
Արցախի «Շիրակացու ճեմարան» գիտակրթական համալիր 

 

 

Արցախի «Շիրակացու ճեմարանը» փնտրում է ուսուցիչներ ավագ դպրոցում 

հետևյալ առարկաների դասավանդման համար՝ 

 

 Հայոց լեզու և գրականություն 

 Ռուսաց լեզու և գրականություն 

 Անգլերեն 

 Պատմություն 

 Հասարակագիտություն 

 Աշխարհագրություն 

 Մաթեմատիկա 

 Ֆիզիկա 

 Կենսաբանություն 

 Քիմիա 

 Ինֆորմատիկա 

 Գծագրություն 

 Ֆիզկուլտուրա 

 ՆԶՊ 

 Կերպարվեստ 

 Տրամաբանություն 

 

Արցախի «Շիրակացու ճեմարան» գիտակրթական համալիրը  հիմնադրվել է ԱՀ 

կառավարության և «Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական 

համալիրի միջև 07.05.2022թ. կնքված հուշագրի դրույթները կյանքի կոչելու 

նպատակով: Այն կոչված է ստեղծված բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակում 

նպաստելու Արցախի կրթական համակարգի արդիականացմանն ու հզորացմանը, 

գիտակ և կենսունակ սերնդի ձևավորմանը: Մանկավարժական անձնակազմի և 

սովորողների մրցութային ընտրությունն իրականացվում և ուղղորդվում է 

«Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրի կողմից:  

Արցախի «Շիրակացու ճեմարան» գիտակրթական համալիրի Ավագ դպրոցում 

կազմակերպվում է տարբերակված հոսքային ուսուցում` խորացված ուսուցմամբ 

առարկաների ընտրության, ինչպես նաև աշխատանքային գործունեության լայն 

հնարավորություն տալով սաներին: Առարկայական ծրագրերը մշակվում են 

շարունակականության սկզբունքով, համաձայնեցվում են «Շիրակացու ճեմարան» 

միջազգային գիտակրթական համալիրի համապատասխան ամբիոնների հետ և 

վերջնականապես հաստատվում են Արցախի ճեմարանի գործադիր մարմնի 

կողմից: 

Առարկայական ծրագրերի անբաժանելի մասն են կազմում ուսումնական 

էքսկուրսիաները, այդ թվում՝ միջառարկայական, որոնք միտված են խթանելու 
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հայրենաճանաչությունը, սովորողների հետաքրասիրությունն ու 

ստեղծարարությունը, ինչպես նաև ուսանողական, ուսուցչական և ծնողական 

համայնքների համագործակցությունը։ 

Արցախի ճեմարանի ուսումնական գործընթացի անբաժանելի մասն են 

միջառարկայական պլանավորումը և ուսուցումը։ Միջառարկայական ուսուցումը 

միտված է սովորողների կողմից խնդիրը համալիր ընկալելուն և լուծման 

համընդգրկուն տարբերակներ ստեղծելուն։ 

Ուսումնական գործընթացի անբաժանելի մասն են կազմում հետազոտական, 

կամավորական նախագծերի իրականացումը (տեղական և համաշխարհային 

նշանակության), որոնք բխում են սովորողների հետաքրքրասիրությունից, 

համայնքի կարիքներից և միտված են խնդիրների վերհանման միջոցով կյանքի 

կոչելու լուծումները։ 

 

Արցախի «Շիրակացու ճեմարան» գիտակրթական համալիրի ուսուցչը պետք է 

իրականացնի Արցախի ճեմարանի առջև դրված վերոհիշյալ խնդիրները: Ուսուցչի 

գործունեության  գերնպատակն է ապահով,  աջակցող և հոգատար կրթական 

միջավայրում ազգային հենքի վրա կերտել հայրենիքի արժանի և բանիմաց 

քաղաքացու, որը, վստահ իր ուժերին, պատրաստ կլինի դիմակայելու ցանկացած 

մարտահրավերի։ Արցախի ճեմարանի ուսուցիչները հանդիսանում են 

«Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրի 

համապատասխան ամբիոնի կամ մեթոդմիավորման անդամ, հեռավար կամ 

առցանց եղանակով մասնակցում են  նիստերին, համագործակցում են 

համապատասխան տարիքային խմբի պատասխանատուների հետ, ստանում 

անհրաժեշտ մեթոդական աջակցություն: Ուսուցիչը իրականացնում է 

առարկայական, միջառարկայական ծրագրերի ստեղծում և/կամ տեղայնացում, 

թեմատիկ միավորների մշակում և իրականացում՝ Արցախի Շիրակացու 

ճեմարանի Հեղինակային ծրագրի պահանջներին համապատասխան: 

Գործունեությունը ծավալում է սովորողակենտրոն ուսուցման սկզբունքով, 

արձանագրում է յուրաքանչյուր սովորողի առանձնահատկությունները, 

հետաքրքրությունները և կազմակերպում է կրթադաստիարակչական 

գործունեություն՝ ելակետ ունենալով տվյալ սովորողի ներդաշնակ զարգացումը:   

 

Պահանջվող գիտելիքներ  և կարողություններ 

 գրագետ կիրառել մանկավարժական և հոգեբանական մոտեցումները. 

 ընտրել և կիրառել սովորողների ուսումնառության տարբեր ոճերին և 

կրթական կարիքներին համապատասխան դասավանդման 

տեխնոլոգիաներ,  մեթոդներ.  

 իրավիճակները վերլուծել, գնահատել և համապատասխան 

արձագանքով հետադարձ կապ ապահովել.  
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 թիմով աշխատել,  համագործակցել սաների, գործընկերների հետ. 

 գրագետ, արտահայտիչ և մատչելի խոսել.  

 Արցախի Շիրակացու ճեմարանի հեղինակային ծրագրի 

գաղափարախոսությունը, պահանջները, ինչպես նաև այլ 

նորարարական գաղափարներն ընդունելու, սովորելու և կիրառելու 

պատրաստակամ լինել. 

 անգլերենով կամ այլ օտար լեզուներով կարդալ, հաղորդակցվել և/կամ 

կատարելագործվելու պատրաստակամություն դրսևորել: 

 

Դիմելու կարգը 

Ձեր ինքնակենսագրականը, բարձրագույն կրթության դիպլոմի և 

աշխատանքային փորձառությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսապատճենը 

/սկան/ կարող եք ուղարկել career.artsakh@shirakatsy.am  հասցեին: Նամակի 

թեմայի (subject) դաշտում պարտադիր նշեք այն հաստիքի անվանումը, որի համար 

դիմում եք (օր.՝Պատմության ուսուցիչ): Նախնական ընտրություն անցած 

թեկնածուները կհրավիրվեն մրցույթի: 

 

                                             Դիմելու վերջնաժամկետը՝   03. 07. 2022թ.  
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