուսումը և 

արդյունքները 
ներկայացնող  նյութ 

 

Մասնագիտական 
ակտիվություններին 

մասնակցությունը 
ներկայացնող նյութ 

 
Տարեկան ուսումնական 

պլան 

Դասի պլան 

Գնահատման ռուբրիկա 

Դիագնոստիկ թեստ և 

այլն 

Ամփոփիչ թեստ 

Վիդեոդաս 

Արդյունքների 

վերլուծություն 

Դասարանային 

աշխատանքներ  

Թեստեր 

Դիտարկման 

գրառումներ 

Նախագծեր   

Շնորհանդեսներ  

Վիդեոդաս և այլն 

 

Դասալսման 

հաշվետվություն 

Քննարկած 

ուսումնական 

իրավիճակներ 

Միասնաբար 

պլանավորած 

դասապլան 

Գործնական 

հետազոտության 

հաշվետվություն 

Վարժանքի վկայագիր 

Վիդեոդաս  

 

Գործընկերոջ հետադարձ 

կապ և այլն 
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Հավելվածներ 

Հավելված  1. Ուսուցչի գնահատման ռուբրիկա 

 I - ուսումնական գործընթացի պլանավորում  Ուսուցիչն աջակցում է յուրաքանչյուր աշակերտի  ուսմանն ու 

զարգացմանը չափորոշիչներին համապատասխան տարեկան և թեմատիկ ուսումնական ծրագրերի և 

համապատասխան դասերի մշակմամբ և չափվող ուսումնական նպատակների որոշմամբ: 

 Շատ էֆեկտիվ (4) էֆեկտիվ (3) 
 

Բարելավման կարիք 

ունի 

(2) 

Չի բավարարում 

չափորոշչի 

պահանջները (1) 

Ա
ր

հ
ե

ս
տ

ա
վ

ա
ր

ժ
ո

ւթ
յո

ւն
 

  8 4  3 

+.
...

...
.. 

         

ფ
ეს

ი
უ

ლ
ი

 ც
ო

დ
ნა

 

 

Առարկայի 

փորձագետ է:  

Տիրապետում է 

ժամանակակից 

գիտական 

տեղեկատվություննե

րին աշակերտների 

զարգացման և 

ուսման 

առանձնահատկությո

ւնների մասին:   

 

Լիարժեք տիրապետում 

է առարկային : Տեղյակ է 

աշակերտների 

զարգացման և ուսման 

առանձնահատկության 

հարցերին :    

Մասամբ է տիրապետում 

առարկային:  Ունի 

որոշակի գիտելիքներ 

աշակերտների 

զարգացման և ուսման 

առանձնահատկությունն

երի մասին:   

Վատ է տիրապետում 

առարկային : Ունի 

նվազ 

տեղեկատվություն 

աշակերտների 

զարգացման և 

ուսման 

առանձնահատկությո

ւնների մասին:   

Հ
ա

շվ
ի

 է
 ա

ռ
ն

ո
ւմ

  ա
ռ

ա
ր

կ
ա

յա
կ

ա
ն

 

չա
փ

ո
ր

ո
շի

չը
 

Ունի առարկայի 

ուսուցման 

մանրամասն  

ուսումնական պլան, 

որն 

համապատասխանու

մ է առարկայական 

չափորոշչին և  

ապահովում 

աշակերտների 

կողմից չափորոշչի 

հաջողությամբ 

հաղթահարում:  

Պլանավորում է 

ուսումնական տարին 

ըստ առարկայական 

չափորոշխչների 

պահանջների:  

 

  

Ուսումնական տարին 

պլանավորելիս  մասամբ  

հաշվի է առնում 

առարկայական 

չափորոշչի 

պահանջները   

Նվազ է ճանաչում 

առարկայական 

չափորոշիչների 

փաստաթուղթը: 

Չունի նախապես 

մշակած տարեկան 

ուսումնական պլան:    
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Մշակում է 

թեմատիկ 

ուսումնական 

պլաններ, որոնք 

ունեն 

առարկայական 

չափորոշչին 

համապատասխան 

գլխավոր 

ուսումնական խնդիր 

և  ապահովում են 

Բլումի 

տաքսոնոմիայով 

նախատեսած 

տարբեր մակարդակի 

ունակություններ:     

 

Մշակում է թեմատիկ 

ուսումնական 

պլաններ, որոնց 

մեծամասնությունը 

ունեն առարկայական 

չափորոշչին   

համապատասխան   

ուսումնական խնդիրներ  

և  ապահովում են Բլումի 

տաքսոնոմիայով 

նախատեսած տարբեր 

մակարդակի 

ունակություններ:     

Մշակում է թեմատիկ 

ուսումնական 

պլաններ, որոնք 

մասամբ են 

համապատասխանոմ 

առարկայական 

չափորոշչին և 

ենթադրում  բարձր 

մտածողական 

ունակությունների  վրա 

աշխատանք:   

Չի մշակում 

թեմատիկ 

ուսումնական 

պլաններ, էպիզոդիկ է 

մշակում ուսուցումը՝ 

առանց հաշվի 

առնելու 

առարկայական 

չափորոշիչն ու 

առանց որոշելու 

հիմնական 

ուսումնական  

նպատակները:   
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 Աշակերտների 

ուսման 

մոնիտորինգի 

նպատակով  

կատարում  է 

դիագնոստիկական, 

դասարանային, 

միջանկյալ  և 

ամփոփիչ 

գնահատում:    

 

Աշակերտների ուսման 

արդյունքի չափման 

նպատակով  

պլանավորում է 

դասարանային և 

թեմատիկ  գնահատում:  

 

Ուսուցման ընթացքում 

պլանավորում է 

թեմատիկ գնահատում:    

Ամփոփիչ թեստը 

պատրաստում է այն 

անցկացնելուց առաջ:    
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Նախապես նկատում 

է  աշակերտների 

համար բարդ և 

շփոթեցուցիչ 

հարցերն ու մշակում 

դրանք 

հաղթահարելու 

համար անհրաժեշտ  

բազմատեսակ 

ստրատեգիաներ:  

Նախապես  նկատում է  

աշակերտների համար 

բարդ և շփոթեցուցիչ 

հարցերն ու մշակում 

դրանք հաղթահարելու 

համար անհրաժեշտ   

ստրատեգիաներ: 

Տեղեկություն ունի մի 

քանի տիպիկ 

բարդության մասին, 

որոնք կարող են ունենալ 

աշակերտներն ուսման 

ընթացքում:   

Դասը պլանավորում 

է  առանց հաշվի 

առնելու 

աշակերտների 

համար հնարավոր 

բարդ  ու շփոթեցուցիչ 

հարցերը:    
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Յուրաքանչյուր դաս 

պլանավորում է 

չափվող ու հասանելի 

նպատակներով, 

որոնք լիովին 

համապատասխանու

մ են առարկայական 

չափորոշչին և 

թեմատիկ 

ուսումնական 

պլանին:  

  

 

Յուրաքանչյուր դաս 

պլանավորում է 

թեմատիկ ուսումնական 

պլանին 

համապատասխան 

պարզ, չափվող ու 

հասանելի 

նպատակներով:   

 

Պլանավորում  է դասեր, 

մասամբ հաշվի 

առնելով առարկայի 

ուսուցման ընդհանուր 

նպատակները:   

Պլանավորում  է 

դասեր, որոնց 

նպատակն է 

դասագրքում տրված 

նյութն անցնելը:     
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Պլանավորում է 

արդիական դասեր, 

որոնք 

համապատասխանու

մ են յուրաքանչյուր 

աշակերտի 

հետաքրքրություններ

ին ու 

անհրաժեշտությունն

երին և նրանց 

ընդգրկում  ակտիվ 

ուսման 

գործընթացում:    
 

Պլանավորում է 

արդիական դասեր, 

որոնք 

համապատասխանում 

են աշակերտների 

մեծամասնության   

հետաքրքրություններին  

ու 

անհրաժեշտությունների

ն և նրանց ընդգրկում  

ակտիվ ուսման 

գործընթացում:    

 

Պլանավորում է դասեր, 

որոնք կողմնորոշված են 

դեպի աշակերտների 

որոշ մասի 

հետաքրքրումն ու 

ներգրավումը: 

Պլանավորում է 

դասեր, որոնք 

կողմնորոշված չեն 

դեպի աշակերտների 

հետաքրքրումն ու 

ներգրավումը:  
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Պլանավորում է 

դասեր, որոնք 

ենթադրում են բարձր 

որակի 

մուլտիկուլտուրային 

ուսումնական 

նյութերի  և 

տեխնոլոգիաների 

կիրառում:    

Պլանավորում է դասեր, 

որոնք ենթադրում են 

համապատասխան  

որակի 

մուլտիկուլտուրային 

ուսումնական նյութերի  

և տեխնոլոգիաների 

կիրառում:    

Պլանավորում է դասեր, 

որոնք ենթադրում են լավ 

և միջին որակի 

ուսումնական նյութերի  

կիրառում:    

Պլանավորում է 

դասեր, որոնք 

ենթադրում են   միջին 

կամ ցածր  որակի 

ուսումնական 

նյութերի  կիրառում:    
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 Պլանավորում է 

ակտիվություններ, 

որոնք ենթադրում են 

աշակերտների  

ուսման 

անհրաժեշտությունն

երը,  ոճն ու 

հետաքրքրություններ

ը:    

Պլանավորում է 

ակտիվություններ, 

որոնք ենթադրում են 

աշակերտների  որոշակի 

խմբի ուսման 

անհրաժեշտությունները, 

ոճն ու 

հետաքրքրությունները:    

 

Դասը պլանավորելիս 

մինիմում է հաշվի 

առնում աշակերտների 

առանձնահատուկ 

անհրաժեշտությունները:  

Դասը պլանավորելիս 

չի կիրառում 

շերտավորման 

էլեմենտներ:    
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 Ուսման համար 

մաքսիմալ 

բարենպաստ 

պայմաններ 

ստեղծելու 

նպատակով 

պլանավորում է 

սենյակի 

դասավորությունը, 

նյութերը, զննական 

նյութերը:     

Պլանավորում է սենյակի 

դասավորությունը, 

նյութերը, զննական 

նյութերն ըստ 

դասապլանի և  

թեմատիկ ուսումնական 

պլանի:    

Սենյակի 

դասավորությունը, 

նյութերը, զննական 

նյութերը մասամբ 

համապատասխանում 

են դասի նպատակներին:    

Չի պլանավորում 

համապատասխան 

միջավայրի ստեղծում 

և զննական նյութերի 

կիրառում:  

II. դասարանի կառավարւմ     ուսուցիչը  աջակցում է յուրաքանչյուր աշակերտի ուսմանն ու զարգացմանը 

ապահով, կարգավորած ու հարգանքի վրա հիմնված դասարանային միջավայր ստեղծելով: 

 

Շատ էֆեկտիվ (4) էֆեկտիվ (3) 

 

Բարելավման կարիք 

ունի 

(2) 

Չի բավարարում 

չափորոշչի 

պահանջները (1) 
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Աշակերտներին 

պարզ ու հասկանալի 

լեզվով ծանոթացնում 

է իրենց վարքի 

նկատմամբ  

սպասումներին: 

Աշակերտներից 

հետևողաբար և 

հաստատապես 

պահանջում է այդ 

սպասումներին 

համապատասխան 

վարք:   

Աշակերտներին պարզ 

լեզվով ծանոթացնում է 

նրանց վարքի 

նկատմամբ  ունեցած 

սպասումներին:  

Աշակերտներից 

պահանջում է այդ 

սպասումներին 

համապատասխան 

վարք:   

Հայտարարում և 

դասասենյակում 

փակցնում է 

դասարանական վարքի 

կանոններն ու 

սանկցիաները:   

Էպիզոդիկ կերպով 

կազմում է կանոններ և 

սանկցիաներ կոնկրետ 

դեպքերի համար:    
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Յուրաքանչյուր 

աշակերտի 

նկատմամբ ունի 

ջերմ, հոգատար և 

արդարարացի 

վերաբերմունք:  

Բոլոր աշակերտների 

հետ ունի դրական 

հարաբերություն:    

Աշակերտների 

նկատմամբ արդարացի 

է: Հարգում է նրանց: 

Աշակերտների հետ ունի 

դրական 

հարաբերություն:    

Աշակերտների 

մեծամասնության հետ 

արդարացի է: Հարգում 

է նրանց 

մեծամասնությանը և 

պահպանում է դրական 

հարաբերություններ:     

Պարբերաբար կոպիտ 

է, անարդարացի 

աշակերտների 

նկատմամբ և 

անհարգալի է 

վերաբերում և/կամ 

ունի նախընտրած 

աշակերտներ:     
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 Դասարանում 

ստեղծում է 

փոխադարձ 

հարգանքի վրա 

հիմնված 

հարաբերություններ, 

ինչը լրիվ բացառում է 

ուսումնական 

գործընթացը 

խոչընդոտող 

կարգապահական 

խախտումները:  

 

Վայելում է հարգանք 

աշակերտների 

մեծամասնության 

կողմից: Հազվադեպ է 

տեղի ունենում 

ուսումնական 

գործընթացը 

խոչընդոտող  

կարգապահական 

խախտում :   

Վայելում է հարգանք 

որոշ աշակերտների  

կողմից, սակայն 

դասարանում հաճախ 

նկատվում են 

կարգապահական 

խախտումներ :   

Աշակերտները չեն 

հարգում: 

Դասասենյակը հաճախ  

քաոսային է, 

միջավայրը՝ 

անապահով:    
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Հաջողությամբ 

կարողանում է 

աշակերտների միջև 

ձևավորել դրական 

հարաբերություններ 

և զարգացնել սոցիալ-

էմոցիոնալ 

ունակություններ:   

 

Աշակերտների միջև 

խրախուսում է պոզիտիվ 

հարաբերությունները և 

աջակցում նրանց 

սոցիալական 

ունակությունների 

զարգացմանը:   

Հաճախ հիշեցնում է  

աշակերտներին  լավ 

վարքի կարևորության 

մասին և ցուցադրման 

համար կիրառում է 

անհամապատասխան 

վարքի 

աշակերտներին:     

 

Հասարակայնորեն 

նկատողություն է 

տալիս և պատժում 

կարգապահական 

խախտումներ ունեցող 

աշակերտներին:  
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Ուսումնական 

տարվա սկզբից ևեթ 

աշակերտներին 

ծանոթացնում է 

դասարանային 

կանոններին և 

ապահովում է դրանց 

պահպանումը ողջ 

տարվա ընթացքում:   

 

Աշակերտներին 

ծանոթացնում է 

դասարանային 

կարգուկանոնին և 

օգնում է նրանց դրանք 

պահպանել ողջ տարվա 

ընթացքում:   

Ձգտում է 

արմատավորել 

դասարանային 

կանոններ, թեև 

աշակերտների 

մեծամասնությունը 

դրանք չի պահպանում:  

Աշակերտներին չի 

ծանոթացնում 

դասարանային 

կարգուկանոնին:  

Մշտապես դժգոհ է 

աշակերտների 

վարքից: պատժում է 

աշակերտներին:  
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 Հոգ է տանում, որ  

յուրաքանչյուր 

աշակերտ 

կառավարի իր վարքը 

և 

պատասխանատվությ

ուն կրի սեփական  

գործողությունների 

համար:   

 

Աշակերտներին 

սովորեցնում է 

սեփական վարքի 

կառավարում  և 

պատասխանատվություն  

սեփական 

գործողությունների 

համար:   

 

Ձգտում է 

աշակերտներին 

սովորեցնել 

կառավարել սեփական 

վարքը, թեև 

աշակերտների 

մեծամասնությունը դա 

չի կարողանում անել:   

Աշակերտների մեջ չի 

կարողանում 

հաստատել սեփական 

վարքի կառավարման 

ունակություն:   
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Վարպետորեն 

կառավարում է 

ակտիվություններն ու 

նրանց միջև եղած 

անցումները,   

դասաժամի 

յուրաքանչյուր րոպեն 

օգտագործում է 

ուսուցման-ուսման 

համար:   

 

 

Դասի հաջորդաբար 

վարմամբ և 

ակտիվությունների միջև 

սահուն անցումներով 

ապահովում է  

ժամանակի 

արդյունավետ կիրառում: 

 

  

Երբեմն ոչ 

նպատակաուղղված է 

կիրառում   ժամանակը  

անհասկանալի 

հարցերի, 

կարգապահական 

խախտումների, 

ակտիվությունների 

միջև անարդյունավետ 

անցումների և 

անկանխատեսելի 

պարագաների 

պատճառով:   

 

Դասաժամի մեծ մասը 

կորցնում է 

դասարանում 

ստեղծված 

թյուրիմացությունների 

, կարգապահական 

խախտումների և 

ակտիվությունների 

միջև անհարթ 

անցումների վրա:   
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Դասի ընթացքում 

վերահսկում է 

դասարանի 

միջավայրը և 

կանխարգելում 

ցանկացած խնդիր: 

  

 

Դասի ընթացքում 

վերահսկում է 

դասարանի միջավայրը և   

կանխարգելում 

հիմնախնդիրների 

մեծամասնությունը:    

Ձգտում է կանխարգելել 

վարքի խնդիրները, թեև 

պարբերաբար փոքրիկ 

խախտումները 

հանգեցնում են   

կարևոր 

կարգապահական 

խախտումների:   

Չի կարողանում 

նկատել ու վերացնել 

կարգապահական 

խնդիրները:   
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Ունի ներքին 

մոտիվացիայի 

բարձրացման 

էֆեկտիվ համակարգ, 

որը լիարժեք 

գիտակցում են 

աշակերտները:  

Աշակերտների 

համագործակցության 

խրախուսման և   

ընկալման նպատակով 

արդյունավետ կիրառում 

է խրախուսման տարբեր 

մեխանիզմներ:   

Կիրառում է արտաքին 

մոտիվացիայի 

բարձրացման 

մեխանիզմներ 

աշակերտների 

համագործակցությանն 

ու նրանց կողմից 

կանոնների 

պահպանմանը 

աջակցելու 

նպատակով:   

Էպիզոդիկ կերպով 

կիրառում է միայն 

արտաքին 

մոտիվացիայի 

բարձրացման 

մեխանիզմները   

(օրինակ, ազատ 

ժամանակը) և չի 

կարողանում 

բարելավել 

աշակերտների վարքը:    

 

III. Ոսուցում՝ ուսուցիչն աջակցում է յուրաքանչյուր աշակերտի ուսմանն ու զարգացմանը բարձր սպասումների 

վրա հիմնված ուսուցմամբ:  Ապահովում է բոլոր աշակերտների ընդգրկումը՝ հաշվի առնելով աշակերտների 

տարբերվող անհրաժեշտությունները, հետաքրքրություններն  ու  պատրաստվածությունը:   

 

Շատ էֆեկտիվ (4) Էֆեկտիվ (3) 

 

Բարելավման կարիք ունի 

(2) 

Չի բավարարում 

չափորոշչի 

պահանջները (1) 
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Ունի բարձր 

պահանջներ 

յուրաքանչյուր 

աշակերտի 

նկատմամբ: Հավատում 

է, որ յուրաքանչյուր 

աշակերտ կկարողանա 

տիրապետել 

ուսումնական նյութին:   

 

Աշակերտներին 

հաղորդակից է 

դարձնում իր 

սպասումներին. «Դա 

շատ կարևոր է, դուք 

կարող եք սովորել և 

չեմ պատրաստվում 

հարմարվել այլ 

պայմանի»:    

Աշակերտներին 

բացատրում է, որ այս 

առարկայի ուսուցումը 

կարևոր է և այդ 

պատճառով էլ 

ջանասիրաբար պետք է 

սովորեն:   

 

 

Համարում է, որ 

աշակերտներից 

ոմանք չեն կարող 

յուրացնել նյութը և 

այլևս չի ձգտում 

բարելավել նրանց 

արդյունքները:    
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Աշակերտներին 

վստահեցնում է, որ 

բոլորն ունեն 

զարգացման ու 

բարելավման 

պոտենցիալ. 

«Չվախենա՛ք 

համարձակությունից, 

սովորե՛ք ձեր 

սխալների վրա,  ջանք 

մի՛ խնայեք և 

անպայման կհասնեք 

բարձր արդյունքների»:     

 

Աշակերտներին 

վստահեցնում է, որ 

կարևոր են ոչ թե 

բնածին 

ունակությունները, այլ 

էֆեկտիվ աշխատանքն 

ու ջանքը:  

Չի ձգտում փոխել 

աշակերտների թյուր 

կարծիքը բնածին 

ունակությունների մասին:  

Աշակերտների մոտ 

ամրապնդում է թյուր 

կարծիք  բնածին 

ունակությունների 

մասին՝ ոմանք կարող 

են, ոմանք՝ ոչ:   
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Աշակերտներին 

հստակ ծանոթացնում է 

ուսումնական 

նպատակներին և 

սպասումներին  

հիմնական   հարցերի, 

նպատակների, 

ռուբրիկաների,  

նմուշօրինակների 

ցուցադրմամբ և 

դասարանում  

փակցնելով:  Գրեթե 

բոլոր աշակերտներն 

են կարող զրուցել այդ 

նպատակների և 

սպասումների մասին:    

 

Աշակերտներին 

հստակ ծանոթացնում է 

ուսումնական 

նպատակներին 

կոնկրետ ուսումնական 

թեմաների թե դասերի 

նպատակներին 

հաղորդակից 

դարձնելով և 

դասարանում 

փակցնելով:    

Աշակերտներին   

ծանոթացնում է 

յուրաքանչյուր դասի 

նպատակին:  

Ուսուցման սկզբում 

աշակերտներին 

տեղեկություն չի 

տալիս նրանց 

ուսումնական 

նպատակների 

առաջադիմական 

սպասումների 

մասին:    
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Նախնական գիտելիքի 

և փորձի 

ակտիվացմամբ, 

ուսումնական նյութի 

հետ կապելով 

հետաքրքրում է 

յուրաքանչյուր 

աշակերտի   

ուսումնական  թեմայով 

ու դասով :    

 

Ակտիվացնում է 

աշակերտի 

նախնական 

գիտելիքները և կապ 

հաստատում 

յուրաքանչյուր դասի 

հետ, ինչը նպաստում է 

աշակերտների 

հետաքրքրմանը:     

Հազվադեպ է կարողանում 

աշակերտներին 

հետաքրքրել  առարկայով՝  

ուսումնական նյութը 

նրանց նախնկան 

գիտելիքի և փորձի հետ 

կապելու ճանապարհով:   

Հազվադեպ է 

կարողանում 

աշակերտներին 

հետաքրքրել  

ուսումնական 

թեմայով և կապ 

հաստատել նրանց 

փորձառության հետ:    
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 Ուսումնական նյութը 

ներկայացնում է պարզ, 

հստակ, լավ ընտրած 

օրինակների  

կիրառմամբ:    

 

Ուսումնական նյութը 

ներկայացնելիս 

մեկնաբանում է 

անորոշ հարցերը:  

Կիրառւմ է օրինակներ:  

Նյութը ներկայացնելիս 

երբեմն կիրառում է 

անհասկանալի և 

շփոթեցուցիչ  

հասկացություններ: 

Նյութը 

ներկայացնելիս 

հաճախ է կիրառում   

անհասկանալի և 

շփոթեցուցիչ  

հասկացություններ: 
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Աշակերտների ուսման 

գործընթացի 

լիարժեքության 

նպատակով կիրառում 

է բազմատեսակ, 

նպատակամղված, 

էֆեկտիվ 

ստրատեգիաներ, 

հարցեր, նյութեր, 

տեխնոլոգիաներ և 

խմբավորման  

  մեթոդներ: 

Աշակերտների 

ուսմանն աջակցելու   

նպատակով կիրառում 

է   էֆեկտիվ 

ստրատեգիաներ, 

հարցեր, նյութեր, 

տեխնոլոգիաներ և 

խմբավորման  

  մեթոդներ: 

  

Կիրառում է   սակավաթիվ 

ստրատեգիաներ, հարցեր, 

նյութեր, տեխնոլոգիաներ 

և խմբավորման  

  մեթոդներ : 

Ուսուցչի նշված փորձը 

ամեն անգամ 

հավասարաչափ հաջողակ 

չէ:    

Կիրառում է մեկ կամ 

երկու տեսակի 

ուսուցման 

ստրատեգիաներ և 

նյութեր: Չի 

կարողանում 

աջակցել 

աշակերտների 

մեծամասնության 

ուսման 

գործընթացին:   
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Ապահովում է գրեթե 

յուրաքանչյուր 

աշակերտի ընդգրկումը 

ֆոկուսացված 

ակտիվություններում, 

ակտիվ և հիմնախնդրի 

վրա հիմնված ուսման 

ընթացքում:   

 

Աջակցում է 

աշակերտների 

մտածողությանը, 

դատողությանը, 

բանավեճին, սովորած 

գաղափարների և 

ունակությունների 

կիրառմանը:    

Ձգտում է բոլոր 

աշակերտներին 

ներգրավել 

դասապրոցեսին, թեև ոչ 

բոլոր աշակերտներն են 

ներգրավված:     

Հիմնականում ունի 

դասախոսության 

տիպի դաս կամ 

աշակերտներին 

աշխատեցնում է 

դասագրքի և 

աշխատանքային 

թերթերի վրա:    
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Յուրաքանչյուր 

աշակերտի  

չափորոշչով 

նախատեսած 

ուսումնական 

արդյունքներին 

հասցնելու նպատակով 

կիրառում է 

շերտավորման, 

սկաֆոլդինգի 

մեթոդներ և 

դասընկերների 

փոխադարձ ուսուցում:   

  
 

Աշակերտների 

մեծամասնության 

ակադեմիական 

անհրաժեշտություններ

ին արձագանքելու 

նպատակով կիրառում 

է շերտավորման, 

սկաֆոլդինգի 

մեթոդներ և 

դասընկերների 

փոխադարձ ուսուցում:   

Փորձում է ի նկատի 

ունենալ և 

համապատասխանաբար 

արձագանքել  

աշակերտների 

ուսումնական 

անհրաժեշտություններին, 

թեև դա ոչ միշտ է  

կարողանում:     

Չի կարողանում 

կատարել ուսուցման 

շերտավորում  ու 

արձագանքել 

խնդիրներ ունեցող 

աշակերտների 

անհրաժեշտությունն

երին:    
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Մշտապես օգնում է 

աշակերտներին 

ուսուցանվող հարցը 

ամփոփելիս և 

յուրացնելիս, ռեալ 

կենցաղային 

իրավիճակներում թե 

տարբեր 

համատեքստում 

կիրառելիս:   
 

Օգնում է 

աշակերտներին 

ուսուցանվող հարցը 

ամփոփելիս և տարբեր 

համատեքստում 

կիրառելիս:   

Պարբերաբար ամփոփում 

է դասը և աշակերտներին  

խնդրում մտածել 

գիտելիքի կիրառման 

տարբեր ուղիների մասին:   

Դասն ավարտում է 

առանց սովորած 

հարցերի ամփոփման 

և տարբեր 

համատեքստում 

կիրառման:     

IV. Գնահատում Ուսուցիչը աջակցում է յուրաքանչյուր աշակերտի ուսմանն ու զարգացմանը (ա) չափորոշչին 

համապատասխան գնահատման միջոցների ստողծմամբ ու կառավարմամբ, (բ)  աշակերտների արդյունքների 

վերլուծմամբ  և այդ տեղեկության ուսուցման բարելավման նպատակով կիրառմամբ, (գ) աշակերտներին  

օգտակար հետադարձ կապի մատուցմամբ:    

 

Շատ էֆեկտիվ(4) Էֆեկտիվ (3) 
 

Բարելավման կարիք 

ունի   

(2) 

Չի բավարարում 

չափորոշչի պահանջները 

(1) 
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ա
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ր

 

Աշակերտներին 

պարբերաբար 

ծանոթացնում է լավ 

աշխատանքի 

չափանիշներին, 

գնահատման 

ռուբրիկաներին և  

տարբեր 

մակարդակով 

կատարած 

աշխատանքներին:    

 

Աշակերտներին  

ծանոթացնում է 

բավարար աշխատանքի 

չափանիշներին, ընդ 

որում ռուբրիկաներին ու 

աշխատանքների 

նմուշօրինակներին:   

Աշակերտներին 

ծանոթացնում է նրանց 

աշխատանքների մի 

քանի պարտադիր 

բնութագրիչների:    

Կարծում է, որ 

աշակերտները պետք է 

գիտենան, կամ 

ինքնուրույն գլխի 

ընկնեն, թե որոնք են 

իրենց աշխատանքի 

գնահատման 

չափանիշները:    
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Ուսուցման սկզբում 

անցկացնում է 

աշակերտների լավ 

մշակած 

դիագնոստիկական 

գնահատում:  

Ստացած 

տեղեկատվությունը 

կիրառում է 

ուսուցման 

պլանավորման և 

բարելավման 

համար:  

 

 

Ուսուցման  սկզբում 

կատարում է 

աշակերտների 

գիտելիքների և 

ունակությունների 

դիագնոստիկա: 

Գնահատման 

արդյունքները մասամբ 

հաշվի է առնում 

ուսուցումը 

պլանավորելիս:    

Յուրաքամչյուր 

ուսումնական թեմա 

սկսելուց առաջ 

կատարում  է 

մակերեսային 

գնահատում (օրինակ,  

գիտեմ, ուզում եմ 

իմանալ, սովորեցի):  

Ուսուցումն սկսում է 

առանց աշակերտների 

գիտելիքի ու 

ունակությունների 

դիագնոստիկայի:  
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Կիրառում է 

բազմատեսակ 

ստրատեգիաներ 

աշակերըների 

ընկալման 

ստուգման 

նպատակով:  

Անհապաղ 

միջոցներ է ձեռք 

առնում եղած 

թերացումները 

ժամանակին  

վերացնելու 

նպատակով:  

 

Հաճախ է ստուգում 

աշակերտների կողմից 

ուսումնական հարցերի 

ընկալման մակարդակը: 

Աշակերտների շփոթման 

դեպքում   ցուցաբերում է 

անհրաժեշտ 

օժանդակություն:    

Աշակերտների 

ըմբռնման ստուգման 

նպատակով ուսուցման 

գործընթացում 

կիրառում է քիչ թե շատ 

արդյունավետ 

մեթոդներ:    

Աշակերտների 

ըմբռնման ստուգման 

նպատակով կիրառում է 

ոչ արդյունավետ 

մեթոդներ:    (օրինակ՝ 

Բոլո՞րը հասկացան 

բացատրած նյութը) : 
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Աշակերտներին 

հնարավորություն է 

տալիս սահմանել  

ուսումնական 

նպատակներ, 

պարբերաբար 

գնահատել 

սեփական ուսման 

գործընթացն ու 

վերցնել 

առաջադիմության 

բարձրացման 

պատասխանատվու

թյուն:  

  
 

Աշակերտներին 

հնարավորություն է 

տալիս սահմանել  

ուսումնական 

նպատակներ , 

պարբերաբար 

գնահատել սեփական 

ուսման գործընթացն ու  

առաջադիմությունը:    

Աշակերտներից 

պահանջում է  

վերլուծել իրենց 

աշխատանքը,  հոգ 

տանել թույլ կողմերի 

բարելավման համար:     

Աշակերտներին 

հնարավորություն է 

տալիս անցնել մեկ 

ուսումնական թեմայից 

մյուսին՝ առանց 

սեփական աշխատանքը 

գնահատելու և եղած 

խնդիրներն ուղղելու:    
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Աշակերտների 

մոտիվացիայի, 

առաջընթացի և 

ջանքը ճանաչելու 

նպատակով 

ուսուցիչը հաճախ 

կազմակերպում է 

աշակերտների 

աշխատանքների 

ցուցադրում 

գնահատման 

ռուբրիկաների հետ 

միասին :  

 

Հաճախ ցուցադրում է 

աշակերտների 

աշխատանքը, որպեսզի 

տեսանելի դարձնի 

նրանց առաջընթացն 

ըստ չափորոշչի:    

Ցուցադրում է բարձր 

գնահատականի 

արժանի 

աշխատանքները:    

Աշակերտների 

աշխատանքները 

ցուցադրում է 

հազվադեպ կամ երբեք:    
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Աշխատակցում է 

գործընկերների հետ 

և միջանկյալ 

գնահատումներից 

ստացած 

տեղեկատվությունը 

ժամանակին 

կիրառում  

ուսուցման 

բարելավման, 

կրկին ուսուցանելու 

և առաջադիմական 

բարդություններ 

ունեցող 

աշակերտներին 

աջակցելու 

նպատակով: 

Միջանկյալ 

գնահատումներից 

ստացած 

տեղեկատվությունը 

ժամանակին կիրառում  

ուսուցման բարելավման, 

կրկին ուսուցանելու և 

առաջադիմական 

բարդություններ ունեցող 

աշակերտների 

անհրաժեշտությունների

ն արձագանքելու 

համար:  

Թեստերը 

վերադարձնում է 

աշակերտներին և 

քննարկում մի քանի 

հիմնախնդիր:  

Թեստերի արդյունքներն 

աշակերտներին 

տեղեկացնում է 

ուշացումով: 

Շարունակում է 

ուսուցումը առանց 

տվյալների վերլուծման և 

աշակերտների 

կարիքներին 

արձագանքելու:  
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Հետևողաբար և 

անհատական 

աշխատում է 

առաջադիմական 

խնդիրներ ունեցող 

բոլոր 

աշակերտների հետ, 

որպեսզի նրանցից 

յուրաքանչյուրը 

կարողանա  

ցուցադրել 

բավարար 

արդյունք:     

Վերցնում է 

պատասխանատվություն 

առաջադիմական 

խնդիրներ ունեցող 

աշակերտների համար և 

արդյունքների 

բարելավման 

նպատակով 

առաջարկում լրացուցիչ 

աջակցություն: 

   
 

Թեստերից 

անբավարար 

արդյունքներ ունեցող 

աշակերտներին 

առաջարկում է 

լրացուցիչ 

ուսումնական 

ժամանակ և տալիս 

թեստերը  

վերահանձնելու 

հնարավորություն:     

Թեստերից անբավարար 

արդյունքներ ունեցող 

աշակերտներին չի 

տալիս բարելավման 

հնարավորություն: 

Շարունակում է 

ուսուցումը, որպեսզի 

կարողանա դասարանի 

հետ անցնել 

ուսումնական ծրագրի 

բոլոր հարցերը:  
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Գործընկերների 

հետ միասին 

վերլուծում է 

աշակերտների 

գնահատման 

արդյունքները, 

կատարում է 

համապատասխան 

եզրահանգումներ,  

մշակում է 

ուսուցման 

բարելավման 

կարճաժամկետ և 

երկարաժամկետ    

նպատակներ և 

ռազմավարությունն

եր:    

 

Վերլուծում է 

աշակերտների 

գնահատման 

արդյունքները, 

կատարում 

եզրահանգումներ և 

տեղեկացնում 

աշակերտներին:  

Ապագայում հաշվի 

առնելու նպատակով 

նշում է աշակերտների  

արդյունքները և 

ընդհանուր միտումը:    

 
 

Նշում է աշակերտների  

գնահատման 

արդյունքները և  

գնահատականները:  

Առանց վերլուծության  

շարունակում է 

ուսուցման գործընթացը: 

Գնահատման 

արդյունքները կիրառում 

է միայն թվանշան դնելու 

կամ տարեկան   

ամփոփիչ 

մեկնաբանություն 

պատրաստելու 

նպատակով: 
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Գործընկերների 

հետ քննարկում ու  

վերլուծում է 

անցկացրած 

աշխատանքի   

արդյունավետ և 

նվազ արդյունավետ   

կողմերը, մշտապես 

հոգ է տանում 

ուսուցման 

բարելավման 

համար:     

 

 

քննարկում ու  

վերլուծում է 

անցկացրած դասերի և 

ուսումնական թեմաների 

արդյունավետությունը, 

հոգ է տանում ուսուցման 

բարելավման մասին: 
   

Ուսումնական թեմայի 

և/կամ  կիսամյակի 

ավարտին վերլուծում է 

անցկացրած 

աշխատանքը:  

Նույնիսկ անհաջող 

ուսուցման դեպքում չի 

վերլուծում իր փորձը և 

չի ձգտում բարելավել 

այն:    

V. Համագործակցություն ընտանիքի և հասարակության հետ՝ ուսուցիչն աջակցում է յուրաքանչյուր աշակերտի 

ուսմանն ու զարգացմանը արդյունավետ համագործակցելով ծնողի և հասարակության հետ:   

 

Շատ էֆեկտիվ (4) էֆեկտիվ (3) 
 

Բարելավման կարիք 

ունի 

(2) 

Չի բավարարում 

չափորոշչի 

պահանջները (1) 
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Միշտ հարգանքով է 

վերաբերում ընտանիքի 

և թեմի մշակույթին ու 

արժեքներին:   
 

հարգանքով է 

վերաբերում 

ծնողներին, ընտանիքի 

տարբերվող 

կուլտուրային ու 

արժեքներին:   

Ձգտում է հարգանքով 

վերաբերել 

աշակերտների 

ընտանիքների   

կուլտուրային ու 

արժեքներին, սակայն 

միշտ չի կարողանում:  

Հաճախ է ցուցաբերում 

անհարգալից 

վերաբերմունք իր 

աշակերտների 

ընտանիքների   

կուլտուրայի  և 

արժեքների 

նկատմամբ:   
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Յուրաքանչյուր ծնողի 

ցույց է տալիս, որ ինքը 

լավ է ճանաչում նրա 

երեխայի 

առաջադիմական 

հնարավորությունները 

և հավատում է նրա 

բարձր 

առաջադիմական 

հաջողություններին: 

Ծնողներին ցույց է 

տալիս, որ ինքը 

հետաքրքրված է  

նրանց զավակների 

հաջողությամբ, 

հավատում է նրանց 

բարձր 

առաջադիմական 

հնարավորությունների

ն: 

   

 

Ծնողներին ցույց է 

տալիս, որ ինքը հոգ է 

տանում նրանց 

երեխաների մասին և 

ցանկանում է, որ 

բոլորը լինեն հաջողակ:     

Ծնողին չի տալիս 

անհատական 

տեղեկատվություն 

աշակերտի մասին և չի 

արտահայտում 

հետաքրքրություն նրա 

առաջադիմության 

նկատմամբ:  
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Ծնողներին պարզ, 

նրանց համար 

հասկանալի լեզվով 

մատուցում է 

տեղեկատվություն 

իրենց երեխաների 

ուսման և վարքի հետ 

կապված 

սպասումների մասին:  

Հաղորդում է 

օրինակելի վարքի և 

աշխատությունների 

օրինակներ:    

 

Ծնողներին   

մատուցում է հստակ 

տեղեկատվություն 

իրենց երեխաների 

ուսման և վարքի հետ 

կապված 

սպասումների մասին:     

 

Աշակերտներին տուն 

տանելու համար 

տալիս է 

դասարանային վարքի 

կանոնների ցուցակը և 

առարկայի 

ուսումնական ծրագիրը 

(սիլաբուս):    

Ծնողներին   չի 

մատուցում   

տեղեկատվություն 

իրենց երեխաների 

ուսման և վարքի հետ 

կապված 

սպասումների մասին:     

  

 

 

 

Դ
ր

ա
կ

ա
ն

 հ
ա

ղ
ո

ր
դ

ա
կ

ց
ո

ւթ
յո

ւն
 Ծնողներին առաջին 

հերթին տալիս է 

դրական 

տեղեկատվություն 

երեխաների մասին, 

իսկ այնուհետև 

անպայման 

տեղեկացնում է եղած 

խնդիրների մասին 

(նման բան լինելու 

դեպքում):    

 

Ծնողներին 

ժամանակին տալիս է  

տեղեկատվություն 

երեխաների վարքի 

կամ առաջադիմության 

հետ կապված 

խնդիրների մասին: 

Տեղեկացնում է նաև 

առաջընթացի մասին:   

Ծնողներին   տալիս է  

տեղեկատվություն 

երեխաների վարքի 

կամ առաջադիմության 

հետ կապված 

խնդիրների մասին,   

հազվադեպ է 

տեղեկացնում   

երեխաների 

առաջընթացի մասին:    

 

Հազվադեպ է 

մատուցում  ծնողին 

դրական կամ 

բացասական 

տեղեկատվություն 

աշակերտների վարքի 

կամ առաջադիմության 

մասին:   
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Հաճախ է տալիս  

ծնողներին 

դպրոցական 

ուսումնական ծրագրին 

օժանդակելու և այն 

հարստացնելու 

հնարավորություն:    

 

 

 

Ծնողներին տալիս է 

տեղեկատվություն 

ուսումնական ծրագրի 

և այն 

ստրատեգիաների 

մասին, որոնց միջոցով 

կկարողանան ուսման 

ընթացքում օգնել 

երեխաներին:    

 

Ծնողներին 

պարբերաբար 

ուղարկում է 

տեղեկատվություն այն 

մասին, թե ինչպես 

օգնեն երեխաներին 

ուսման ընթացքում:  

Երբեք կամ խիստ 

հազվադեպ է խորհուրդ  

տալիս ծնողներին այն 

մասին, թե ուսման 

ընթացքում ինչպես 

օգնեն երեխաներին:   
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Աշակերտներին տալիս 

է հետաքրքիր տնային 

առաջադրանք: 

Ապահովում է տնային 

առաջադրանքների 

գրեթե   100%-անոց 

կատարում: 

Աշակերտներին   

ժամանակին տալիս է 

օգտակար հետադարձ 

կապ կատարած 

աշխատանքի մասին:    

 

Աշակերտներին տալիս 

է համապատասխան 

տնային առաջադրանք,  

պարտավորեցնում է 

պատասխանատվությո

ւն դրանք կատարելու 

համար և տալիս է 

հետադարձ կապ:     

Աշակերտներին տալիս 

է  տնային 

առաջադրանք , 

հաշվառում է 

կատարած տնային 

առաջադրանքները, 

հազվադեպ է միջոցներ 

ձեռնարկում, որ բոլոր 

աշակերտները 

կատարեն 

առաջադրանքը:   

Հազվադեպ է 

աշակերտներին 

վերադարձնում  

հետադարձ կապ:    

Աշակերտներին տալիս 

է  տնային 

հանձնարարություն, 

թեև չունի սպասում, որ 

նրանք այդ կկատարեն, 

միջոցներ չի 

ձեռնարկում, որպեսզի 

աշակերտները 

կատարեն 

առաջադրանքը:  
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ր
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ա
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ա
ն

ք
 Ժամանակին և 

էֆեկտիվ 

արձագանքում է 

ծնողների կողմից 

արտահայտած 

հիմնախնդիրներին:  

Միշտ դրական է 

տրամադրված 

ծնողների նկատմամբ:    

 

Արագ արձագանքում է 

ծնողների կողմից 

արտահայտած 

հիմնախնդիրներին:    

Դրական է 

տրամադրված 

ծնողների նկատմամբ:    

Ուշացումով է  

արձագանքում   

ծնողների կողմից 

արտահայտած 

հիմնախնդիրներին:    

Միշտ դրական չէ 

տրամադրված 

ծնողների նկատմամբ:    

Չի արձագանքում   

ծնողների կողմից 

արտահայտած 

հիմնախնդիրներին, 

ծնողների նկատմամբ 

չունի դրական  

տրամադրվածություն:    
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Աշակերտների 

գիտաժողովի, 

գնահատականների 

թերթի/ամփոփաթերթի 

և ոչ ձևական 

հանդիպումների 

միջոցով ծնողներին 

տալիս է մանրամասն 

տեղեկատվություն 

աշակերտների 

առաջադիմության 

մասին:  Տալիս է նաև 

օգտակար հետադարձ 

կապ աշաակերտի 

առաջընթացի մասին: 

Աշակերտների 

գիտաժողովի և 

գնահատականների 

թերթի/ 

ամփոփաթերթի    

միջոցով ծնողներին 

տալիս է  

տեղեկատվություն 

աշակերտների 

առաջադիմության 

մասին:    

Հանդիպման ժամանակ 

կիրառում է 

գնահատականների 

թերթը/ 

ամփոփաթերթը և 

ծնողին տալիս է 

տեղեկատվություն 

աշակերտի այն 

կողմերի մասին, որոնք 

բարելավման կարիք 

ունեն:    

Ծնողին է ուղարկում 

թվանշանների թերթը: 

Հույս ունի, որ նրանք 

ինքնուրույն կպարզեն 

թույլ կողմերն ու 

կհոգան դրանց 

վերացման մասին:   
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Հաջողությամբ 

կարողնում է 

հաղորդակցվել բոլոր 

ծնողների հետ, ընդ 

որում նրանց հետ, ում 

հետ դժվար է կապնվել:  

Կարողնում է 

հաղորդակցվել բոլոր 

ծնողների հետ, ընդ 

որում նրանց հետ, ում 

հետ  դժվար է 

կապնվել:   

Ձգտում է 

հաղորդակցվել բոլոր 

ծնողների հետ, թեև 

հաջողությամբ է 

կարողանում 

հաղորդակցվել միայն 

բարձր 

առաջադիմություն 

ունեցող աշակերտների 

ծնողների հետ:    

 

Ընդհանրապես չի 

ձգտում կամ 

հազվադեպ է ձգտում 

հաղորդակցվել 

ծնողների հետ:  
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Ծնողների 

կամավորությունը, 

ընտանիքի և թեմի այլ 

ռեսուրսներ 

արդյունավետ է 

կիրառում 

ուսումնական 

գործընթացի 

հարստացման 

նպատակով:    

Կամավորներ և 

լրացուցիչ ռեսուրսներ 

գրավելու նպատակով 

կապնվում է 

ընտանիքներին և 

թեմին:    

Խնդրում է ծնողներին 

որպես կամավոր 

համագործակցել և 

լրացուցիչ 

ռեսուրսներով օգնել 

դպրոցին:    

Կամավորներ և 

լրացուցիչ ռեսուրսներ 

գրավելու նպատակով 

չի կապնվում   

ընտանիքներին և 

թեմին:    

VI.Մասնագիտական վարք  Ուսուցիչը աջակցում է յուրաքանչյուր աշակրտի  ուսմանն ու զարգացմանը 

էթիկական,  կուլտուրապես գիտակցած , մասնագիտական և համագործակցային փորձով:    

 

Շատ էֆեկտիվ (4) էֆեկտիվ (3) 
 

Բարելավման կարիք 

ունի 

(2) 

Չի բավարարում 

չափորոշչի 

պահանջները (1) 

Դ
ա

ս
ա

լս
ո

ւմ
  

 

Երբեք կամ գրեթե 

երբեք չի բացակայում 

դասերից 

/աշխատանքից (98-

100%-անոց 

հաճախում): 

 

Ունի շատ լավ 

հաճախում    (95-97%- 

անոց հաճախում): 

Պարբերաբար 

անցկացնում է դասերը   

(90-96 % - անոց 

հաճախում): 

Հաճախ է 

բացակայում 

դասերից    / 

աշխատանքից 

(հաճախում՝  89 % 

կամ պակաս): 
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Մասնագիտական 

միջավայրում զրուցում 

և գրում է ճիշտ, սահուն 

և լակոնիկ:    

 

 

Մասնագիտական 

միջավայրում զրուցում 

և գրում է   

քերականորեն ճիշտ, 

համապատասխան 

բառապաշարի 

կիրառմամբ:    

 

Մասնագիտական 

միջավայրում  գրելիս և 

զրուցելիս պարբերաբար 

թույլ է տալիս սխալներ:    

Գրելիս և զրուցելիս 

հաճախ  թույլ է 

տալիս 

մասնագիտական 

սխալներ:     
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 և
 

պ
ա

ր
տ

ա
ճ

ա
ն

ա
չո

ւթ
յո

ւն
 Միշտ պարտաճանաչ, 

որակյալ և անսխալ  է 

կատարում 

մասնագիտական 

առաջադրանքները:  

Ճիշտ և անսխալ 

հաշվառում է  

Է տեղեկատվությունը:    

 

Մասնագիտական 

առաջադրանքները 

կատարում է 

ժամանակին և 

որակյալ, ճշգրտորեն  է 

հաշվառում 

տեղեկատվությունը:    

Երբեմն չի կատարում 

կամ ուշացումով է 

կատարում 

մասնագիտական 

առաջադրանքները, 

կատարած 

առաջադրանքում թույլ է 

տալիս սխալներ:   

Հաճախ չի կատարում 

կամ ուշացումով է 

կատարում 

մասնագիտական 

առաջադրանքները, 

կատարած 

առաջադրանքում 

թույլ է տալիս 

սխալներ:   
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Միշտ բարոյական է, 

բարեխիղճ և ազնիվ, 

դատում է անսխալ և 

պահպանում է 

տեղեկատվության 

գաղտնիությունը:   

 

Բարոյական է  և ազնիվ, 

Դատում է խելացի և 

պահպանում է 

աշակերտների 

վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

գաղտնիությունը:   

  
 

Պարբերաբար կիրառում 

է սխալ դատողություն, 

նվազ բարեխիղճ է,  

խախտում է 

աշակերտների մասին 

տեղեկատվության 

գաղտնիությունը:   

Հաճախ է վարվում ոչ 

էթիկական, 

անբարեխիղճ  է 

կիրառում սխալ 

դատողությունը  և չի 

պահպանում 

աշակերտների մասին 

տեղեկատվության 

գաղտնիությունը:   
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Ուսուցիչների խմբի և 

կոմիտետի կարևոր 

անդամ է : Հաճախ է 

ցանկություն հայտնում 

լինել կամավոր և 

կատարել լրացուցիչ 

աշխատանք :  

 

Հանձն է առնում 

պատասխանատվությո

ւն դպրոցական 

ակտիվությունների 

համար և մասնակցում 

է լրացուցիչ 

աշխատանքներին:     

Խնդրանքի դեպքում 

մասնակցում է 

հանդիպմանը կամ 

մասնակցում է լրացուցիչ 

աշխատանքներին:      

Մերժում է 

մասնակցել 

հանդիպումներին 

կամ լրացուցիչ 

աշխատանքներին:   
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Հաճախ արտահայտում 

է արժեքավոր 

մասնագիտական 

կարծիքներ: 

Գործընկերներին 

ոգեշնչում է հոգալ 

աշակերտների 

արդյունքների 

բարելավման համար:    

 

Դպրոցի խմբի 

պոզիտիվ անդամ է: 

Գործընկերներին 

առաջարկում է 

հետաքրքիր 

գաղափարներ ու 

կարծիքներ:    

Պարբերաբար 

արտահայտում է 

կարծիքներ դպրոցում 

գոյություն ունեցող 

փորձի բարելավման 

մասին:   

Երբեք չի 

արտահայտում կամ 

հազվադեպ է 

արտահայտում 

կարծիքներ  

դպրոցում գոյություն 

ունեցող փորձի 

բարելավման մասին:   
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Հաճույքով ընդունում է 

հետադարձ կապ և 

խորհուրդներ 

աշակերտներից, 

ծնողներից ու 

գործընկերներից և 

կիրառում է 

գործունեության 

բարելավման 

նպատակով:   

 

Ուշադիր լսում է 

ուրիշների կարծիքները 

և կառուցողականորեն 

արձագանքում է 

խորհուրդներին ու 

քննադատությանը:   

Չի լսում ուրիշների 

խորհուրդները և 

կարծիքները , կիրառում 

է 

ինքնապաշտպանական 

ստրատեգիա:  

Չի ընդունում 

քննադատություն և 

դիմադրում է 

դասասենյակում 

փոփոխություններ 

իրականացնելու 

մասին 

խորհուրդներին:  
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գ
ո
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Պլանավորման, 

գաղափարներ 

փոխանակելու և 

աշակերտների 

արդյունքների 

վերլուծման 

նպատակով 

շաբաթական մինիմում   

մեկ անգամ 

հանդիպում է 

գործընկերներին: 

Պլանավորման, 

գաղափարներ 

փոխանակելու և 

աշակերտների 

արդյունքների 

վերլուծման 

նպատակով 

համագործակցում  է 

գործընկերների հետ: 

  

Աշակերտների և 

ուսուցման մասին 

գաղափարներ 

փոխանակելու 

նպատակով 

պարբերաբար 

հանդիպում է 

գործընկերներին:   

Հազվադեպ է 

հանդիպում  

գործընկերներին : 

Նրա զրույցը 

գործընկերների հետ 

չի վերաբերում 

մասնագիտական և 

կրթական հարցերին:   
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Ինչպես սեփական , 

այնպես էլ 

գործընկերների 

ուսուցման 

բարելավման 

նպատակով մշտապես 

ձեռք է բերում և 

կիրառում   

մասնագիտական 

զարգացման նոր 

հնարավորություններ:   

 

Տարբեր աղբյուրներից 

ձեռք է բերում և 

կիրառում  

մասնագիտական 

զարգացման  

հնարավորություններ: 

Հազվադեպ է 

արտահայտում 

պատրաստակամություն 

մասնագիտական աճի և 

դասասենյակում 

նորությունների 

փորձարկման համար:   

Բաց չէ ուսման և 

բարելավման համար 

անհրաժեշտ 

նորությունների 

նկատմամբ:  

   

Աղբյուր՝ Marshall, K. (2014). Teacher Evaluation Rubrics. Retrieved fromhttp://usny.nysed.gov/rttt/teachers-

leaders/practicerubrics/Docs/marshall-teacher-rubric-jan-2014.pdf 

 

http://usny.nysed.gov/rttt/teachers-leaders/practicerubrics/Docs/marshall-teacher-rubric-jan-2014.pdf
http://usny.nysed.gov/rttt/teachers-leaders/practicerubrics/Docs/marshall-teacher-rubric-jan-2014.pdf
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Հավելված 2. Ուսուցչի կշռադատման  հարցաթերթ 

 

Ուղղություն 1. Կազմակերպում, կանոններ և  ընթացակարգեր 

1.1 Նպաստու՞մ է  թե՝ ոչ, ձեր կողմից կազմակերպած 

դասասենյակի տարածքը (սեղանների ու աթոռների 

դասավորվածությունը, զննական նյութերը, 

տեխնոլոգիաները և այլն) անվտանգությանը, ուսման 

համար համապատասխան միջավայրին, սահմանած 

նպատակների ու ակտիվությունների անարգել 

իրականացմանը: 

1.2 Մշակե՞լ եք, թե՝ ոչ դասարանային օրենքներն ու 

ընթացակարգերը: Այդ օրենքներն ու ընթացակարգերը 

ծանոթացնու՞մ եք աշակերտներին և պահպանու՞մ եք 

դրանք, թե՝ ոչ: 

1.3 Աշակերտներին տալի՞ս եք, թե՝ ոչ հստակ ցուցումներ 

այս կամ այն առաջադրանքի կատարման մասին (օրինակ՝ 

վերբալ (բառային, տեսողական, ֆիզիկական ցուցադրում): 

Ստուգու՞մ եք, թե՝ ոչ, որքանով են հասկացել 

աշակերտները ձեր կողմից տրված առաջադրանքը: 

1.4 Ունե՞ք, թե ոչ աշակերտների կարգուկանոնի ու վարքի 

կառավարման համակարգ՝ մշակված խրախուսման ու 

պատժի մեխանիզմներով: 

1.5 Կարողանու՞մ եք, թե՝ ոչ դասի ժամանակ 

կազմակերպական հարցերի կառավարումը (նյութերի 

բաժանում, աշակերտների հաշվառում, և այլն) մինիմալ 

ժամանակի օգտագործմամբ: 

Աշակերտներ. 

 Հարգալից են վերաբերվում միմյանց 

նատմամբ: 

 Ուսման 

համար 

անհրաժեշտ 

ռեսուրսները 

հասանելի են: 

 Գիտեն դպրոցական օրենքներն ու 

ընթացակարգերը: 

 Արդյունավետ են օգտագօրծում 

ժամանակը: 

 Պատասխանատվություն են 

վերցնում սեփական ուսման 

ընթացքի համար: 

 Հարկ եղած դեպքում 

կիրառում են 

կոնֆլիկտի 

կարգավորման 

ռազմավարություն: 

Ուղղություն   2. Դրական հարաբերություններ 

2.1 Ցույց տալի՞ս եք աշակերտին, թե՝ ոչ, որ հոգ եք տանում նրանց ու 

նրանց ուսման մասին: 

2.2  Գիտե՞ք ասակերտների կարիքները և հաշվի առնու՞մ եք դրանք, թե ոչ 

ուսումնական գործընթացը պլանավորելիս: 

2.3 Կատարու՞մ եք, թե՝ ոչ ուսման շերտավորում այնպես, որ տարբեր   

հետաքրքրությունների աշակերտները կարողանան հաջողության 

հասնել ու դրանից  հաճույք ստանալ: 

2.4 Անցկացնու՞մ եք, թե ոչ դպրոցական ակտիվություններ, որոնք 

ենթադրում են համագործակցություն, բանավեճ և աշակերտների 

փոխադարձ հաղորդակցություն: 

2.5 Ունե՞ք, թե ոչ համապատասխան հաճախության հաղորդակցություն 

աշակերտների ու նրանց ընտանիքների հետ: 

Աշակերտներ. 

 Հարգում են միմյանց 

ու ուսուցիչներին: 

 Աշխատակցում են 

միմյանց հետ: 

 Մասնակցում 

են 

դպրոցական 

ակտիվություն

ներին ու 

խմբային 

աշխատանքնե

րին: 

 Ունեն թիմային ու 

միասնականության 

զգացում: 

 Կաթողանում են 

կարեկցել: 

 Միմյանց հաղորդում 

են սեփական 

զգացմունքները: 

 Արտահայտում են 

սեփական 

կարծիքները: 
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Ուղղություն   3. Ներգրավվածություն և մասնակցություն 

 

 

  

3.1Աշակերտներին տալի՞ս եք, թե ոչ 

տարբեր տեսակի մտածելակերպի 

հնարավորություն (գործնական, 

վերլուծական, ստեղծագործական և 

այլն): 

3.2 Աշակերտի հետաքրքրությունը ուսման 

նկատմամբ բարձրացնելու համար կիրառում եք, թե 

ոչ մոտիվացիայի այնպիսի ռազմավարություններ, 

ինչպիսին է դիմադրությունը, ընտրությունը, 

մրցակցությունը և այլն: 

3.3 Կիրառու՞մ եք, թե ոչ ուսուցման բազմատեսակ 

ռազմավարություններ ու միջոցներ աշակերտների 

հետաքրքրությունների ու ներգրավվածության 

պահպանման նպատակով: 

3.4 Աշակերտներին տալի՞ս եք, թե ոչ 

հնարավորություն գործել ըստ սեփական 

հետաքրքրությունների, ընտրություն կատարել, 

արտահայտել սեփական նպատակները, 

արժեքներն ու երազանքները: 

3.5 Ստեղծու՞մ եք, թե ոչ այնպիսի դասարանային 

միջավայր, որտեղ կա անակնկալների և 
բավարարվածության հնարավորություն 

(ոգևորության, հումորի, նորույթների միջոցով): 

Աշակերտներ. 

 Աշխուժորեն ու ոգևորված են 

ներգրավված ուսումնական 

գործընթացում: 

 Կատարում են այս կամ այն  նպատակին 

հասնելու փորձեր: 

 Բավականություն են ստանում 

դասասենյակում գտնվելով: 

 Արտահայտում են սեփական 

հետաքրքրությունները, 

գաղափարներն ու հայացքները, 

 Մոտիվացված են և կողմնորոշված 

առաջադրանքների կատարմանը 

 Առավելագույն գործադրում են 

սեփական հնարավորությունները 

տարբեր տեսակի մտածողության 

համար:

Ուղղություն 4. Մտածողության ու ուսման  կուլտուրա 

4.1. Անու՞մ եք, թե՝ ոչ աշակերտներին 

մարտահրավեր համապատասխան 

բարդության բովանդակության ուսուցմամբ: 

Սովորեցնու՞մ եք, թե ոչ ինչպես հաղթահարել 

այս մարտահրավերները: 

4.2 Տալի՞ս եք, թե ոչ աշակերտներին բարձր 

գիտակցական մտավոր ունակություններ 

ենթադրող առաջադրանքներ: 

4.3 Խրախուսու՞մ եք, թե ոչ աշակերտներին 

հիմնավորել սեփական գաղափարները և 

կարծիքները: 

 

Կիրառու՞մ եք, թե ոչ հարցեր առաջադրելու 

Աշակերտներ. 
 Կիրառում են քննադատական 

մտածողության տարբեր ձևեր:

 Հետաքրքրասեր  են:

 Կիրառում են ուսման և 

մտածողության տարբեր 

ռազմավարություններ:

 Հիմնավորում են սեփական կարծիքները:

 Առաջադրում են լավ մտածված հարցեր,

 Մարտահրավերներ  են անում  

սեփական անձին:
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4.4 Աշակերտների պատասխանները ճշգրտելու  և 

ընդլայնելու նպատակով կիրառու՞մ եք, թե ոչ 

հարցադրման ռազմավարություններ 

4.45 Խրախուսու՞մ եք, թե ոչ քննարկումը, 

երկխոսությունը և բանավեճը նշանակալից 

հարցերի շուրջ: 

4.6 Կիրառու՞մ եք, թե ոչ տեխնոլոգիաները 

քննադատական մտածողոթյան, 

ստեղծագործականության և հիմնախնդիրների 

կարգավորման նպատակով: 

4.7 Սովորեցնու՞մ եք, թե ոչ աշակերտներին 

բազմակողմանի և բարձր մակարդակի 

մտածողության և ուսման համար անհրաժեշտ 

ռազմավարության կիրառում: 

 Նպատակային են կիրառում 

տեխնոլոգիաները,

 Կիրառում են տարբեր 

ռազմավարություններ 

հիմնախնդիրները  

կարգավորելու 

նպատակով:

Ուղղություն 5. Աշակերտների պատրաստումը նոր հարցերի ուսուցման  համար 
5.1Պլանավորու՞մ եք, թե ոչ 

ուսումնական գործընթացը ձեր 

աշակերտների և դասարանին 

հանապատասխան չափորոշիչների 

համաձայն: 

5.2 Կարողանու՞մ եք, թե ոչ 

չափորոշիչները ձևակերպել հստակ 

ուսումնական նպատակների ձևով: 

5.3 Կիրառու՞մ եք, թե ոչ դասը խթանող 

և հետաքրքրություն առաջացնող 

հարցերով, որոնք օգնում են 

աշակերտներին նոր հարցը  կապելու 

նախկինում ստացած գիտելիքին: 

5.4 Հաշվի եք առնու՞մ, թե ոչ 

աշակերտների նախնական 

գիտելիքը, ունակություններն ու 

հետաքրքրությունները 

ուսումնական նպատակների  

մշակման ժամանակ: 

5.5 Նախապես ծանոթացնու՞մ եք, թե ոչ 

աշակերտներին այն կարևոր 

հասկացություններին ու 

տերմինաբանությանը, որոնք անհրաժեշտ 

են ուսումնական հարցերը 

հիմնավորապես հասկանալու համար: 

5.6 Հաղորդու՞մ եք, թե ոչ աշակերտներին 

 տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ է 

նշանակում որակյալ աշխատանք 

(գնահատման ռուբրիկա (կաղապար), 

որակյալ աշատանքի նմուշ և այլն): 

5.7 Խրախուսու՞մ եք, թե ոչ 

աշակերտներին սահմանել սեփական 

ուսման  նպատակները և  դրանց 

հասնելու պլանը: 

 

Աշակերտներին. 

 Հասկանում և ձևակերպում են ուսումնական 

նպատակները սեփական բառերով:

 Առաջադրում են հարցեր ուսումնական 

նպատակների մասին,

 Գիտեն, ինչ կարող են անել և ինչպես պետք է 

կարողանան ցուցադրել  սեփական  

գիտելիքը և ունակությունները:

 Գիտեն և կիրառում են հարցին 

համապատասխան տերմինոլոգիա

 Հիշում են նախկին փորձը, որը 

կապված է նոր ուսումնական  

հարցի հետ :

 Մշկում/առաջադրում են հարցեր 

ուսումնական հարցի բովանդակության և 

սեփական ուսումնական նպատակների 

մասին:

 Մշակել   և իրականացնում են ուսումնական 

նպատակին հասնելու պլանը:
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Ուղղություն 6.   Նոր հարցի ուսուցում 

6.1. Պլանավորու՞մ եք, թե ոչ դասերն ու 

ուսումնական թեմաներն այնպես, որ  

արդյունավետ ուսուցումը: 

6.2 Կիրառու՞մ եք, թե ոչ բազմազան 

տեղեկատվություն հարցի ուսուցման 

ժամանակ: 

6.3 Ուսուցման ժամանակ կիրառու՞մ եք, թե 

ոչ բարձր մակարդակի հաղորդակցության 

ունակություններ (օրինակ, արտահայտիչ 

խոսք,  հարուստ  բառապաշար և այլն): 

6.4 Կիրառու՞մ եք, թե ոչ շնորհանդեսի տարբեր 

տեխնիկաներ (տեսողական, դրամա, 

պատմվածքներ և այլն), որպեսզի դասը դառնա 

ավելի հեշտ ըմբռնելի, հետաքրքիր և հիշելի 

աշակերտների համար: 

6.5 Կիրառու՞մ եք, թե ոչ մոդելավորման և 

բարձրաձայն մտածելու 

ռազմավարությունները, որպեսզի օգնեք 

աշակերտներին մտածողության 

ունակությունների և գործընթացների ավելի 

լավ  ըմբռնման հարցում: 

6.6 Կիրառո՞մ եք, թե ոչ զարգացնող 

գնահատման տարբեր ռազմավարություններ 

աշակերտների կողմից հարցի պլանավորում-

ընկալումը ստուգելու նպատակով (հուշում, 

հարցում, «Այո/Ոչ» պատասխանի քարտեր, 

«Չորս անկյուն» և այլն): 

6.7 Կիրառու՞մ եք, թե ոչ դպրոցից դուրս 

գոյություն ունեցող ռեսուրսները 

(էքսկուրսիաներ, հրավիրված հյուրեր և 

այլն), որպեսզի ուսման գործընթացը լինի 

ավելի համապատասխան: 

6.8 Օգնու՞մ եք, թե ոչ աշակերտներին 

գլխավոր հարցերի և դրանց բաղկացուցիչ 

տարրերի ըմբռնման հարցում տարբեր 

ռազմավարությունների  կիրառմամբ 

(գրառումների կատարում, ամփոփում,  

գրաֆիկական սխեմաներ և 

այլն):հնարավոր լինի  հարցի 

առավելագույն 

Աշակերտներ. 

 Ակտիվորեն աշխատում են նոր  հարցի  

վրա (առաջադրում են հարցեր, նշում են 

տեղեկատվություն և այլն), 

 Ճանաչում են գլխավոր 

գաղափարն ու կարևոր 

մանրամասները 

 Զրուցում են սեփական ուսման ընթացի մասին: 

 Կարող են ամփոփել  սովորած հարցը: 

 Ստացած գիտելիքը կարող են  կապել  

ամենօրյա կյանքի հետ :բովանդակության 

 Ուղղություն 7 . Ուսման խորացում 

7.1. Բաժանո՞ւմ եք, թե ոչ ուսուցման 

գործընթացը կարևոր փուլերի, 

սահմանո՞ւմ եք, թե՝ ոչ յուրաքանչյուր 

փուլում հասանելիք արդյունքները և 

կիրառո՞ւմ եք, թե ոչ տարբեր տեսակի 

զարգացնող գնահատականներ, 

որպեսզի օգնեք աշակերտներին 

յուրաքանչյուր փուլում գնահատել 

սեփական առաջընթացը: 
 

 

 

Աշակերտներին. 
 Կարող են տարբերակել ինչ գիտեն, ինչ 

չգիտեն և ինչը սովորելու կարիք ունեն,

 Վարժվում են:

 Կիրառում են գրելու և մտածելու 

ռազմավարություններ:

 Կատարում են փորձի ցուցադրում:
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7.2 Տալի՞ս եք, թե ոչ աշակերտներին 

բովանդակության վրա հիմնված գրավոր 

առաջադրանքներ, որպեսզի կարողանան 

սեփական գիտելիքի կշռադատում և 

հետագա խորացում: 

7.3  Աշակերտներին տալի՞ս եք, թե ոչ 

պարզ և նկարագրական հետադարձ 

կապ, որպեսզի կարողանան սեփական 

գիտելիքը և ունակությունները 

բարելավել և խորացնել: 

7.4 Կիրառու՞մ եք, թե ոչ բազմատարր և 

միատարր խմբավորումներ 

աշակերտների ուսուցման բարելավման 

նպատակով (աշակերտների խմբավորում 

ըստ հնարավորությունների, 

հետաքրքրությունների, ուսման ոճի և 

այլն): 

7.5 Ուսումնական գործընթացում 

կիրառու՞մ եք, թե ոչ տարբեր 

ռեսուրսներ վարժության և ուսման 

բարելավման նպատակով 

(մանիպուլատիվներ, մոդելներ, 

ուսումնական կենտրոններ և այլն): 

7.6 Աշակերտներին տալի՞ս եք, թե՝ ոչ նոր 

ստացած գիտեիքի մշակման 

հնարավորություն՝ բանավեճի և 

քննադատական  մտածողության 

ակտիվություններով: 

7.7 Աշակերտներին տալի՞ս եք, թե՝ ոչ 

նպատակաուղղված և համապատասխան 

տնային առաջադրանք վարժման և 

ուսման ամրապնդման համար:  
 

 Օգնում են միմյանց ուսման գործընթացում,

 Կիրառում են ստացած հետադարձ 

կապը սեփական նվաճումները  

գնահատելու և  բարելավելու համար:

 Մտածում են քննադատաբար՝ քննարկում են 

գաղափարներ և կատարում դրանց 

սինթեզում, տալիս են պարզաբանումներ, 

ձևավորում են հիպոթեզներ:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուղղություն 8 . Ուսման  գործնական կիրառումը 

8.1 Համապատասխանու՞մ են, թե ոչ 

ձեր ամփոփիչ գնահատականները 

ուսումնական նպատակներին և 

սպասվելիք արդյունքներին: 

8.2 Ձեր կողմից մշակված 

գնահատման գործիքները 

պահանջու՞մ են, թե ոչ 

աշակերտներից գիտելիքի 

փոխանցում  տարբեր 

ուղղություններով: 

8.3 Ընդգրկու՞մ եք,թե ոչ աշակերտներին 

տարբեր տեսակ հետազոտական 

ակտիվություններում, որոնք բորբոքում են 

նրանց  հետաքրքրությունը, ինչպես  նաև  

կապում ռեալ  իրավիճակի հետ: 

 8.4   Խրախուսու՞մ եք, թե՝ ոչ 

աշակերտներին ներկայացնելու      

Աշակերտներ. 

 Պլանավորում են սեփական ուսումնառության 

գործընթացը,

 Վերլուծում են և փոփոխություններ են մտցնում 

սեփական աշխատանքում՝ դրա  որակը  

բարելավելու նպատակով:

 Սեփական աշխատանքում փոփոխություններ 

մտցնելու ժամանակ ի նկատի են ունենում 

ուսուցչի հետադարձ կապը:

 Կիրառում են ռուբրիկաներ (կաղապարներ) և 

այլ գործիքներ  որակի  ստուգման համար:

 Ստեղծում են բարձր  որակի աշխատանքներ:

 Ներկայացնում և  մեկնաբանում են սեփական 

աշխատանքները:

 Հպարտանում են իրենց աշխատանքներով:
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սեփական բացահայտումներն ու 

պաշտպանել սեփական կարծիքները: 

 8.5 Օգնու՞մ եք, թե՝ ոչ աշակերտներին 

պլանավորման, մտածողության և 

ինքնագնահատման ունակությունների 

զարգացման հարցում, որպեսզի նրանք 

կարողանան տրված առաջադրանքի 

պահանջները  վերլուծել  և կատարել: 

 8.6 Օգնու՞մ եք, թե՝ ոչ աշակերտներին 

ըմբռնելու, ինչ սպասելիքներ ունեք 

նրանցից և առաջաարկու՞մ եք, թե ոչ 

արդյունավետ և կառուցողական 

հետադարձ կապ: 

 8.7 Կատարու՞մ եք, թե ոչ գնահատման 

առաջադրանքների շերտավորում, 

որպեսզի աշակերտները կարողանան 

իրենց հնարավորությունները ցույց տալ 

տարբեր ուղղություններով: 
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Հավելված 3. Մասնագիտական պլանավորման և նպատակների մշակման  

արձանագրության ձև 

 

Մասնագիտական  ծրագրման  և նպատակների մշակման արձանագրություն 

Հանդիպման ամսաթիվը՝ 

Դպրոցի տնօրեն՝ 

Ուսուցիչ՝ Ուսուցանվող առարկան՝ 

Ուսուցանվող դասարանները՝ 

 

Ուսուցչի փորձի ուժեղ կողմերը՝ 

 

 

 

 

 

 

Ուսուցչի փորձի բարելավման անհրաժեշտությունները՝ 

 

 

 

 

 

 

Մասնագիտական առաջընթացի համար ծրագրած միջոցառումներ և ակտիվություններ՝ 
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Հավելված 4. Ուսուցչի ինքնագնահատման ձև 

Ուսուցչի ինքնագնահատման ձև 

 

Ուսուցչի անուն, ազգանունը՝ 

Ուսուցման առարկան՝                                   ուսուցանվող դասարանները՝  

Ինքնագնահատման ժամանակաշրջանը՝ 

 

Նշում՝   ձևը լրացվում է ըստ ուսուցչի գնահատման ռուբրիկայի: Յուրաքանչյուր ուղղության 
վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն տրված է ուսուցչի գնահատման ռուբրիկայում 

Ինքնագնահատում  ՝ըստ ռուբրիկայի 

Ուղղություն 4 3 2 1 

 

I. ուսումնական 

գործընթացի 

պլանավորում 

Առարկայի իմացություն     

Առարկայական չափորոշիչն հաշվի առնելը     

Թեմատիկ ուսումնական պլանի մշակում     

Գնահատման պլանավորում     

Բարդությունների կարգավորում     

Դասի պլանավորում     

Աշակերտների ներգրավում     

Ռեսուրսների կիրառում     

Ուսուցման շերտավորում     

Միջավայրի պլանավորում     

 

 

II դասարանի 

կառավարում  

 

Բարձր սպասելիքներ      

Հարաբերություններ աշակերտների հետ      

Աջակցում փոխադարձ հարգանքին     

Սոցիալ-էմոցիոնալ մթնոլորտ     

Դպրոցական կանոններ և ռուտինա     

Աշակերտների պատասխանատվություն     

Ժամանակի կառավարում     

Խախտումների կանխարգելում      

Աշակերտների խրախուսում      

 

 

III. ուսուցում 

Բարձր սպասումներ      

Ունակություն և ջանք      

Ուսումնական նպատակների հետ ծանոթացում      

Կապերի հաստատում     

Նյութի ներկայացում     

Մեթոդների կիրառում      

Աշակերտների ներգրավվածություն     

Ուսուցման շերտավորում      

Ուսուցման ամփոփում      

 

 

IV. գնահատում 

Գնահատման չափանիշներ     

Դիագնոստիկական գնահատում      

Պլանների ստուգում     

Աշակերտների ինքնագնահատում      

Հաջողությունների ճանաչում      

Միջանկյալ գնահատում      
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Անհրաժշտությունների օժանդակում     

Արդյունքների վերլուծում     

Ուսուցման կշռադատում     

 

 

V. Հասարակությ ան  և 

ընտանիքի 

ներգրավվածու թյունը 

Հարգանք ընտանիքի նկատմամբ     

Բարձր սպասումներ      

Ծանոթացում սպասումներին      

Դրական հաղորդակցություն      

Աջակցում ներգրավմանը     

Տնային առաջադրանքներ      

Ժամանակին արձագանքում      

Ժանոթացում արդյունքներին     

Հաղորդակցման հաստատում      

Ռեսուրսների կիրառում      

 

 

VI. Մասնագիտական 

վարք 

Դասալսում      

Բանավոր և գրավոր հաղորդակցում      

Պարտաճանաչություն և ճշտապահություն     

Ճիշտ դատողություն     

Խմբի անդամակցություն     

Լիդերություն      

Խորհուրդների ընդունում     

Համագործակցություն գործընկերների հետ     

Մասնագիտական աճ     

 

Հիմնական նվաճումները՝ 

 

 

 

 

 

 

Հիմնական հրավերներ/կոչեր՝ 

 

 

 

 

 

 

Մասնագիտական առաջխաղացման համար իրականացրած միջոցառումներն ու 

ակտիվությունները՝ 
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Հավելված  5. Ուսուցչի տարեկան գնահատման  ձևը 

 

Ուսուցչի  տարեկան  գնահատման հաշվետվություն 

Տնօրենի անուն, ազգանուն՝ 

 

Ուսուցչի անուն, ազգանուն՝ 

Ուսուցման առարկան՝ դասավանդվող 

դասարանները՝  Գնահատման  ժամանակահատվածը՝ 

Տեղեկություն  դասալսման/դիտարկման մասին՝ 
 

# ամսաթիվ ժամանակ առարկա դասարան Դասալսման ձևը 

Ձևական Չզգուշա

ց րած 

       

       

       

       

       
 

Գնահատում ըստ ռուբրիկայի 

Ուղղություն   4 3 2 1 

 

 

 

 

I.Ուսումնական գործընթացի 

պլանավորում 

Առարկայի իմացություն     

Առարկայական չափորոշիչն հաշվի առնելը     

Թեմատիկ ուսումնական պլանի մշակում     

Գնահատման պլանավորում     

Բարդությունների կարգավորում     

Դասի պլանավորում     

Աշակերտների ներգրավում     

Ռեսուրսների կիրառում     

Ուսուցման շերտավորում     

Միջավայրի պլանավորում     

Ուղղության ընդհանուր միավորը  

 

 

 

 

 

II Դասարանի կառավարում  

 

Բարձր սպասելիքներ      

Հարաբերություններ աշակերտների հետ      

Աջակցում փոխադարձ հարգանքին     

Սոցիալ-էմոցիոնալ մթնոլորտ     

Դպրոցական կանոններ և ռուտինա     

Աշակերտների պատասխանատվություն     

Ժամանակի կառավարում     

Խախտումների կանխարգելում      

Աշակերտների խրախուսում      

Ուղղության ընդհանուր միավորը  

 

 

III. Ուսուցում 

Բարձր սպասումներ      

Ունակություն և ջանք      

Ուսումնական նպատակների հետ ծանոթացում      

Կապերի հաստատում     
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Նյութի ներկայացում     

Մեթոդների կիրառում      

Աշակերտների ներգրավվածություն     

Ուսուցման շերտավորում      

Ուսուցման ամփոփում      

Ուղղության ընդհանուր միավորը  

 

 

 

 

 

IV. Գնահատում 

Գնահատման չափանիշներ     

Դիագնոստիկական գնահատում      

Պլանների ստուգում     

Աշակերտների ինքնագնահատում      

Հաջողությունների ճանաչում      

Միջանկյալ գնահատում      

Անհրաժշտությունների օժանդակում     

Արդյունքների վերլուծում     

Ուսուցման կշռադատում     

Ուղղության ընդհանուր միավորը  

 

 

 

 

V. Հասարակությ ան և 

ընտանիքի ներգրավվածու 

թյունը 

Հարգանք ընտանիքի նկատմամբ     

Բարձր սպասումներ      

Ծանոթացում սպասումներին      

Դրական հաղորդակցություն      

Աջակցում ներգրավմանը     

Տնային առաջադրանքներ      

Ժամանակին արձագանքում      

Ժանոթացում արդյունքներին     

Հաղորդակցման հաստատում      

Ռեսուրսների կիրառում      

Ուղղության ընդհանուր միավորը  

 

 

 

 

 

VI. Մասնագիտական վարք 

Դասալսում      

Բանավոր և գրավոր հաղորդակցում      

Պարտաճանաչություն և ճշտապահություն     

Ճիշտ դատողություն     

Խմբի անդամակցություն     

Լիդերություն      

Խորհուրդների ընդունում     

Համագործակցություն գործընկերների հետ     

Մասնագիտական աճ     

Ուղղության ընդհանուր միավորը  

Ընդհանուր միջին միավորը (ուղղությունների ընդհանուր միավորների գումարը/6)  

Հիմնական նվաճումներ՝ 

 

 

 

 

Հիմնական հրավերներ/կոչեր՝ 
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Մասնագիտական առաջխաղացման նպատակով իրականացրած միջոցառումներ և 

ակտիվություններ՝  

 

Գնահատման գործողության մեջ ընդգրկված երրորդ անձի անունը, ազգանունը և 

տորագրությունը (այդպիսին լինելու դեպքում):   

 

.......................................................................... 

 

Ուսուցչի ստորագրությունը՝  ................................      Տնօրենի ստորագրությունը՝  ............................. 
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Հավելված  6. Ընթերցանության ուսուցման դասի դասալսման ձև (I դասարան) 

Դիտարկող՝ Ամսաթիվ՝ Ժամանակ՝ 

Ուսուցիչ՝ Դասարան՝ 

Դպրոց՝ Աշակերտների քանակը՝ 

Դասի թեման՝ Դասի նպատակը՝ 

       

Աղյուսակի առաջին սյունակում ներկայացված է ուսուցչի ու աշակերտների ակտիվությունները: 

Յուրաքանչըուր ակտիվության կողքին, երկրորդ սյունակում նշեցե՛ք   համապատասխան 

գնահատումը ըստ ստորև տրված սխեմայի, երրորդ սյունակում   նկարագրե՛ք  ակտիվությունը: 

այո Ակտիվությունը լիարժեք իրականացվեց 

մասամբ Ակտիվությունն իրականացվեց ոչ լիարժեք 

Ոչ Ակտիվությունն ընդհանրապես չի իրականացվել 

       

Ակտիվություն Գնահատում Ակտիվության 

նկարագիրը 

I բաղադրիչ                           դասի ընթացքը 

I փուլ–ամբողջ 

Ուսուցիչը հետաքրքիր ու զվարճալի ձևով ներկայացնում է 

երեխաներին սովորելու հարցը/թեման և ուսման 

նպատակները: 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

  

Ուսուցչի օգնությամբ աշակերտներն ակտիվացնւմ են 

նախնական գիտելիքները   

Այո 

մասամբ 

ոչ 

  

Ուսուցիչը ներկայացնում է հետաքրքիր տեքստ (մեծ գիրք, 

թեմատիկ պաստառ, լեզվական պրակտիկայով գրված 

տեքստ, երգ և այլն.). Ուսուցչի օգնությամբ աշակերտները 

աչքի են անցկացնում տեքստը, հարցեր են առաջադրում, 

ենթադրություններ անում և սպասումներ ձևակերպում:.   

Այո 

մասամբ 

ոչ 

  

Ուսուցիչն անցկացնում է ցուցադրական ընթերցանության 

ակտիվություն (երեխաների համար կարդում է սահուն, 

արտահայտիչ): 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

  

Ուսուցիչն անցկացնում է միասնական ընթերցանության 

ակտիվություն  (խմբային ընթերցանություն, արձագանքով 

ընթերցանություն և այլն): 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

  

Ուսուցիչն աշակերտներին ընդգրկում է բանավոր 

ունակությունները զարգացնող բազմապիսի 

ակտիվությունների մեջ ( օրինակ զրույց տեքստի շուրջը, 

պատմել, բացատրել բառերը և այլն...):   

Այո 

մասամբ 

ոչ 
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II փուլ՝                    մասեր 

Աշակերտներն ուսուցչի օգնությամբ տեքստը վերածում են 

նախադասությունների/արտահայտությունների: 

Նախադասություններով կազմւմ են տեքստեր:   

 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

Աշակերտներն ուսուցչի օգնությամբ մասնատում և 

կազմում են նախադասությունները: 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

Աշակերտներն ուսուցչի օգնությամբ մասնատում և 

կազմում են բառեր: 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

Ուսուցիչը նոր, հանգուցային բառերով լրացնում է  

«Բառերի պատը»: 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

III փուլ՝  ամբողջ 

Նոր գիտելիքի և ունակության ամրապնդման համար 

աշակերտներն ուսուցչի օգնությամբ կատարում են տարբեր 

վարժություններ  (դասարանային առաջադրանքներ): 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

Ընդգրկվելով բազմատեսակ ակտիվությունների մեջ 

աշակերտները կիրառում են նոր տառերն ու բառերը 

տեքստերի մեջ   (բանավեճ, գրավոր, նկարչություն, 

խաղերაև այլն...): 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

Ոուսուցչի օգնությամբ աշակերտներն ամփոփում են 

սովորածը (զրույց, գիր): 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

Ուսուցիչը աշակերտներին հանձնարարում է տնային 

առաջադրանք, որը համապատասխանում է աշակերտի 

հնարավորություններին և անհրաժեշտություններին (չի 

առաջացնում շփոթմունք):   

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

II բաղադրիչ՝    ուսումնական միջավայր և ռեսուրսներ 

Դասարանում կան օգտակար ուսումնական ռեսուրսներ՝ 

այբուբենի տառեր, բառերի պատ,   լեզվական 

պրակտիկայով/ միասնական գրավորով ստեղծած 

տեքստեր, աշակերտների կողմից ստեղծած 

տեքստեր/գրքեր, վարքի կանոններ, ուսումնական 

պաստառներ, գրքեր, հանդեսներ և այլն: 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

Դասն ընդգրկում է ուսման-ուսուցման բազմատեսակ 

ձևաչափ՝ ողջ դասարանը, զույգեր, խմբեր, անհատական 

աշխատանք:  Ուսուցիչը խրախուսում է միջանձնային 

հաղորդակցությունն ու փոխադարձ ուսուցումը: 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

Ուսուցիչը կիրառում է տարբեր, աշակերտներին 

համապատասխան լրացուցիչ ռեսուրսներ 

(ընթերցանության գրքեր, ակտիվության քարտեր, 

պաստառներ, զննական նյութեր, խաղալիքներ և այլն): 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

G-PriEd-ի օժանդակ ուսումնական ռեսուրսների կիրառումը 
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Ուսուչիցը դասի ընթացքում կիրառում է G -PriEd-իE 

կողմից տարածած օժանդակ ուսումնական նյութեր՝ 

լրացուցիչ ընթերցանության գրքեր, ակտիվությունների 

քարտեր,   պաստառներ, բառերի քարտեր և այլն): 

այո  

մասամբ  

ոչ 

  

Եթե դիտարկման ընթացքում ուսուցիչը վերևում թվարկած ոչ մի նյութ չօգտագործեց, այնժամ 

հետադարձ կապի ժամանակ առաջադրեք հետևյալ հարցը. 

Կիրառու՞մ եք, թե՝ ոչ G G-PriEd-ի օժանդակ ուսումնական 

նյութերը (խնդրում եմ գունավորել համապատասխան 

վանդակը): 

այո 

ոչ 

(«Այո» պատախանի դեպքում անցեք 

հաջորդ հարցին)   

Ո՞ր օժանդակ նյութն եք կիրառում(խնդրում եմ գունավորել 

համապատասխան վանդակը): 

Լրացուցիչ ընթերցանության 

գրքեր 

Ակտիվությունների քարտեր 

Բառերի քարտեր 

III բաղադրիչ՝        Զարգացնող գնահատում 

Ուսուցիչը դասի ընթացքում կիրառումէ զարգացնող 

գնահատման տարբեր ձևեր:. 

Այո 

մասամբ 

            ոչ 

  

Զարգացնող 

գնահատման ո՞ր ձևն ու 

միջոցն է կիրառում 

ուսուցիչը դասի 

ընթացքում: 

1. Դիագնոստիկ թեստ 
 

9.  Ներքին  և արտաքին 

շրջաններ 
 17.Ամփոփիչ քարտեր 

2. Անհատական 

հարցազրույց 

աշակերտի հետ 
 

10. Մտածիր -զույգ 

կազմիր-կիսվիր 
 18. Օրագիր 

3. Առաջադրանքներ  
 11. Հարցադրում 19. Պաստառներ  

4. Նախագծեր  
 

12. Պատասխանների    

«այո», «ոչ» քարտեր 
 20.Անկյուններ 

5. Համառոտ  

գրառումներ  

13. Ձեռքի  նշաններ  
 21. Քվիզներ 

6. Աշակերտի   

պորտֆոլիո   
 

14. Գրաֆիկական  

սխեմաներ 
 

Ուրիշ (խնդրում ենք 

նշել) 

7. Դասարանային  

բանավեճ 
 

15. Գիտեմ - ուզում եմ 

իմանալ-սովորեցի 
 

8. Շնորհանդեսի 

գնահատում 16. 3-2-1 

Ուսուցիչն աշակերտներին տալիս է կառուցողական հետադարձ 

կապ 

Այո 

մասամբ 

ոչ   

Ուսուցիչը հետևում է աշակերտի աշխատանքին և աշակերտների 

ուսման գործընթացի մոնիտորինգի նպատակով իր 

աշխատանքային տետրում  (մոնիտորինգի տետրում) կատարում 

գրառումներ: 

Այո 

մասամբ 

ոչ   
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Ուսուցչին մատուցած  հետադարձ կապը 

Նախորդ դասալսման 

ժամանակ առաջարկած 

խորհուրդները   (այդպիսին 

լինելու դեպքում)՝ 

 

  

Դասի երկու ուժեղ կողմերը՝  

 

 

  

Դասի երկու  կողմերը, 

որոնք բարելավման կարիք 

ունեն՝   

 

 

  

Առաջարկած խորհուրդներ՝  

  

Լրացուցիչ նշումներ՝ 
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Հավելված 7. Ընթերցանության ուսուցում  Դասալսման ձև  (II -VIդաս) 

Ուսուցիչներն, ըստ անհրաժեշտության, կարող են կիրառել տրված միջոցը մոդելային դասի, 

փոխադարձ դասալսման և միասնական դասերի նիստերի ժամանակ:  

Դիտարկող Ամսաթիվ՝ Ժամանակ՝ 

Ուսուցիչ՝ Դասարան՝ 

Դպրոց՝  Աշակերտների քանակը՝  

Դասի թեմա՝ Դասի նպատակը՝ 

       

Աղյուսակի առաջին սյունակում ներկայացված է ուսուցչի ու աշակերտների ակտիվությունները: 

Յուրաքանչըուր ակտիվության կողքին, երկրորդ սյունակում նշեցե՛ք   համապատասխան 

գնահատումը ըստ ստորև տրված սխեմայի, երրորդ սյունակում   նկարագրե՛ք  ակտիվությունը:  

Այո Ակտիվությունը լիարժեք իրականացվեց 

Մասամբ Ակտիվությունն իրականացվեց ոչ լիարժեք 

Ոչ ակտիվությունն ընդհանրապես չի իրականացվել 

       

Ակտիվություն Գնահ.. Ակտիվության նկարագիրը 

I բաղադրիչ՝             դասի ընթացքը 

Ընթերցանության փուլ     

Ուսուցիչն աշակերտների հետ միասին դիտարկում է 

ընթերցվելիք տեքստը/գիրքը և օգնում նրանց ձևակերպել 

նպատակն ու սպասելիքները: Աշակերտներն 

արտահայտում են ենթադրություններ, հարցեր են 

տալիս, սպասելիքներ ձևակերպում: Նրանք ձգտում են 

ուսումնասիրվող նյութը կապել սեփական փորձի ու 

միջավայրի հետ: 

Այո 

Մասամբ 

  

Ոչ 

Ուսուցիչն աշակերտներին աշխատեցնում է այն կարևոր 

(հանգուցային) կամ բարդ քերականական միավորների 

վրա, որոնց կհանդիպեն տեքստում: 

Այո 

Մասամբ   

Ոչ 

Այո 

Մասամբ 
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Ուսուցիչն աշակերտներին հիշեցնում է կիրառելիք 

ռազմավարությունըկամ կատարում է ընթերցանության 

ռազմավարության մոդելավորում: 

Ոչ 

Ընթերցանության փուլ 

Ղեկավարվող ընթերցանության  և/կամ ինքնուրույն 

ընթերցանության ժամանակ աշակերտները կիրառում 

են  ընթերցանության ու բառային միավորների վրա 

աշխատելու արդյունավետ ռազմավարություններ   

(ենթադրությունների վերստուգում, հարցադրում և 

պատասխանի որոնում, ամփոփում, պատկերացում, 

եզրահանգում, գրառում, պատկերավորում, աղյուսակի 

լրացում և այլն):  

Այո 

Մասամբ 

  

Ոչ 

Ուսուցիչն ըստ անհրաժեշտության անցկացնում է 

վարժ/սահուն ընթերցման ակտիվություն ( ողջ 

դասարանի կամ աշակերտների մի մասի հետ): 

(ցուցադրական ընթերցում, կրկին ընթերցում, զույգերով 

ընթերցում, փոխադարձ ընթերցում և այլն.): 

Այո 

Մասամբ   

Ոչ 

Ուսուցիչը դիտում է աշակերտների աշխատանքը և 

տալիս կառուցողական հետադարձ կապ, կոնկրետ 

հուշումներով ու խորհրդով օգնում է այն 

աշակերտներին, որոնք խնդիր են ունենում 

ընթերցանության կամ ըմբռնել -հասկանալու ժամանակ 

Այո 

Մասամբ 
  

Ոչ 

Ընթերցումից հետո 

Աշակերտներն աշխատում են տարբեր մակարդակի 

/բարդության հարցերի ու դասարանային 

առաջադրանքների  վրա: Բազմապիսի 

ակտիվությունների (գրավոր աշխատանք, նկարչություն, 

խաղ և այլն) մասնակցել տալու ճանապարհով ուսուցիչը 

դրդում է աշակերտներին տարբեր համատեքստում 

կիրառել նոր գիտելիքներն/ունակությունները: 

Այո 

Մասամբ 

  

Ոչ 

Աշակերտներն ամփոփում են նոր գաղափարներն ու 

հասկացությունները, կատարում  

եզրահանգում,կարդացած տեղեկատվությունը կապում 

սեփական փորձի և այլ տեքտերի հետ: Աշակերտները 

տարբեր ձևաչափի բանավեճերի միջոցով խորն ու 

քննադատորեն ըմբռնում են կարդացած տեքստը/գիրքը:  

Այո 

Մասամբ 

  

Ոչ 

Ուսուցիչն ու աշակերտները ամփոփում/գնահատում են 

տեքստի հետ աշխատանքի արդյունքներն ու 

գործընթացը (Ի՞նչ սովորեցինք: Ինչպե՞ս սովորեցինք): 

Այո 

Մասամբ   

Ոչ 
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 II բաղադրիչ՝  ուսումնական միջավայր ու ռեսուրսներ 

Ուսուցիչը կիրառում է տարբեր տեսակի, 

աշակերտներին համապատասխան օժանդակ 

ռեսուրսներ (ընթերցանության տեքստեր,  սխեմաներ, 

դիագրամներ, պաստառներև այլ դիդակտիկ նյութեր): 

Այո 

Մասամբ   

Ոչ 

Ուսուցիչը խրախուսում է փոխհամագործակցությունն 

ու փոխուսուցումը, ինչն օժանդակում է դասարանի 

կազմակերպմանը:  

Այո 

Մասամբ   

Ոչ 

Դասասենյակում ստեղծված է «գրագետ ուսումնական 

միջավայր» (դասավորած, ձևավորած են դասարանային 

աշխատանքի համար առկա ռեսուրսները, 

աշակերտների աշխատանքները): 

Այո 

Մասամբ   

Ոչ 

Ուսուցիչը կիրառում է շերտավոր ուսուցման 

էլեմենտներ, դասարանում ստեղծված են  խմբեր՝ ըստ 

աշակերտների կարիքների ու պատրաստվածության: 

Խմբերն ուսուցչից ստանում են համապատասխան 

հրահանգներ, բացատրություն, առաջադրանք, 

ուսումնական տեքստեր, գրքեր, ուսումնական 

փայտամած՝ սկաֆոլդինգ:. 

Այո 

Մասամբ 

  

Ոչ 

Դասն ընդգրկում է ուսուցման բազմապիսի ձևաչափեր՝ 

ամբողջ դասարանը, նույնմակարդակ և խառը խմբեր, 

զույգեր, անհատական աշխատանք: 

Այո 

մասամբ   

Ոչ 

G G-PriEd –ի օժանդակ ուսումնական ռեսուրսների կիրառում 

Ուսուցիչը դասի ընթացքում կիրառում է G -PriEd-իE 

կողմից տարածած օժանդակ ուսումնական նյութեր՝ 

լրացուցիչ ընթերցանության գրքեր, ակտիվությունների 

քարտեր, մանկական թերթ, պաստառներ և այլն:.  

Այո 

Մասամբ 

Ոչ 

  

Եթե դիտարկման ընթացքում ուսուցիչը վերևում թվարկած ոչ մի նյութ չօգտագործեց, այնժամ 

հետադարձ կապի ժամանակ տվեք հետևյալ հարցը. 

Կիրառու՞մ եք, թե՝ ոչ G G-PriEd-ի օժանդակ 

ուսումնական նյութերը (խնդրում եմ գունավորել 

համապատասխան վանդակը): 

Այո 

Ոչ 

(«Այո» պատախանի դեպքում 

անցեք հաջորդ հարցին)   
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Ո՞ր օժանդակնյութերն եք օգտագործում (խնդրում եմ գունավորել 

համապատասխան վանդակը): 

Լրացուցիչ ընթերցանության 

գրքեր 

Պաստառներ 

Ակտիվությունների քարտեր 

Մանկական թերթ 

III բաղադրիչ՝  Զարգացնող գնահատում 

Ուսուցիչը դասի ընթացքում կիրառումէ զարգացնող գնահատման 

տարբեր ձևեր:.  

Այո 

 

Մասամբ 
  

 

Ոչ 

Զարգացնող 

գնահատման ո՞ր 

ձևն ու միջոցն է 

կիրառում ուսուցիչը 

դասի ընթացքում: 

1. Դիագնոստիկ թեստ 9.  Ներքին  և արտաքին 

շրջաններ 

17.Ամփոփիչ քարտեր 

2. Անհատական 

հարցազրույց աշակերտի 

հետ 

10. Մտածիր -զույգ 

կազմիր-կիսվիր 

18. Օրագիր 

3. Առաջադրանքներ  
 

11. Հարցադրում 19. Պաստառներ  

4. Նախագծեր  12. Պատասխանների    

«այո», «ոչ» քարտեր 

20.Անկյուններ 

5. Համառոտ  

գրառումներ  
 

13. Ձեռքի  նշաններ  

 

21. Քվիզներ 

6. Աշակերտի   

պորտֆոլիո   
 

14. Գրաֆիկական  

սխեմաներ 
 

Այլ(խնդրում ենք նշել) 

7. Դասարանային  

բանավեճ 
 

15. Գիտեմ - ուզում եմ 

իմանալ-սովորեցի 
 

8. Շնորհանդեսի 

գնահատում 

16. 3-2-1 

Ուսուցիչն աշակերտներին տալիս է կառուցողական 

հետադարձ կապ 

Այո 

Մասամբ 

  Ոչ 

Ուսուցիչը հետևում է աշակերտի աշխատանքին և 

աշակերտների ուսման գործընթացի մոնիտորինգի 

նպատակով իր աշխատանքային տետրում  

(մոնիտորինգի տետրում) կատարում գրառումներ:  

Այո 

մասամբ 

  Ոչ 
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Ուսուցչին մատուցած  հետադարձ կապը 

Նախորդ դասալսման 

ժամանակ առաջարկած 

խորհուրդները   (այդպիսին 

լինելու դեպքում)՝ 

 

  

Դասի երկու ուժեղ կողմերը՝  

 

 

  

Դասի երկու  կողմերը, 

որոնք բարելավման կարիք 

ունեն՝   

 

 

  

Առաջարկած խորհուրդներ՝  

  

Լրացուցիչ նշումներ՝ 
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Հավելված 8.  Մաթեմատիկայի կառուցողական-շերտավոր ուսուցում  

Դիտարկման ձև (I –VI դասարաններ) 

 

Դիտարկող՝ Ամսաթիվ՝ Ժամա

նակ՝ 

Ուսուցիչ՝ Դասարան՝ 

Դպրոց՝ Աշակերտների քանակը՝ 

Դասի թեման՝ Դասի նպատակը՝ 

        

Աղյուսակի առաջին սյունակում ներկայացված է ուսուցչի ու աշակերտների ակտիվությունները: Յուրաքանչըուր 

ակտիվության կողքին, երկրորդ սյունակում նշե՛ք   համապատասխան գնահատումը ըստ ստորև տրված սխեմայի, 

երրորդ սյունակում   նկարագրե՛ք  ակտիվությունը 

Այո Ակտիվությունը լիարժեք իրականացվեց 

Մասամբ Ակտիվությունն իրականացվեց ոչ լիարժեք 

Ոչ Ակտիվությունն ընդհանրապես չի իրականացվել 

Ոչհամ. Ակտիվությունը չիրականացվեց, քանի որ չի համապատասխանում 

տրված դասին 

        

Ակտիվություն Գնահա

տում 

Ակտիվության 

նկարագիրը 

I բաղադրիչ                     փուլ՝ նախապես 

Ուսուցիչը ներկայացնում է ուսուցանվելիք հարցը, թեման 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

 

Ուսուցիչն օգնում է աշակերտներին ակտիվացնելու նախնական 

փորձը 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

    

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչը գնահատում է աշակերտների պատրաստվածությունը 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչը ուսուցանվող նյութը կապում է աշակերտների նախնական 

գիտելիքների ու փորձի հետ 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 
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  II բաղադրիչ ՝           ընթացքում 

Ուսուցիչը ծանոթացնում է նոր նյութի հետ կապված 

մաթեմատիկական հասկացությունների միասնությանը (տերմիններ, 

սիմվոլներ, ենթադրություններ, ուսումնական ռեսուրսների կիրառում) 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչն աշակերտներին ծանոթացնում է կատարվելիք 

առաջադրանքի նպատակը 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչը կատարում է հիմնախնդրի լուծման մոդելավորում (տալիս 

է պարզ հրահանգ և ստուգում՝ հասկացա՞վ, թե՝ ոչ): 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչը խմբավորում է աշակերտներին ըստ պատրաստվածության 

տարբեր մակարդակների և խմբերից յուաքանչյուրին տալիս է 

համապատասխան առաջադրանք:   

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Աշակերտներն ինքնուրույն կատարում են առաջադրանքը (կառուցում 

են նոր գիտելիք): 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչը դիտում է աշակերտների աշխատանքը և ըստ 

անհրաժեշտության օգնում նրանց (կատարում է սկաֆոլդինգ՝ 

ուսումնական փայտամած): 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչն աշակերտներին խնդրում է մտածել ու քննարկել կատարած 

աշխատանքը և ստուգում է աշակերտների հասկանալ-ըմբռնելը 

(տարբեր մակարդակի հարցերի միջոցով):   

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչն աշակերտներին խնդրում է դասագրքի տեքստի հետ 

համեմատել սեփական կարծիքները (հետևություններն ու 

ենթադրությունները): 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

III բաղադրիչ՝ հետո 

Ուսուցիչն աշակերտներին խնդրում է տարբեր համատեքստերում 

տարբեր ռազմավարությունների միջոցով կիրառել նոր գիտելիքը 

(տեքստային խնդիրների լուծում, քննարկում, գրավոր աշխատանք, 

նկարչություն և այլն): 

այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչը խմբավորում է աշակերտներին ըստ պատրաստվածության 

տարբեր մակարդակների և խմբերից յուաքանչյուրին տալիս է 

համապատասխան առաջադրանք:   

Այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչը հետևում է աշակերտների հասկանալ-ըմբռնելու 

գործընթացին ու նշում արդյունքները: 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 
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Ուսուցիչը գնահատում է աշակերտների գիտելիքն ու ունակություն-

հմտությունները: 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

 

  

IV բաղադրիչ՝    ուսումնական միջավայր ու ռեսուրսներ 

Ուսուցիչը կիրառում է տարբեր տեսակի լրացուցիչ ռեսուրսներ 

(մոդելներ, սխեմաներ, դիագրամներ, պաստառներև այլ դիդակտիկ 

նյութեր): 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

 

 

Ուսուցիչը խրախուսում է փոխհամագործակցությունն ու 

փոխուսուցումը: 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Դասն ընդգրկում է ուսուցման բազմապիսի ձևաչափեր՝ ամբողջ 

դասարանը, զույգեր, խմբեր, անհատական աշխատանք: 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչը կոնստրուկտիվ (կառուցողական) կերպով արձագանքում է  

աշակերտներին: 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

V բաղադրիչ՝     զարգացնող գնահատում 

Զարգացնող գնահատման ո՞ր ձևն ու միջոցն է կիրառում ուսուցիչը 

դասի ընթացքում՝  (1 –ոչ մեկը, 2 –մեկ կամ երկու ձև, 3 –երեք կամ ավելի ձև). 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Զարգացնող գնահատման ո՞ր 

ձևն ու միջոցն է կիրառում 

ուսուցիչը դասի ընթացքում: 

1. Դիագնոստիկ թեստ 9.  Ներքին  և 

արտաքին շրջաններ 

17. Ամփոփիչ  

քարտեր 

2. Անհատական 

հարցազրույց 

աշակերտի հետ 

10. Մտածիր -զույգ 

կազմիր-կիսվիր 

18. Մոնիտորինգի 

տետրեր 

3. Առաջադրանքներ  11. Հարցադրում 19. Պաստառներ 

4. Նախագծեր  12. Պատասխանների    

«այո», «ոչ» քարտեր 

20. Հարցաթերթիկ  

5. Համառոտ  

գրառումներ  

13. Ձեռքի  նշաններ  Այլ (խնդրում ենք 

նշել) 

6. Աշակերտի   

պորտֆոլիո   

14. Գրաֆիկական  

սխեմաներ 

  

7. Դասարանային  

բանավեճ 
 

15. Գիտեմ - ուզում 

եմ իմանալ-

սովորեցի 

8. Շնորհանդեսի 

գնահատում 

16. 3-2-1 



56   Դպրոցի բազայի վրա ուսուցիչների գնահատման համակարգ՝ ձեռնարկ դպրոցի տնօրենների համար  

 

VI բաղադրիչ՝     օժանդակ ուսումնական ռեսուրսների կիրառում 

Ուսուցիչը դասի ընթացքում կիրառում է G-PriEd-իEկողմից տարածած 

օժանդակ ուսումնական նյութեր (Մաթեմատիկական 

առաջադրանքների քարտեր, մանիպուլատիվներ, պաստառներ) 

Այո 

մասամբ 

ոչ 

ոչ/համ. 

  

Ուսուցիչը   կիրառում է G-PriEd-իEդասագրքերը 
այո 

ոչ 

  

Եթե դիտարկման ընթացքում ուսուցիչը վերևում թվարկած ոչ մի նյութ չօգտագործեց, այնժամ 

հետադարձ կապի ժամանակ տվեք հետևյալ հարցը. 

Կիրառու՞մ եք, թե՝ ոչ G G-PriEd-ի օժանդակ ուսումնական 

նյութերը:(խնդրում ենք գունավորել խամապատասխան վանդակը) 

այո 

ոչ 

(այո պատասխանի 

դեպքում անցեք 

հաջորդ հարցին) 

Ո՞ր օժանդակնյութերն եք օգտագործում:  

 (խնդրում ենք գունավորել խամապատասխան վանդակը) 

Մանիպուլատիվներ 
 

Մաթեմատիկական 

առաջադրանքների 

քարտեր  
 

Պաստառներ 
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Ուսուցչին մատուցած  հետադարձ կապը 

Նախորդ դասալսման 

ժամանակ առաջարկած 

խորհուրդները   (այդպիսին 

լինելու դեպքում)՝ 

 

  

Դասի երկու ուժեղ կողմերը՝  

 

 

  

Դասի երկու  կողմերը, 

որոնք բարելավման կարիք 

ունեն՝   

 

 

  

Առաջարկած խորհուրդներ՝  

  

Լրացուցիչ նշումներ՝ 
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Հավելված  9. Դասալսման ընդհանուր  ձև 

 

Ուսուցիչ  ------------------------------------------------- դասալսող  ------------------------------------------ 

Դասարան /առարկա ------------------------------------------------------------ դասի # ------------------- 

Ներկայության  տևողություն՝ սկիզբ ------------- ավարտ --------------- ընդh. ------ 

րոպե Դասի   թեման     ---------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

Աշակերտների քանակը դասարանում՝ --------------- 

I.  Նպատակներն ու սպասելիք արդյունքները 

1.1. Ո՞րն է դասի նպատակը: 

1.2. Ո՞րն է սպասելիք արդյունքը: 

1.3. Ո՞րն է դասի թեման: 

1.4. Ուսուցիչը ծանոթացրե՞ց աշակերտներին դասի 

թեմային: Ինչպե՞ս (մեջբերում) 

այո՛    ո՛չ     մասամբ  
 

 
 

 
  1.5.  Աշակերտներն ունեն անհրաժեշտ բազային ունակություն-հմտություններ: այո՛    ո՛չ     մասամբ 
 

II.   Ուսուցման ռազմավարություններ և մեթոդներ 

2.1. Ուսուցման ո՞ր մեթոդներն է կիրառում ուսուցիչը: 

2.2. Ինչպե՞ս է բացատրում ուսուցիչը նոր նյութը: Ի՞նչ է անում: 
 

  Ուսուցիչը նոր նյութը կապե՞ց անցած նյութի հետ:   այո՛  

Ինչպե՞ս: 

 

 

ո՛չ  

 

 

Մասամբ  

 
 
 

 
 

 

2.3.   Ի՞նչ օժանդակ նյութ/դիդակտիկ պարագա է օգտագործում ուսուցիչը: Ի՞նչ նպատակով: 

 2.4 Ի՞նչ ակտիվություններ է իրականացնում ուսուցիչը: 

Ակտիվություն     1     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Ակտիվություն     2     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Ակտիվություն     3     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.5 Ո՞րն է յուրաքնչյուր ակտիվության նպատակը: 

Ակտիվություն     1     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Ակտիվություն     2     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Ակտիվություն     3     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2.6 Բլյումի տաքսոնոմիայի ո՞ր մակարդակին/մակարդակներին է համապատասխանում 

յուրաքանչյուր ակտիվություն: 

Ակտիվություն     1     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ակտիվություն     2     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Ակտիվություն     3     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.7. Կիրառու՞մ է ուսուցիչը տեղեկության արտահայտման ոչ լեզվական (գրաֆիկական) 

միջոցներ:    այո՛  ո՛չ 
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Ո՞ր գրաֆիկական միջոցը/միջոցները կիրառեց: 

2.8.    Եղա՞ն արդյոք դասի հիմնական թեմայից շեղվելու դեպքեր:   ո՛չ   Քանի՞ 
անգամ: 

Օրինակ/օրինակներ՝          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 

Ինչպե՞ս է արձագանքում ուսուցիչը՝ 

Բառային    արձագանք      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ոչ   բառային   արձագանք      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.9. Ուսուցչի տված տնային  առաջադրանքի նկարագրում: 

III. Դասի ընթացքը 

3.1. Ուսուցիչը ժամը քանիսի՞ն մտավ դասասենյակ: 

Ուսուցիչը ժամը քանիսի՞ն սկսեց 

դասը: Ուսուցիչը ժամը քանիսի՞ն 

ավարտեց դասը: 
3.2. Ուսուցիչն ունի՞ արդյոք իր հետ դասի համար անհրաժեշտ պաշարներ (նշագրիչ, քարտեզ, օրաթերթ, 

տնային առաջադրանքների տետր և այլն): 

Այո՛       ո՛չ     մասամբ   

3.3. Ինչպե՞ս է սկսում դասը ուսուցիչը: Իրավիճակի նկարագրում: 

3.4. Քանի վայրկյան/րոպե է անհրաժեշտ ուսուցչին մի ակտիվությունից երկրորդին անցնելու 

համար: Ի՞նչը առաջացրեց/ստեղծեց երկարատև ինտերվալ (դադար) (առկայության 

դեպքում): 3.5.  Ամփոփու՞մ է ուսուցիչը դասի հիմնական դրվագները:

 Այո

՛ 
 

Քանի՞ անգամ ամփոփեց: 

   ո՛չ   Մասամբ  

3.6. Քանի վայրկյան/րոպե է հատկացնում ուսուցիչը՝ 

 Հաճախումը ստուգելուն:  --------------------    նշում՝ --------------------------------------------------------------------------- 

 Տետրեր բաժանելուն/հավաքելուն  --------------    նշում՝  -----------------------------------------------------------------------

---- 

 Այլ         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 3.7. Ծրագրած ակտիվություններից ո՞ր ակտիվություններնն իրականացրեց ուսուցիչը: 

3.8. Դասի ընթացքում եղա՞ն արդյոք չնախատեսած հանգամանքներ:   Այո՛   ո՛չ 

Իրավիճակի    նկարագրում       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

Ինչպե՞ս արձագանքեց ուսուցիչը: Իրավիճակի նկարագրում:    ------------------------------------------------------------------

----- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

IV. Աշակերտների  ներգրավվածությունը 

4.1.   Դասը սկսվելու պահին բոլոր աշակերտներն ուշադի՞ր էին: Քանի՞սը:  

4.2. Ինչպե՞ս է ընդունում ուսուցիչն այն աշակերտներին, ովքեր 

ուշադիր չեն: Մեջբերում: 
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4.3. Ինչպե՞ս է ուսուցիչը ներկայացնում նոր թեման աշակերտներին: 

Իրավիճակի    նկարագրում       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 4.4. Ո՞ր ուղղությամբ է նայում ուսուցիչը դասը վարելիս: 

 

 

 

4.5. Ինչպե՞ս են պատասխանում աշակերտները ուսուցչի հարցերին: 

     սեփական ցանկությամբ      ուսուցչի ընտրությամբ 
 

     ձեռք բարձրացնելով      բացականչելով 

4.6. Կա՞ն արդյոք աշակերտներ, որոնք համարյա չեն ներգրավված 

դասապրոցեսին:     Այո՛    ո՛չ 

Քանի՞սն են: 

4.7. Ինչպե՞ս է դիմում 

ուսուցիչը՝ Չափից ավել 

ակտիվ աշակերտին: 

Չափից ավել պասիվ 

աշակերտին: 
4.8. Ունե՞ն արդյոք աշակերտները պատասխանները մտածելու 

ժամանակ:      Այո՛             ո՛չ   

4.9. Աշակերտներն արդյոք նշումներ 
անու՞մ են:      Այո՛        ո՛չ
  

Ինչպիսի՞ տեսք ունեն աշակերտների նշումները/գրառումները: 
V.  Դասարանի կառավարում 

5.1. Պահպանու՞մ են արդյոք աշակերտները դասարանական վարքի կանոններն՝առանց 

հիշեցնելու: Այո՛                         ո՛չ  

5.2. Ինչպիսի՞ խախտումներ են տեղ գտնում: 

Ինչպե՞ս է արձագանքում ուսուցիչը կանոնների 

խախտմանը: Ուսուցչի  պահվածքի/մեկնաբանության 

նկարագիրը: 5.3. Կարգապահությունը խախտելու քանի՞ փորձ եղավ: Քանի՞ անգամ  խախտվեց: 

5.4. Մոտավորապես քանի՞ րոպե է ծախսվում դասասենյակում կարգուկանոն հաստատելու նպատակով: 

5.5. Ի՞նչ պատժամիջոցներ է կիրառում ուսուցիչը կարգապահության խախտման դեպքում: 

5.6. Ինչպե՞ս են արձագանքում աշակերտները ուսուցչի 

նշումներին: Իրավիճակի նկարագրություն: 

VI.   Անվտանգ և ոգևորող միջավայր 

6.1. Ինչպե՞ս է դիմում աշակետներին: Ինչպե՞ս է հիշեցնում նրանց և նրանց կարծիքները: 

Օրինակներ՝----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

------ 6.2. Ինչպե՞ս է մեկնաբանում ուսուցիչը բերած օրինակները: Աշխատանքնե՞րը: 

Օրինակներ՝---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 6.3.  Ինչպե՞ս է արձագանքում ուսուցիչը սխալ պատասխանին:Աշխատանքի՞ն: 

Օրինակներ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 6.4. Փորձո՞ւմ է պակաս ինքնավստահ աշակերտներին ակտիվացնել: 

Ինչպե՞ս:  Իրավիճակի նկարագրում: 

VII. Գնահատում 

7.1. Ուսուցիչը փորձում է հասկանալ՝ ի՞նչ սովորեցին 

աշակերտները: Այո՛                        ո՛չ     
 

Գնահատման ո՞ր մեթոդն է կիրառում: 

7.2. Ի՞նչ է անում ուսուցիչը, երբ աշակերտները չեն կարողանում հասնել սպասված արդյունքին: 

Նշումներ՝ 
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Դիտարկման ամփոփում 

1. Համառոտ գրե՛ք դասի և ուսուցչի ուսուցման փորձի հաջողակ կողմերը:.  

 

 

 

 

2. Համառոտ գրե՛ք դասի և ուսուցչի ուսուցման փորձի բարեկարգման կարիք ունեցող կողմերը և տված 

խորհուրդները:  

 

 

Աղբյուր՝Ք. Չաչխիանի և Շ. Տաբատաձե. (2010): Ուսումնական գործընթացի կառավարում (առաջին 

հրատարակություն). Թբիլիսի քաղաքացիական ինտեգրման կենտրոն 
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Հավելված 10. օժանդակ հարցերով դասալսման ընդհանուր ձև 

# Դիտարկման 

ֆոկուսը 

Հարցեր Դիտարկման գրառումներ 

1. Դասի 

պլանավորում  

 Ուսուցիչը դասը պլանավորե՞լ է, թե 

ոչ: 

 Մշակե՞լ է դասի պլանը, սպասվելիք 

արդյունքները , ուսուցման և 

գնահատման ստրատեգիաները:   

 Պատրաստե՞լ է դասի համար 

անհրաժեշտ ուսումնական 

ռեսուրսներ:  

 

2. Դասասենյակի 

ֆիզիկական 

միջվայրը 

 Ինչպե՞ս է կազմակերպած 

դասարանային միջավայրը:   

 Կարգավորա՞ծ է դասասենյակը:   

 Ինչպե՞ս են դասվորած 

նստարանները:   

 Ի՞նչ զննական նյութեր են կիրառված:   

 Ի՞նչ ուսումնական ռեսուրսներ է 

կիրառում ուսուցիչը:   

 Ուսումնական միջավայրի ո՞ր 

էլեմենտներն են հուշում, որ 

դասասենյակում ուսման-ուսուցման 

ակտիվ գործընթաց է ընթանում:   

 Դասարանային միջավայրը և 

ռեսուրսները համապատասխանու՞մ 

են, թե՝ ոչ դասի նպատակին:   

 

3. Դասասենյակի 

սոցիալական և 

հոգեբանական 

միջավայրը 

  

 Ուսուցիչը հարգանքով է 

վերաբերում աշակերտներին    

 Ի՞նչ սպասելիքներ ունի ուսուցիչն 

աշակերտներից: 

 Աշակերտները համարձակ 

արտահայտում են սեփական 

կարծիքը:    

 

 

 

 

 

 

4. Աշակերտների 

ներգրավումը 

 Աշակերտներին հետաքրքրու՞մ է 

դասի թեման :  

 Բոլոր աշակերտնե՞րն են 

մասնակցում  դասընթացին:   

 Կարողանու՞մ է ուսուցիչը 

համապատասխան անհատական 

ուշադրության ցուցաբերել 

աշակերտների նկատմամբ:   

 Աշակերտների ներգրավումն 

ապահվելու համար  ուսուցիչը 

կիրառու՞մ է բազմատեսակ 

ստրատեգիաներ:   

 

5. Դասարանի 

կառավարում 

 Դասարանում կա՞ ուսման համար 

հարմար միջավայր:   

 Դասարանում նկատվու՞մ է 

համաձայնեցված վարքի կանոնների 

գոյություն :   

 Կարողանու՞մ են աշակերտները 

պահպանել կանոնները:    
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 Ուսուցիչը կարողանու՞մ  է  

կանխարգելել կամ ժամանակին  

կասեցնել  աշակերտի անցանկալի 

վարքը: 

6. Ուսուցում և 

գնահատում 

 Ուսուցիչը գիտի, թե ինչ է 

սովորեցնում և ինչու:   

 Ուսուցիչը կիրառու՞մ է դասի 

նպատակին համապատասխան 

ակտիվություններ:    

 Ուսուցիչը հաշվի առնու՞մ  է 

աշակերտների 

անհրաժեշտություններն ու 

պատրաստվածությունը:    

 Ուսուցիչը գնահատու՞մ է 

աշակերտների կողմից ուսումնական 

նյութի յուրացումը:    

 Ուսուցիչը աջակցու՞մ է 

աշակերտների մեջ բարձր 

մտածողական ունակությունների 

զարգացմանը:      

 

 

Դիտարկման ամփոփում 
 

1. Համառոտ նկարագրեք դասի և ուսուցչի ուսուցման փորձի հետևյալ կողմերը.   
 
 
 

2. Համառոտ նկարագրեք դասի և ուսուցչի ուսուցման փորձի այն կողմերը, որոնք բարելավման 

կարիք ունեն, նշեք ձեր տված խորհուրդները: 
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