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«Այբ»-ն իրագործել է բազմաթիվ կրթական 
նախաձեռնություններ և դարձել նորարարությունների 
յուրօրինակ հարթակ։ Մենք սահմանել ենք կրթության 
որակի նոր նշաձողեր և հպարտ ենք՝ այսօր տեսնելով 
մեր աշխատանքի արդյունքները. կրթության 
լույսով վառվող աչքեր, երիտասարդ հայ լավագույն 
մասնագետներ, ամուր արժեհամակարգով նոր 
սերունդ, ոգևորված մանկավարժներ... 
Հիմնվելով կուտակված հարստության վրա՝ մենք 
շարունակում ենք այս առաքելությանը հավատարիմ 
առաջ շարժվել՝ զարգացնելու եղածն ու ստեղծելու 
նորը, ավելի որակյալը, ավելի հասանելին՝ 
շահառուների շատ ավելի մեծ խմբերի համար: 
 
Միացի՛ր մեր համայնքին։

«Այբ» կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն 
Սոնա Կոշեցյան



Կրթությունը 
լույս է

https://www.youtube.com/watch?v=Y4o25jBQaLA
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«Այբ»-ը գԱղԱփԱր է 
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«Այբ»-ը համայնք է, երազանք ունեցող մարդկանց 
համայնք, որը վերջին տասներեք տարիների 
ընթացքում իր շուրջ համախմբել է այդ երազանքը 
որպես իրականություն տեսնել ցանկացող 
մարդկանց։

«Այբ» կրթական շարժման գաղափարը մարդկային 
կյանքը և մեր երկրի ապագան կրթությամբ 
վերափոխելն է: Մենք հավատում ենք, որ կարող 
ենք ունենալ միջազգային հարթակներում մրցունակ 
և ճանաչելի կրթական համակարգ, և մեր ջանքերն 
ուղղում ենք 21-րդ դարի հայկական կրթության 
լավագույն մոդելի ստեղծմանն ու տարածմանը։  
«Այբ» կրթական հիմնադրամի իրականացրած ամեն 
ծրագիր կամ նախաձեռնություն ուղղված է այս 
լուսավոր նպատակին, որն իրականացնում են «Այբ» 
գաղափարի շուրջ համախմբված նվիրյալներ ու 
աջակիցներ։

«Այբ»-ը 
գաղափար է 

«Այբ»-ի մարդիկ են հենց այն հիմնական 
շարժիչ ուժը, որի շնորհիվ երազանքը 
դառնում է իրականություն, գաղափարը՝ 
վարակիչ։
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Մեր 25 
նախագծերը



Մեր 25 նԱխԱգծերը
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«Այբ» դպրոց

Պատանի 
քիմիկոսների 
համահայկական 
մրցաշար

ԱյբԼաբ

Բարի ընթրիք

Ծաղկունքի բաց 
դպրոց

Դիլիջանի 
կենտրոնական 
դպրոց

Ռոբոտների 
համաշխարհային 
օլիմպիադա

Էլեկտրոնային 
ռեսուրսների 
ստեղծման և 
թարգմանության 
նախագիծ

Հաջողության 
բանաձև

Ազգային երգ ու 
պարի ակադեմիա

«Կենգուրու» 
մաթեմատիկական 
մրցույթ

Վարպետության 
դասեր

«Քան» 
ակադեմիայի 
հայաստանյան 
գրասենյակ

Կրթության 
գերազանցության 
ազգային ծրագիր

Ամառային 
մեդիադպրոց

«Մեղու» հայերենի 
մրցույթ

Առարկայական 
խորացված 
դասընթացներ 

MIT Opencourseware 
հայելային կայք

Արարատյան 
բակալավրիատ

Սրբոց 
Թարգմանչաց 
եկեղեցի

«Ռուսական 
արջուկ» ռուսերենի 
մրցույթ

Ֆաբլաբ

Կրթաթոշակներ 
լավագույն բուհերի 
ուսանողներին

Մաթեմատիկայի 
ամառային ճամբար

«Այբ կրթական 
հանգույց» 
հիմնադրամ
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Հասանելի 
բոլորին



ՀԱսԱնելի բոլորին

11

13
տարիների ընթացքում 
ստեղծել է կրթական

25
ծրագիր ու նախագիծ

ծրագրերում տարեկան ներգրավել է 
Հայաստանի ու Արցախի շուրջ

1100 դպրոց՝ 

ընդհանուրի 70%-ը, և շուրջ

125 000 
մասնակից՝ հանրակրթական 
հաստատությունների երեխաների 
30%-ը

անցկացրել է դպրոցական 
ամենաճանաչված հինգ 
մրցույթները՝ ունենալով

662 251
մասնակից ամբողջ 
Հայաստանից և Արցախից

կրթությամբ 
վերափոխել է 

860
մարդու կյանք

«Այբ» համայնքի 
դպրոցներն ունեցել են

370
շրջանավարտ

480
մարդ ստացել է 
կրթաթոշակ՝ այդ թվում 
և արտասահմանյան 
բուհերում ուսանելու 
համար

8-ն
ուսանել է առարկայական 
խորացված դասընթացների 
ծրագրով և իր համար 
բացահայտել որակյալ 
կրթության բացառիկ 
հնարավորություններ

«Այբ» համակարգի 
երեք կառույցները 
կրթական ծրագրերի 
իրականացմանն ուղղել 
են շուրջ

$30 ՄԼՆ

միայն «Արարատյան 
բակալավրիատ» ծրագրով 
վերապատրաստել է

103
ուսուցիչ

ստեղծել է

11
«ԱյբԼաբ» 
հանրապետության 
տարբեր 
դպրոցներում

ունի աջակիցների 
կայուն համայնք՝ շուրջ

250
բարերար

«Այբ» կրթական 
հիմնադրամը՝

«Այբ»-ի ծրագրերը 
տարածելու համար 
վերջին մեկ տարում 
այբեցիների անցած 
տարածությունը՝

9000  ԿՄ
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2016-2018 թթ.

2016/03
Կրթության գերազանցության ազգային 
ծրագրի (ԿԳԱԾ) շրջանակում մեկնարկեց 
«Արարատյան բակալավրիատ» 
ուսումնական ծրագրի ուսուցիչների 
վերապատրաստման նոր փուլը: 
Վերապատրաստումների նպատակն 
ուսուցիչների մասնագիտական 
հմտությունների զարգացմանը նպաստելն է։

2016/05
«Այբ» դպրոցի աշակերտներն առաջին 
անգամ հանձնեցին Արարատյան 
բակալավրիատի քննություններ, որոնք 
հավատարմագրված են որպես Քեմբրիջի 
խորացված մակարդակներին (Cambridge A 
Levels) համազոր։

2016/07
«Այբ» կրթական հիմնադրամն առաջին 
անգամ Հայաստանում անցկացրեց 
ռոբոտաշինության ամենազանգվածային 
դպրոցական մրցույթներից մեկը՝ 
Ռոբոտների համաշխարհային 
օլիմպիադայի (ՌՀՕ) ազգային փուլը։

2016/08
Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման 
և համեմատության ազգային 
գործակալությունը (UK NARIC) Արարատյան 
բակալավրիատը համազոր ճանաչեց 
բրիտանական GCE A Level և ամերիկյան Ad-
vanced Placement խորացված մակարդակի 
դպրոցական որակավորումներին։

2016/10
Լրացավ «Այբ» ակումբի և «Այբ» կրթական 
հիմնադրամի գաղափարի ծննդյան 10-րդ 
տարեդարձը:

Կրթությունն է մեր ճանապարհը



Կրթությունն է Մեր ճԱնԱպԱրՀը
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2016-2018 թթ.

2016/12
ՀՀ կառավարությունը Արարատյան 
բակալավրիատը ճանաչեց որպես 
պետական հանրակրթական ծրագիր 
Հայաստանում, և մեկնարկեց ծրագրին 
դպրոցների անդամակցության 
գործընթացը։

2016/12
Սոնա Կոշեցյանը ստանձնեց 
«Այբ» կրթական հիմնադրամի 
գործադիր տնօրենի 
ժամանակավոր պաշտոնակատարի 
պարտականությունները։

2017/03
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի 
թեկնածության փուլը մեկնարկեց ավագ 
բաղադրիչ ունեցող 21 դպրոցներում (20-ը՝ 
ՀՀ մարզերում, 1-ը՝ Ստեփանակերտում)։ 
Այս դպրոցները որպես ԱԲ-ի համակարգի 
դպրոց հավաստագրվելու հնարավորություն 
պիտի ունենային 2018 թվականից սկսած։

2017/03
Մեկնարկեց ՀՀ և Արցախի ուսուցիչների 
ներգրավումը Արարատյան 
բակալավրիատի ուսուցիչների 
մասնագիտական զարգացման և 
հավաստագրման ծրագրում։ 

2017/06
Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների 
մասնագիտական զարգացման և 
հավաստագրման ծրագիրը մեկնարկեց ՀՀ 
և Արցախի 109 մասնակցի համար։

2017/04
Անցկացվեց Պատանի քիմիկոսների 
համահայկական 7-րդ մրցաշարի 
կիսաեզրափակիչ փուլը, որին մասնակցեց 
11 թիմ Հայաստանից և Արցախից։

2017/05
Ազդարարվեց «Արարատյան 
բակալավրիատ» նոր կրթական ծրագրով 
դպրոցների ցանցի ստեղծման մեկնարկը, 
և ներկայացվեցին ՀՀ մարզերի և Արցախի՝ 
ծրագրին միացող առաջին դպրոցները: 
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2017/06
Մեկնարկեց Արարատյան բակալավրիատի 
դպրոցների ղեկավար կազմի 
մասնագիտական զարգացման ծրագրի 
մշակումը՝ Լոնդոնի համալսարանական 
քոլեջի Կրթության ինստիտուտի հետ 
համագործակցությամբ։

2017/07
Հայաստանում երկրորդ անգամ 
անցկացվեց Ռոբոտների համաշխարհային 
օլիմպիադան, որին մասնակցեց 
Հայաստանի տարբեր դպրոցներից 7 թիմ։ 

2017/07
ՀՀ դպրոցներում «Արարատյան 
բակալավրիատ» կրթական ծրագրի 
ներդրման շրջանակում «Այբ» կրթական 
հիմնադրամի պաշտոնական հրավերով 
առաջին անգամ Հայաստան այցելեց Մեծ 
Բրիտանիայի Վեստմինստերյան դպրոցի 
տնօրեն Փատրիկ Դերհամը։ 

2017/08
«Ազգային երգ ու պարի ակադեմիա» 
կրթամշակութային հիմնադրամն Արցախում 
առաջին անգամ անցկացրեց «ազգային 
երգ ու պար» առարկայի ուսուցիչների 
վերապատրաստում։

2017/09
«Այբ» կրթական հիմնադրամի 
հոգաբարձուների խորհրդի միաձայն 
որոշմամբ՝ «Այբ» կրթական հիմնադրամի 
գործադիր տնօրեն նշանակվեց Սոնա 
Կոշեցյանը։

2017/10
«Այբ» կրթական հիմնադրամը վերսկսեց 
վարպետության դասերի՝ մեծ պահանջարկ 
ունեցող «Հաջողության բանաձև» ծրագիրը:

2017/10
Արարատյան բակալավրիատի շրջանակում 
«Այբ» կրթական հիմնադրամի հետ եռամյա 
համագործակցության արդյունքներն 
ամփոփելու և հետագա ծրագրերը 
քննարկելու նպատակով առաջին 
անգամ Հայաստան այցելեց Քեմբրիջի 
համալսարանի Քեմբրիջի գնահատման 
և միջազգային կրթության կենտրոնի 
գործադիր տնօրեն Մայքլ Օ’Սալիվանը:
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2017/10
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին 
ներկայացվեց Հայաստանի 
տեխնոլոգիական համալսարանի հիմնման 
հայեցակարգը։

2017/10
Բացվեց «Այբ» դպրոցի նոր՝ Գ մասնաշենքը։ 
Յուրօրինակ ճարտարապետական 
լուծումներով քառահարկ նոր մասնաշենքի 
ընդհանուր մակերեսը 4200 մ2 է։ Այն ունի 
11 դասասենյակ և նախատեսված է 180 
աշակերտի համար։

2017/10
Մեկնարկեց «Բարի ընթրիք» 
նախաձեռնությունը, որի շրջանակում 
մասնակիցները նվիրում են գումար` 
«Այբ» ավագ դպրոցում ՀՀ և Արցախի 
աշակերտների ուսման համար, իսկ 
«Այբ» կրթական հիմնադրամը նվիրում է 
հանդիպում-ընթրիք հայտնի ու հետաքրքիր 
մարդկանց հետ: 

2017/10
Անցկացվեց չորրորդ «Մեղու. հայերենը 
բոլորի համար» մրցույթը, որին մասնակցեց 
Հայաստանի և Արցախի 991 դպրոցի ավելի 
քան 38 000 աշակերտ։

2017/11
«Այբ» կրթական հիմնադրամը և 
«Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամը 
(COAF) իրենց կողմից իրականացվող 
ծրագրերի շրջանակում ստորագրեցին 
փոխըմբռնման հուշագիր։ 

2017/11
Արարատյան բակալավրիատը 
ներկայացվեց Մեծ Բրիտանիայի Էդինբուրգ 
քաղաքում անցկացվող Միջազգային 
դպրոցների խորհրդի տարեկան 
գիտաժողովին (CIS), որին մասնակցում 
էին 800-ից ավելի դպրոց ու համալսարան 
աշխարհի 70-ից ավելի երկրից։

2017/11
Անցկացվեց Պատանի քիմիկոսների 
համահայկական 8-րդ մրցաշարի քառորդ 
եզրափակիչ փուլը, որին մասնակցեց 
Հայաստանի և Արցախի 40 թիմ՝ շուրջ 200 
պատանի քիմիկոս։ 

2017/11
Անցկացվեց «Ռուսական արջուկ 2017» 
ռուսաց լեզվի մրցույթը, որին մասնակցեց 
ՀՀ և Արցախի 339 դպրոցի 2-12-րդ 
դասարանների 8900 աշակերտ։
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2017/12
Ընտրվեց «Այբ» ակումբի վարչության 
նոր կազմը, որում ներառվեցին Սարգիս 
Բադալյանը (նախագահ), Արտաշես 
Շիրիկյանը, Լևոն Ֆրնջիբաշյանը, Սամվել 
Դովլաթյանը և Սուրեն Հարությունյանը։ 

2018/02
Քեմբրիջի համալսարանի գնահատման 
կենտրոնի ընդունելության քննությունների  
ատեստավորման բաժինը «Այբ» դպրոցը 
հայտարարեց միջազգային քննական 
կենտրոն։

2018/03
Հայաստանում անցկացվեց 10-
րդ «Կենգուրու» միջազգային 
մաթեմատիկական մրցույթը։

2018/04
Լոնդոնի թագավորական քոլեջը (King’s 
College London) ավելացրեց Արարատյան 
բակալավրիատն իր կողմից ընդունելի 
այն որակավորումների ցանկում, որոնք 
ապահովում են ուղիղ ընդունելություն բուհ՝ 
բակալավրի աստիճանի համար։ 2018/05

Արարատյան բակալավրիատը 
ներկայացվեց Աբու Դաբիի Նյու 
Յորքի համալսարանի կազմակերպած 
Համաշխարհային կրթության ամենամյա 
միջազգային համաժողովին։

2018/05
Անցկացվեցին Պատանի քիմիկոսների 
համահայկական 8-րդ մրցաշարի 
կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլերը։

2018/06
Կայացավ Արարատյան բակալավրիատի 
ուսուցիչների մասնագիտական 
զարգացման և հավաստագրման ծրագրի 
մասնակիցների հավաստագրման 
միջոցառումը։ Հավաստագրվեց 97 
մասնակից։
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2018/07
Քեմբրիջի համալսարանը և Լոնդոնի 
համալսարանական քոլեջն ավելացրին 
Արարատյան բակալավրիատն իրենց 
կողմից ընդունելի այն դպրոցական 
որակավորումների ցանկում, որոնք 
ապահովում են ուղիղ ընդունելություն 
բակալավրի աստիճանի համար՝ առանց 
հավելյալ նախապատրաստական տարվա։

2018/08
Մեկնարկեց նոր նախաձեռնություն՝ 
վարպետության դասերի շարք, որի 
շրջանակում «Այբ»-ի կրթաթոշակային 
ֆոնդին աջակցելու գաղափարի շուրջ 
հավաքվում են հայտնի մարդիկ և 
ստեղծում տարբեր իրեր, որոնք այնուհետև 
վաճառվում են բարեգործական 
աճուրդներում, և ստացված գումարն 
ուղղվում է «Այբ» ավագ դպրոցի 
աշակերտների ուսման ծախսերը հոգալուն։

2018/08
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 
հյուրընկալեց «Կենգուրու 2018» և «Մեղու 
2017» մրցույթների հաղթողներին, ինչպես 
նաև յուրաքանչյուր մարզում ու Արցախում 
և մրցույթների յուրաքանչյուր տարիքային 
խմբում լավագույն արդյունք արձանագրած 
աշակերտներին։ 

2018/08
«Ազգային երգ ու պարի ակադեմիա» 
կրթամշակութային հիմնադրամն 
իրականացրեց «ազգային երգ ու պար» 
առարկայի՝ 2018 թ. վերապատրաստումը 
հաջողությամբ ավարտած ուսուցիչների 
վկայականների հանձնման հանդիսավոր 
արարողությունը:

2018/10
«Այբ» կրթական հիմնադրամը և «Վորլդ 
Վիժն Հայաստանը» ստորագրեցին 
համագործակցության պայմանագիր՝ 
ուղղված հայ երիտասարդների 
մասնագիտական կրթությանն ու 
կողմնորոշմանն օժանդակող հայալեզու 
կրթական ռեսուրսների ստեղծմանը։ 

2018/10
Անցկացվեց փոխգործուն բաց միջոցառում՝ 
նվիրված Հայաստանում «Կենգուրու» 
միջազգային մաթեմատիկական մրցույթի 
անցկացման տասնամյակին։
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2018/10
ՀՀ ԿԳ նախարարությունը և «Այբ» 
կրթական հիմնադրամը դադարեցրին 
ԿԳԱԾ-ի շրջանակում համագործակցելու 
մասին համաձայնագիրը, միաժամանակ 
ստորագրեցին հուշագիր՝ «Արարատյան 
բակալավրիատ» ծրագիրը ՀՀ բոլոր 
ավագ դպրոցներում հասանելի 
դարձնելու, ծրագրի ամբողջականությունը 
պահպանելու և միջազգային ճանաչումն 
ապահովելու մասին։

2018/10
Լավագույն կրթությունը՝ ամենքին, ամենուր. 
«Քան» ակադեմիայի հայաստանյան 
գրասենյակի թիմը մասնակցեց «Քան» 
ակադեմիայի միջազգային թիմերի 
տարեկան համաժողովին ԱՄՆ-ի 
Մաունտին Վյու քաղաքում։

2018/11
Հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 2-ը հայ 
աշակերտների հավաքական թիմը 
ներկայացրեց Հայաստանը Ուկրաինայի 
Ռովնո քաղաքում անցկացվող Պատանի 
քիմիկոսների համաուկրաինական 
մրցաշարում՝ արժանանալով երրորդ 
կարգի դիպլոմի։ 

2018/11
«Այբ» կրթական հիմնադրամի երկու 
նախաձեռնությունները՝ «Այբ» դպրոցը 
և Արարատյան բակալավրիատը, 
ներկայացվեցին Ավստրիայում անցկացված 
Միջազգային դպրոցների խորհրդի (Coun-
cil of International Schools, CIS) ամենամյա 
համաժողովին։ 

2018/12
«Այբ» կրթական հիմնադրամի և Մոսկվայի 
նորարարությունների գործակալության 
միջև ստորագրվեց համագործակցության 
համաձայնագիր։

2018/12
Կայացավ «Այբ» դպրոցի 
ամանորյա բարեգործական 
տոնավաճառը։

2018/12
«Այբ» դպրոցը հիմնեց 
խորհրդատվական խորհուրդ:
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Կրթությունը մարդկային կյանքի 
իմաստավորման և վերափոխման 
հիմնական առաքելությունն է։ 
Կրթության հիմքը արժեքներն են, 
իսկ ոգին՝ նորի բացահայտումը, 
ստեղծարարությունը և 
կատարելության անհագ ձգտումը։

ՄԵՍՐՈՊ ՔՀՆ. 
ԱՐԱՄՅԱՆ
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Նվիրի՛ր 
ապագա



նվիրի՛ր ԱպԱգԱ

23

Ֆոնդահայթայթումն այն կարևոր գործիքն է, որը կյանքի է 
կոչում այբական երազանքները՝ դարձնելով դրանք նախագծեր, 
ապա նաև՝ շոշափելի արդյունքներ։ Մենք կրթության միջոցով 
վերափոխում ենք մարդկային ճակատագրեր ու նաև երկրի 
ապագան։

Մենք շարժվում ենք 
առաջ… 
«Այբ» ավագ դպրոցը ոչ պետական կրթության ոլորտում 
առաջին սոցիալական ծրագիրն է: Հայաստանից, Արցախից 
և սփյուռքից ավագ դպրոց ընդունված աշակերտների ավելի 
քան 75%-ն ամեն տարի «Այբ» հիմնադրամից ստանում է 
կրթաթոշակ՝ հնարավորություն ձեռք բերելով ստանալու 
21-րդ դարին համահունչ լավագույն կրթություն։ Արդեն ութ 
տարի գործող այս նախագծի շրջանակում հիմնադրամն 
ամբողջությամբ կամ մասնակի փոխանցել է 897 
կրթաթոշակ։

«Այբ» ավագ դպրոցում սովորող 
երեխաները, ավարտելով դպրոցը, 
շարունակում են կրթությունը 
հայաստանյան և միջազգային 
ամենահեղինակավոր բուհերում՝ 
համալրելով մեր երկրի «կրթական 
դեսպանների» շարքը և իրենց 
գիտելիքներն օգտագործելով մեր երկրի 
զարգացման համար։ Ֆոնդահայթայթման 
թիմն աշխատում է «Այբ» ավագ դպրոցի 
կրթաթոշակային ֆոնդի համալրման 
ուղղությամբ՝ ներգրավելով անհատ 
բարերարների ու կազմակերպությունների 
նվիրատվություններ, որպեսզի դպրոց 
ընդունված որևէ աշակերտ ֆինանսական 
պատճառներով չզրկվի այստեղ 
սովորելու հնարավորությունից։

Նախորդ ուսումնական տարում կրթաթոշակ է ստացել 

108 աշակերտ,
ընդ որում մարզային ընդունելության արդյունքում

26 աշակերտ
ընդհանրապես չի վճարել ուսման համար գումար։

2017-2018 թթ. ուսումնական 
տարում հիմնադրամը դպրոցին 
փոխանցել է 122 361 309,84 
կրթաթոշակ։

Էլենա Մարտիրոսյանը 
Ստեփանակերտից է և ստանում է 
«Այբ» ավագ դպրոցում սովորելու 
համար 100% կրթաթոշակ:

«Այբ»-ն ինձ օգնեց իրացնել իմ 
հնարավորություններն ու ձգտումները։  
Եթե չլիներ կրթաթոշակային ֆոնդի 
աջակցությունը, այս ամենն ինձ 

համար այդպես էլ չիրացված հնարավորություն 
կմնար, չէի կարողանա ներգրավվել համայնքային 
կյանքում, այն ամենում, ինչը հիմա իմ կյանքի 
անբաժան մասն է՝ «Արարատյան բակալավրիատ» 
ծրագրով կրթություն, միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան քննություններ, լավ ուսուցիչներ, 
ոչ միայն ակադեմիական գիտելիքներ, այլ նաև 
նախագծային ուսումնառություն, որն այս ամենի մեջ 
մեծ տեղ է զբաղեցնում։ 

9-րդ դասարանից հետո տեղափոխվեցի «Այբ» 
ավագ դպրոց, այս տարի կավարտեմ այն։ 
Ուզում եմ կրթությունս շարունակել ռեժիսուրա 
մասնագիտությամբ։

Արամ Փախչանյանի 
50-ամյակին նվիրված 
միջոցառման ընթացքում «Այբ» 
ավագ դպրոցի կրթաթոշակային 
ֆոնդի համալրման համար 
հանգանակվել է 5 892 355,8 
դրամ։
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Նախագծեր

«Բարի ընթրիք» 
նախագիծ
«Բարի ընթրիքը» (Goodwill Dinner) 
բարեգործական, շահույթ չհետապնդող 
նախագիծ է, որի նպատակը հայ երեխաներին 
ուսման լավագույն հնարավորություն ստանալու 
հարցում աջակցելն է։ Այն հայտնի մարդկանց 
հետ բարեգործական հանդիպում-ընթրիքների 
աճուրդ է, որում հաղթող մասնակիցը 
նվիրատվություն է կատարում «Այբ» հիմնադրամի 
կրթաթոշակային ֆոնդին և հնարավորություն 
ստանում հանդիպելու ճանաչված հյուրի 
հետ: Այդ հնարավորությունն ընձեռում են մեր 
գործընկեր-ռեստորանները՝ այդպիսով իրենց 
մասնակցությունն ունենալով մեր երեխաներին 
լավագույն կրթություն նվիրելու գործում։

2018 թ.-ը փաստեց, որ  
ֆոնդահայթայթում ապահովող  այս 
նախագիծը ոչ միայն արդյունավետ 
է, այլև ոգևորում է մարդկանց։ «Բարի 
ընթրիք» նախագծի շրջանակում 
կազմակերպվել է ինը հանդիպում, 
որոնց արդյունքում «Այբ» ավագ դպրոցի 
կրթաթոշակային ֆոնդը համալրվել է

7 434 860 դրամի
չափով։ Բացի դրանից, նախագծի 
շնորհիվ մեր համայնքը ձեռք է բերել 
նոր գաղափարակիցներ։

«Բարի ընթրիքը» նաև սկիզբ 
դրեց ռուսական «Meet for Charity» 
բարեգործական նախագծի հետ 
համագործակցության։

Հանդիպումներ, 
որոնք փոխում են 
կյանքեր…

Սա բարեգործական աճուրդներ իրականացնող 
կազմակերպություն է, որն օգնում է միջոցներ 
հատկացնելու բարեգործական տարբեր 
նախաձեռնությունների: Այս դեպքում աճուրդները 
կազմակերպվում են Մոսկվայում։ 
«Բարի ընթրիք» նախագծին աջակցելով՝ «Այբ» 
ավագ դպրոցի սաների կրթաթոշակային ֆոնդը վեց 
հանդիպման շնորհիվ համալրվել է

460 000 ՌԴ ռուբլիով։ 

https://www.facebook.com/GoodwillDinner/
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«Այբ»-ում մենք բոլորս վառվում ենք 
մի գաղափարով ու մի երազանքով՝ 
դարձնել այս աշխարհն ավելի լավը։ 
Եվ մենք ուրախ ենք տեսնելու երկար 
տարիների աշխատանքի արդյունքը։ 
Շնորհակալություն սովորողներին ու նրանց 
ծնողներին, ուսուցիչներին ու մենտորներին, 
ընկերներին ու գործընկերներին, ովքեր 
մեր այդ երազանքն իրականություն են 
դարձնում։

ԴԱՎԻԹ ՅԱՆ
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Նկարում են հայտնիները՝ 
հանուն կրթաթոշակի
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«Այբ» կրթական հիմնադրամի «Հաջողության 
բանաձևի» հյուրն է Եվրամիության դեսպան 
Պյոտր Սվիտալսկին
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Հաջողությանն 
ընդառաջ. 
պատմություններ, 
ձախողումներ ու 
ոգեշնչումներ

«Հաջողության բանաձևը» (Formula for Success) «Այբ» 
կրթական հիմնադրամի նախագծերից մեկն է, որը 
մեկնարկել է 2012 թ.։ Այն վարպետության բաց դասերի 
և ելույթների հարթակ է, որը հնարավորություն է 
տալիս ծանոթանալու հայտնի ու հաջողակ մարդկանց 
կյանքի փորձին: Ծրագիրն իրականացվում է Skill 
ընկերության հետ համատեղ։

«Հաջողության բանաձևը» և մեր խոսնակների անկեղծ 
զրույցները ինքնակրթության ու մասնագիտական 
աճի լավ առիթներ են թե՛ ուսանողների, թե՛ սկսնակ ու 
երիտասարդ մասնագետների և թե՛ արդեն կայացած 
ձեռներեցների ու գործում հաջողած մարդկանց 
համար: 

2018 թ.-ին իրականացվել է 16 միջոցառում, որոնց  
մասնակցել է 1300-ից ավելի մարդ՝ լսելով 28 խոսնակի 
28 հետաքրքիր պատմություն: Նախագիծն այսօր ունի 
իր հավատարիմ լսարանը և աջակից խոսնակների մեծ 
համայնք։ 

«Հաջողության 
բանաձև» նախագիծ

Նվիրելու մշակույթ
2018 թվականից ֆոնդահայթայթման թիմը նախաձեռնեց նոր արշավ՝ ուղղված 
բարեգործության մշակույթի ամրապնդմանը։ Մենք հավատում ենք, որ բարի գործ 
կատարելը կդառնա մեր առօրյայի անբաժան մասնիկը։

Արշավի գլխավոր նպատակն է՝ տարածել բարեգործության մշակույթը հանրության 
շրջանում և ապահովել հիմնադրամի ֆոնդահայթայթման կայուն ֆինանսական 
ներհոսք՝ ամենամսյա նվիրատվությունների շնորհիվ։

Նոր արշավն արդեն ունի նվիրատուներ՝ «Այբ» դպրոցի շրջանավարտներ, ծնողներ, 
ուսուցիչներ։ Այդ նպատակին են ծառայում հիմնադրամի՝ 2018 թ.-ին մեկնարկած 
նոր նախաձեռնության՝ donate.ayb.am նվիրատվության նոր հարթակի գործարկման 
աշխատանքները։

https://donate.ayb.am/
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«Այբ» կրթական 
հիմնադրամի և «Այբ» 
դպրոցի համահիմնադիր 
և խոշորագույն 
բարերար, ABBYY 
ընկերության հիմնադիր 
և տնօրեն Դավիթ 
Յանի 50-ամյակին 
հանգանակվել է 17 475 
դոլար, որն ուղղվել է 
«Այբ» ավագ դպրոցի 
կրթաթոշակային ֆոնդին։

«Այբ» ավագ 
դպրոցի 

կրթաթոշակային 
ֆոնդ

ԱյբԼաբ Առաջին երկու 
ֆաբլաբերը 

Հայաստանում

77% 15% 100%

Գործընկերության 
նոր մշակույթ
2018 թվականն առանձնացավ կորպորատիվ 
համագործակցության նոր մշակույթի ներդրմամբ։ 
«Այբ» հիմնադրամում համակիրների, հետևաբար նաև 
ֆոնդահայթայթման շրջանակն ընդլայնվեց, երբ թիմն 
սկսեց աշխատել կորպորատիվ կազմակերպությունների 
հետ, որոնք կարևորում են իրենց ռազմավարական 
բիզնես ծրագրի ներկայացումն ու սոցիալական դիրքի 
ամրապնդումը։ 

(Մանրամասները տե՛ս գործընկերներին նվիրված «Մեզ 
վստահում են» բաժնում)։

Արի՛ Այբ
«Արի՛ Այբ» միջոցառման գաղափարը ստեղծվել է նոր 
համագործակցության ու հաղորդակցման հարթակ 
ստեղծելու նպատակով՝ ծառայելու թե՛ հասարակական, 
թե՛ լրագրողական և թե՛ նաև կորպորատիվ 
հատվածի՝ ներկա ու հնարավոր գործընկերների հետ 
հարաբերությունների ստեղծմանն ու ամրապնդմանը: 

Միջոցառումն անցկացվում է ինտելեկտուալ խաղի 
ձևաչափով. խաղի ընթացքում թիմերի բաժանված 
հյուրերը պատասխանում են ամենատարբեր ու 
ամենահետաքրքիր հարցերի։ 

Երբ մի երազանք 
իրականացված է, 
գնում ենք նոր 
երազանքի հետևից։
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Դու կարող 
ես ամեն 
ինչ սովորել 
«Քան»-ի հետ
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«Քան» ակադեմիան հավատում է, որ կրթությունը մարդկային ներուժի 
բանալին է և ունի մի պարզ առաքելություն` համաշխարհային մակարդակի 
որակյալ կրթությունն անվճար հասցնել բոլորին և ամենուրեք:
Առցանց և անվճար կրթության այս նոր հնարավորությունն «Այբ» կրթական հիմնադրամը հայ սովորողներին 
ընձեռեց 2017 թ. և զարգացրեց 2018 թ.՝ տեղայնացնելով և հայերեն դարձնելով «Քան» ակադեմիայի նորանոր 
բաժիններ։ Սա իրագործվում է հիմնադրամի` էլեկտրոնային ռեսուրսների թարգմանության ու ստեղծման 
նախագծի շրջանակում՝ «Ինտելեկտուալ Ռենեսանս» հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ։

Նառա Պապյան
Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղի 
միջնակարգ դպրոցի տնօրեն

Չնայած հեռավորությանը՝ ունենք 
նվիրյալ ուսուցիչների թիմ, որը 
ջանք չի խնայում նորը դպրոց 
տանելու համար։ Վստահ եմ, 
որ տեսանյութերով ուսուցումը 
և, ընդհանրապես, «Քան»-ի 
հարթակը դպրոցում դառնալու է 
ամենակիրառվողներից մեկը։

   Սուսաննա 
Համբարձումյան
Ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի, 
Գյումրի

Բոլորս էլ գիտենք, որ 
երիտասարդներն առավելապես 
հետաքրքրված են էլեկտրոնային 

գործիքներով ու նոր տեխնոլոգիաներով, իսկ դրանց 
միջոցով ստացած պատկերավոր ու նոր միջավայրում 
ուսումնառությունն ավելի արդյունավետ է, դասական 
դասապրոցեսը կարծես աստիճանաբար իր տեղը 
զիջում է նոր մեթոդներին։

Նարինե Սարգսյան
Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, 
Դիլիջան

«Քան» ակադեմիայի ընձեռած 
հնարավորություններն ավելի 
լայն են, դասը հետաքրքիր և 
հասանելի են դարձնում ինչպես 
աշակերտների, այնպես էլ՝ 
ուսուցիչների համար։ Այստեղ 
չի անտեսվում ուսուցչի կամ 
աշակերտի դերը. «Քան» 
ակադեմիան փոխլրացնող 
գործիք է։

   Գայանե Արամյան
«Քան» ակադեմիայի հայաստանյան 
գրասենյակի ղեկավար

Այսօր մեր իրականության 
մեջ աննկատ, բայց արագ, 
տեխնոլոգիաների զարգացման 
հետ մեկտեղ, տարածվում է you-

tube-յան տեսանյութերի մշակույթը: Այլ կայքը ոչ միայն 
նորությունների և զվարճանքի հարթակ է, այլ նաև՝ 
առցանց կրթության այլընտրանքային միջավայր: 
Առցանց կրթական  հարթակները, ինչպիսին է 
նաև «Քան» ակադեմիան, կարող են խթանել 
ինքնակրթությունը դպրոցականների շրջանում: Սա 
ապագայի կրթությունն է։

https://hy.khanacademy.org/
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Աշխարհում
«Քան» ակադեմիայի հարթակից օգտվում է 60 մլն մարդ 
աշխարհի 190 երկրներից։ Այն տեղայնացվում է 36 երկրի, այդ 
թվում՝ Հայաստանի կողմից։

Ազդեցություն
• «Քան»-ի հետ մաթեմատիկա դասընթացն անցածների 60%-ը 

կրկնապատկել է իր ուսումնառության վերջնարդյունքները։

• Ըստ ԱՄՆ-ի ավագ դպրոցների աշակերտների 79%-ի՝ 
առցանց ուսումնական հարթակների մեջ «Քան» ակադեմիան 
ամենաշատն է օգնում պատրաստվելու հետագա 
ուսումնառությանը։

• «Քան» ակադեմիայում շաբաթական մեկ օր մաթեմատիկայի 
30 րոպեանոց դաս սովորելու արդյունքում 10%-ով 
բարելավվում է սովորողների առաջադիմությունը։

• «Քան» ակադեմիան նվազեցնում է սովորողների 
կրկնուսուցման անհրաժեշտությունը։

աշխարհում 
օգտատեր 
ամսական

անգլերեն վարժություն, 
հոդված ու տեսանյութ

ակտիվ օգտատեր-ուսուցիչ

15 մլն 80 000

Հայաստանում
«Քան» ակադեմիայի հայաստանյան գրասենյակն ապահովում 
է օրական մինչև 1600 դիտում youtube-յան էջում, որն ունի 
ընդհանուր շուրջ 270 000 դիտում և 2260 բաժանորդագրություն 
մաթեմատիկայի, կենսաբանության, քիմիայի, ֆիզիկայի, 
պատմության, տնտեսագիտության, ֆինանսների, արվեստների 
բաժիններում։

հայերեն վարժություն 
ու հոդված

հայերեն տեսանյութ 
Youtube-ում

1200+2500+

140 000

«Քան» ակադեմիան 
հավատում է, 
որ կրթությունը 
մարդկային 
ներուժի բանալին 
է և ունի մի պարզ 
առաքելություն̀  
համաշխարհային 
մակարդակի 
որակյալ կրթությունն 
անվճար հասցնել 
բոլորին և 
ամենուրեք:
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Մաթեմատիկա
Տարրականից մինչև բարձրագույն 
մաթեմատիկա

Համակարգչային 
գիտություն և 
ծրագրավորում
Համակարգչային հմտություններ, 
համացանց, ծրագրավորման լեզուներ

Արվեստներ
Արվեստների, մասնավորապես 
երաժշտության պատմություն. 
ծանոթություն դասական 
երաժշտությանը, գործիքներին, 
քանդակագործությանը, 
լուսանկարչությանն ու 
ճարտարապետությանը

Ֆինանսներ և 
կապիտալի շուկա
Տեսանյութեր ֆինանսների և 
կապիտալի շուկայի վերաբերյալ

Ձեռնարկատիրություն
Հաջողակ ձեռնարկատերերի հետ 
հարցազրույցներ և նրանց փորձի 
ներկայացում

Կրթություն
Ծանոթություն համակցված կրթությանը և 
դրա տարբեր մոդելներին

Բնական 
գիտություններ
Քիմիայի հիմունքներ

«Քան» ակադեմիան առաջարկում է  անսահմանափակ 
ուսուցողական նյութեր, որոնք  ցանկացած տարիքի 
սովորողներին տալիս են ինքնակրթվելու և հաջողության 
հասնելու հնարավորություն։ Այս հարթակի օգնությամբ 
յուրաքանչյուրը կարող է սովորել ըստ իր անհատական 
կարողությունների ու կրթական կարիքների, ինչը գրեթե 
անհնար է ավանդական ուսումնառության միջոցով։ Այն 
օգնում է ուսուցիչներին, ծնողներին ու սովորողներին 
բացահայտելու սեփական կրթական պահանջներն ու բացերը 
և կազմակերպելու ավելի արդյունավետ ուսումնառություն։

Հարթակում սովորողն ունի ոչ միայն օգտվելու, այլ նաև 
իր ուսումը կազմակերպելու և նոր նյութերին անընդհատ 
տեղեկացված լինելու հնարավորություն:

Հնարավորություն սովորողների համար
Անհատականացված ուսում ու ինքնակրթություն

Անհատականացված 
ուսուցողական նյութեր 
բոլոր տարիքային 
խմբերի համար

Անմիջական արձագանք 
առաջադիմության 
վերաբերյալ

Խաղային տարրերի 
առկայություն
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«Քան» ակադեմիան դասարան բերելով՝ ուսուցիչները 
զգալիորեն բարելավում են իրենց սաների ուսումնառության 
արդյունքները։

 Հարթակում կուտակվում են յուրաքանչյուր սովորողի 
ուսումնառության վերաբերյալ տվյալները, որոնց ճիշտ 
վերլուծության արդյունքում ուսուցիչը կարողանում 
է կազմակերպել ավելի ճկուն դասավանդում՝ այն 
համապատասխանեցնելով յուրաքանչյուր սովորողի 
կրթական կարիքներին։

 Սա հնարավորություն է տալիս ուսուցիչներին, որ գտնեն 
ուսուցման լավագույն մոդելը և կարողանան ժամանակ 
տրամադրել սովորողներին աջակցելուն և ոգևորելուն։

Հնարավորություն 
դասավանդողների համար 
Դասարանային ուսումնառություն

Առցանց դասարանի 
ձևավորում

Հանձնարարություններ 
տալու հնարավորություն

Յուրաքանչյուր սովորողի 
առաջադիմության դիտում

Մասնագիտական կրթության անվճար 
հարթակ հայ երիտասարդների համար
Եվրոպական միության կողմից համաֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ ՍԵՅ ԵՍ. 
հմտություններ աշխատանքի համար» ծրագրի շրջանակում «Այբ» կրթական հիմնադրամը, Վորլդ Վիժն 
Հայաստանը և «Քան» ակադեմիայի հայաստանյան գրասենյակը նախաձեռնել են հայ երիտասարդների 
մասնագիտական կրթությանն ու կողմնորոշմանն օժանդակող հայալեզու, բարձրորակ և անվճար կրթական 
ռեսուրսների ստեղծում։ 2018 թ. հոկտեմբերին ստորագրված համագործակցության պայմանագրի  համաձայն 
և «Այբ» կրթական հիմնադրամի՝ առցանց կրթական հարթակի տեղայնացման ու զարգացման նախագծի 
շրջանակում «Քան» ակադեմիայի հայաստանյան գրասենյակն այլընտրանքային կրթության նոր ու հզոր 
առցանց հարթակում ստեղծել է մաթեմատիկայի, ֆինանսների, ձեռնարկատիրության, ծրագրավորման, 
արվեստների, քիմիայի հայալեզու ուսումնական նյութեր։ Սա նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու 
հնարավորություն է հատկապես մարզերի երիտասարդների համար։
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• Գեղաձոր, Արագածոտնի մարզ
• Ագարակ, Արագածոտնի մարզ
• Այնթապ, Արարատ
• Հովտաշատ, Արարատ
• Ղուկասավան, Արարատ
• Պարույր Սևակ, Արարատ
• Սայաթ-Նովա, Արարատ
• Արտիմետ, Արմավիր
• Ջրարբի, Արմավիր
• ք. Գավառ, Գեղարքունիք
• ք. Երևան
• ք. Սպիտակ, Լոռի
• Վահագնաձոր, Լոռի
• ք. Վանաձոր, Լոռի
• Փամբակ, Լոռի
• Կարմիր Աղեգ, Լոռի
• Հայրենյաց, Շիրակ
• Տեղ, Սյունիք

• ք. Քաջարան, Սյունիք
• Ակնաղբյուր, Տավուշ
• Այրում, Տավուշ
• ք. Բերդ, Տավուշ
• Գոշ, Տավուշ
• Հովք, Տավուշ
• Ոսկեպար, Տավուշ
• Սևքար, Տավուշ
• Վարագավան, Տավուշ
• ք. Դիլիջան, Տավուշ
• ք. Գյումրի, Շիրակ
• Դեբեդ, Լոռի
• ք. Սևան, Գեղարքունիք
• Աղվերան, Կոտայք
• ք. Ալավերդի, Լոռի
• ք. Արարատ, Արարատ
• ք. Ստեփանավան, Լոռի
• ք. Ստեփանակերտ, Արցախ

Հասանելի ամենուրեք. 
«Քան»-ը մարզերում

hy.khanacademy.org

@KhanArmenia khanacademyarmenia@ayb.am

@Khanacademy_Armenia

KhanAcademyArmenian KhanAcademyArmenia
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Գնահատելով 
սեփական 
ուժերը
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Արդեն 11 տարի է՝ «Այբ» կրթական 
հիմնադրամը Հայաստանում ՀՀ 
կրթության և գիտության, Արցախում՝ 
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի 
նախարարությունների հովանու ներքո 
կազմակերպում է Հայաստանում և 
Արցախում ամենազանգվածային ու 
ճանաչված դպրոցական մրցույթները, 
որոնք նոր որակ ու չափանիշ են 
սահմանել դպրոցական կրթության 
համակարգում։ 

Մենք վստահ ենք, որ այս մրցույթների 
շնորհիվ մեր դպրոցականները 
զարգացնում են իրենց առարկայական 
հմտություններն ու գիտելիքները, 
ձգտում գերազանցության և 
նվաճումների. հաճախ հենց այստեղից է 
սկսվում հետաքրքրությունը գիտության 
հանդեպ։

Այս տարիների ընթացքում աննախադեպ 
շատ աշակերտ է մասնակցել այբական 
մրցույթներին, ինչը փաստում է դրանց թե՛ 
սիրված, թե՛ ճանաչված լինելու մասին։

«Կենգուրու» մաթեմատիկական, 
«Մեղու» հայերենի և «Ռուսական 
արջուկ» ռուսերենի մրցույթներն ունեցել 
են ընդհանուր՝

662 251 մասնակից։

Կենգուրու

2009

30 563

2018

43 941

2014

44 411

2018

35 419

Մեղու

2010

2 130

2018

8 006

Ռուսական 
արջուկ

2010

42 թիմ,

210
աշակերտ

7 թիմ,

35
աշակերտ

2018

Պատանի 
քիմիկոսների 
համահայկական 
մրցաշար

2016

11 թիմ,

33
աշակերտ

7 թիմ,

21
աշակերտ

2018

Ռոբոտների 
համաշխարհային 
օլիմպիադա

635 279
մասնակից

26 972
մասնակից
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Ամենից շատ 
հաղթած երեխան

Ագարակ
Սյունիք, ՀՀ, «Մեղու 2018», 
«Ռուսական արջուկ 2018»

Ջրակուս
Արցախ, «Մեղու 2018»

Էռնա Պետրոսյան
«Կենգուրու 2009» և «Կենգուրու 2012»

Միքայել Ռուբենի Մկրտչյան
«Կենգուրու 2016», «Կենգուրու 2017»

Սերգեյ Ներսիսյան
«Կենգուրու 2015», «Կենգուրու 2016»

Էրիկ Մելիքյան
2014, 2015, 2017, 2018 թվականների «Կենգուրու»
մաթեմատիկական մրցույթի քառակի հաղթող, 
ք. Վանաձոր, Լոռի

Սերյոժա Դանիելյան
«Կենգուրու 2012», «Կենգուրու 2013», 
«Կենգուրու 2015»

Գագիկ Գևորգյան
«Կենգուրու 2016», «Կենգուրու 2017»

Աննա Գևորգի Գասպարյան
«Կենգուրու 2012», «Կենգուրու 2013», նաև «Մեղու 
2014»

Մասնակցող 
ամենահեռավոր 
գյուղերը

«Կենգուրուի» 
բազմակի 
հաղթողներ
(երկու և ավելի 
անգամ)
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10 տարվա ընթացքում (2009-
2018 թթ.) «Կենգուրու» մրցույթում 
ընդհանրապես խախտում չի 
կատարել 24 դպրոց:

«Հերացի» ավագ դպրոց
3 թիմ

2010 թվականից ի վեր անցկացվող 
մրցաշարի բազմակի հաղթող 
թիմեր են եղել Վանաձորի 
«Էվրիկա» թիմը (եռակի հաղթող) 
և Վաղարշապատի «Ալմաստ» 
թիմը (կրկնակի հաղթող):

2016 թվականից ի վեր անցկացվող մրցույթի բազմակի 
հաղթող թիմ է Arm Cyber Kids ընտանեկան թիմը, որը 
ճանաչվել է ՌՀՕ ազգային փուլի հաղթող 2016 և 2018 
թվականներին: Թիմը 2016 թ.-ին Հնդկաստանի Նյու-
Դելի, 2018 թ.-ին՝ Չինաստանի Գուիյանգ և 2018 թ.-ին 
Թաիլանդի Չիանգմեյ քաղաքներում հաջողությամբ 
մասնակցել է ՌՀՕ-ի միջազգային փուլերին:

Երբևէ խախտում 
չկատարած 
դպրոցներ Պատանի 

քիմիկոսների 
համահայկական 
մրցաշարին 
ամենաշատ  թիմեր 
ներկայացնող 
դպրոցը

Բազմակի 
հաղթող թիմեր

Ռոբոտների համաշխարհային 
օլիմպիադայի բազմակի հաղթող 
թիմեր
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     «Կենգուրու»       
մաթեմատիկական 
մրցույթ
«Կենգուրու» միջազգային մաթեմատիկական մրցույթը 
տրամաբանական և հետաքրքրաշարժ խնդիրներ 
ներկայացնող, աշխարհում ամենազանգվածային և 
ամենասիրված դպրոցական մրցույթն է, որն ամեն 
տարի նույն օրն անցկացվում է ավելի քան 80 երկրում՝ 
շուրջ 7 մլն երեխայի մասնակցությամբ:

     «Մեղու» հայերենի 
մրցույթ
Հիմնվելով «Կենգուրու» և «Ռուսական արջուկ» 
մրցույթների անցկացման բազմամյա դրական փորձի 
վրա` «Այբ» հիմնադրամը ստեղծել և 2014 թվականից 
Հայաստանում և Արցախում անցկացնում է «Մեղու» 
հայերենի մրցույթը։

     Ռոբոտների 
համաշխարհային 
օլիմպիադա
2016 թվականից «Այբ» կրթական հիմնադրամը 
Հայաստանում անցկացնում է ևս մեկ աշխարհահռչակ 
մրցույթ՝ դառնալով Ռոբոտների համաշխարհային 
օլիմպիադայի (ՌՀՕ) (World Robot Olympiad, WRO) 
հայաստանյան ներկայացուցիչը և ազգային փուլի 
միակ և պաշտոնական կազմակերպիչը:

    «Ռուսական 
արջուկ» ռուսերենի 
մրցույթ
«Ռուսական արջուկ» մրցույթը համարվում է 
«Կենգուրու» միջազգային հանրաճանաչ մրցույթի 
«կրտսեր եղբայրը»: «Այբ» կրթական հիմնադրամը 
«Ռուսական արջուկ. լեզվաբանություն բոլորի համար» 
ռուսաց լեզվի միջազգային մրցույթի բացառիկ 
կազմակերպիչն է Հայաստանում (2010 թվականից) և 
Արցախում (2011 թվականից):

     Պատանի 
քիմիկոսների 
համահայկական 
մրցաշար
2010 թվականից «Այբ» հիմնադրամը Հայաստանում 
անցկացնում է Պատանի քիմիկոսների 
համահայկական մրցաշարը (ՊՔՀՄ) քիմիայի 
սիրահար աշակերտների համար: Այն փոխգործուն 
խաղի սկզբունքով իրականացվող մրցույթ է, որում 
9-12-րդ դասարանների աշակերտները լուծում են 
քիմիայի բարդ առաջադրանքներ, բանավիճում 
գիտական թեմաների շուրջ և ներկայացնում իրենց 
հետազոտությունների արդյունքները: Մրցաշարն իր 
տեսակի մեջ միակն է Հայաստանում և չէր կայանա, 
եթե չունենար մասնագետների ու աջակիցների մեծ 
համայնք. թիմերի մարզիչ-ուսուցիչների և ժյուրիի 
անդամների ներդրումն անգնահատելի է մեզ համար։
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Ես հավատում եմ, որ կրթությունն ու գիտությունն են 
մեր՝ որպես համաշխարհային ազգի հաջողության 
կարևոր բանալիները։ «Այբ»-ը կրթության ոլորտի 
նվիրյալ մասնագետներին միավորել է մի տեղ՝ 
ձևավորելու ուժեղ կրթական համայնք։ Ես 
ուրախ եմ, որ այդ ընտանիքի մի անդամն եմ, 
մասնակցում եմ մեր երկիրը կրթության միջոցով 
վերափոխելու կարևորագույն առաքելությանը, 
տեսնում, թե ինչպես են Հայաստանի երեխաները 
ստանում որակյալ կրթություն, և ոգեշնչվում նրանց 
ձեռքբերումներից:

ՆՈՒԲԱՐ ԱՖԵՅԱՆ
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Հայաստանի 
Հանրապետության 
ու Արցախի 
Հանրապետության 
դպրոցների

«Կենգուրու» միջազգային մաթեմատիկական մրցույթի 
մասնակից դպրոցների թիվը` ըստ մարզերի, 2009-2018 թթ.

≈ 75%

Մարզ

Երևան

Արագածոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

Արցախ

Ընդհանուր

2009

98

27

10

18

91

103

80

33

34

5

71

0

570

2010

181

52

78

86

99

110

83

75

58

14

66

0

902

2011

186

48

86

92

91

106

82

79

58

22

62

13

925

2012

195

46

71

80

78

102

79

82

55

21

60

36

905

2013

196

46

77

88

85

111

84

87

56

26

56

48

960

2014

209

50

89

99

92

108

87

94

70

26

57

59

1040

2015

212

58

88

93

87

109

89

98

76

26

67

65

1068

2016

201

50

89

96

75

109

84

83

73

28

55

69

1012

2017

190

51

89

89

79

109

86

88

76

26

56

85

1024

2018

189

58

95

98

78

116

85

94

78

29

65

85

1070

Կոտայք Շիրակ Սյունիք Վայոց ձոր Տավուշ Արցախ

ԳեղարքունիքԵրևան Արագածոտն Արարատ Արմավիր Լոռի
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«Կենգուրու» միջազգային մաթեմատիկական մրցույթի 
մասնակից աշակերտների թիվը` ըստ մարզերի, 2009-2018 թթ.

Մարզ

Երևան

Արագածոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

Արցախ

Ընդհանուր

2009

7672

1404

687

882

4022

4307

4053

1845

2071

422

3198

0

30563

2010

10073

1841

3979

3886

3603

3617

3099

3709

2284

652

2598

0

39341

2011

9592

1489

3584

3463

3117

3428

3051

3393

2036

765

2157

597

36672

2012

9548

1368

2655

2845

2752

3460

3264

3463

2087

642

2096

1492

35672

2013

10689

1457

3256

3000

3275

3825

3475

3407

2233

781

2011

1805

39214

2014

12369

1473

3629

3723

3685

3887

3770

3843

2718

813

1949

1968

43827

2015

13004

1644

3894

3550

3318

3910

3957

3837

2813

747

2313

1994

44981

2016

12252

1286

3667

3272

2829

3568

3557

3276

2769

691

1811

1828

40806

2017

11236

1322

3732

3001

2961

3591

3827

3213

2777

676

1892

2239

40467

2018

11805

1631

4107

3607

3036

4042

3898

3537

2888

832

2173

2385

43941

Կոտայք Շիրակ Սյունիք Վայոց ձոր Տավուշ Արցախ

ԳեղարքունիքԵրևան Արագածոտն Արարատ Արմավիր Լոռի

Մասնակիցներ

395 484
Մրցանակակիրներ

14 084
Հաղթողներ

47
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«Կենգուրու» միջազգային մաթեմատիկական 
մրցույթի մասնակից երեխաների թիվը` ըստ 
տարիքային խմբերի, 2009-2018 թթ.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

6445
9558
8124
5439
997

9482
11792
10134
6492
1441

13164
7705
9091
4999
1713

13826
8511
7479
4297
1559

16083
11888
5340
4326
1577

18638
13305
6200
3994
1690

18948
13606
7931
2737
1759

16390
12342
7533
2958
1583

17157
11762
7046
3601
901

18331
13055
7316
3865
1374
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«Կենգուրու» 
միջազգային 
մաթեմատիկական 
մրցույթը տոնեց 
իր 10-ամյակը 
Հայաստանում

Հայաստանում իր տասնամյա 
գործունեության շնորհիվ «Կենգուրուն» ոչ 
միայն վերածվել է յուրօրինակ մանկական 
կրթական շարժման, այլև սահմանել  
դպրոցական մրցույթների անցկացման 
նոր չափանիշներ՝ իր նպաստը 
բերելով հայաստանյան կրթական 
համակարգի ընդհանուր զարգացմանը և 
երեխաների շրջանում սեր արթնացնելով 
մաթեմատիկայի հանդեպ: Տարեկան շուրջ 
40 000 երեխայի մասնակցություն ունեցող 
այս մրցույթն այսօր ամենազանգվածային 
դպրոցական մրցույթն է Հայաստանում և 
Արցախում։

Մրցանակակիրները հանդիպում են ՀՀ վարչապետի հետ
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Հայալեզու, 
մրցունակ, 
բացառիկ. 
«Արարատյան 
բակալավրիատ»
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«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրը 2018 թ. 
սեպտեմբերից պետք է անվճար ներդրվեր Հայաստանի 
և Արցախի ավագ դպրոցներում։ «Այբ» կրթական 
հիմնադրամը տարիներ շարունակ ջանք ու եռանդ 
չի խնայել միջազգային ճանաչում ունեցող միակ 
հայերեն կրթական ծրագիրը հանրակրթական 
հաստատություններում անվճար տարածելու և 
երեխաներին լավագույն ապագա նվիրելու համար։

Ցավալիորեն, ծրագրի տարածման գործընթացը 
կասեցվեց ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից, 
թեև մի քանի ամիս ձգված ֆինանսական և 
բովանդակային ուսումնասիրությունների արդյունքում 
չարձանագրվեց (գոնե մինչև այս պահը) որևէ 
խախտում։ Այդուհանդերձ, 2018 թ. հոկտեմբերին «Այբ» 
կրթական հիմնադրամը և ՀՀ ԿԳ նախարարությունը 
կնքեցին «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի 
շրջանակում հետագա համագործակցության 
վերաբերյալ հուշագիր՝ վերահաստատելով ծրագիրը 
ՀՀ բոլոր ավագ դպրոցներում հասանելի դարձնելու, 
ծրագրի ամբողջականությունը պահպանելու և 
միջազգային ճանաչումն ապահովելու ցանկությունը և 
պայմանավորվելով վերանայել ծրագրի իրականացման 
ծավալները, ռեսուրսները և ժամկետները։

Ծրագրի մասին
2014 թվականին «Այբ» կրթական հիմնադրամը, 
համագործակցելով Քեմբրիջի համալսարանի 
Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության 
կենտրոնի և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի 
Կրթության ինստիտուտի հետ, սկսեց լայնածավալ 
կրթական նախաձեռնություն՝ Կրթության 
գերազանցության ազգային ծրագիրը (ԿԳԱԾ), որի 
նպատակն է Հայաստանում ստեղծել հայալեզու 
և միաժամանակ միջազգայնորեն մրցունակ 
դպրոցական կրթական ծրագիր՝ Արարատյան 
բակալավրիատը, և կարևորել ուսուցչի դերը 
հասարակության մեջ՝ գրավիչ դարձնելով 
կրթության սպասավորի մասնագիտությունը։ 
2016 թ. դեկտեմբերին ՀՀ կառավարությունը 
որոշում կայացրեց թույլատրել «Արարատյան 
բակալավրիատ» նոր կրթական ծրագրի 
ներդրումը ՀՀ հանրակրթական պետական 
ուսումնական հաստատություններում և ճանաչել 
ԱԲ-ի քննությունների արդյունքները ՀՀ բուհեր 
ընդունելության համար։
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Քեմբրիջի համալսարանի Քեմբրիջի 
գնահատման և միջազգային կրթության 
կենտրոնի փոխտնօրեն Դեն Բրեյ

«Արարատյան բակալավրիատ» կրթական ծրագիրն 
ունի մի շարք խելացիորեն մշակված կողմեր։ Բացի 
դրանից, ի սկզբանե շատ հստակ է եղել «Այբ» կրթական 
հիմնադրամի տեսլականը, թե ինչի է ցանկանում հասնել 
այս ծրագրով։ Մեր համագործակցության ընթացքում 
մենք չենք շեղվել այդ նպատակից և պահել ենք 
ծրագրի ռացիոնալ և արդյունավետ կողմը։ Արդյունքում 
արձանագրել ենք երկու կարևոր ձեռքբերում՝ հասել 
ենք արագ միջազգային ճանաչման, դա արել ենք 
առանց մեծ ծախսերի՝ միևնույն ժամանակ որևէ կերպ 
չկորցնելով կամ վտանգելով որակը։ 

Չնայած ԿԳԱԾ-ի կասեցմանը՝ Արարատյան 
բակալավրիատը շարունակում է մնալ միջազգային 
ճանաչում ունեցող միակ հայալեզու ծրագիրը, որի 
հավաստագիրն արդեն ճանաչել են աշխարհի 63 
հեղինակավոր համալսարաններ։

Աշխարհի լավագույն 
համալսարաններ, 
որոնք ճանաչում 
և ընդունում են 
Արարատյան 
բակալավրիատի 
հավաստագիրը
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ԱՄՆ
1. Ֆուտհիլ Դե Անզայի քոլեջ
2. Ֆլորիդայի տեխնոլոգիական և 

գիտական համալսարան 
3. Կանզասի պետական համալսարան
4. Լա Վեռնի համալսարան
5. Ռիվերսայդի Կալիֆոռնիայի 

համալսարան
6. Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի 

համալսարան
7. Վուստերի պոլիտեխնիկական 

համալսարան
8. Ֆորդհամի համալսարան 
9. Քոլգեյտի համալսարան
10. Վաբաշի քոլեջ
11. Քրիստոֆեր Նյուփորտի համալսարան 
12. Միչիգանի համալսարան 
13. Մինեսոտայի համալսարան
14. Վիսկոնսին-Մադիսոնի համալսարան 
15. Իլինոյսի համալսարան, Ուրբանա 

Շամպեյն
16. Հյուսիսային Կարոլինայի համալսարան, 

Չապել Հիլ
17. Բերիայի քոլեջ
18. Գոշենի քոլեջ
19. Սետոն Հոլի համալսարան 
20. Օգլթորպի համալսարան
21. Սբ Հովհաննեսի համալսարան 
22. Փրատի ինստիտուտ
23. Դեյվիսի Կալիֆոռնիայի համալսարան 
24. Հարավային Կալիֆոռնիայի 

համալսարան 
25. Սան Դիեգոյի Կալիֆոռնիայի 

համալսարան 

26. Կոլորադոյի Բոուլդերի համալսարան 
27. Կալիֆոռնիայի պոլիտեխնիկական 

պետական համալսարան

Միացյալ 
Թագավորություն
1. Աբերիստուիթի համալսարան
2. Անասնաբուժության արքայական քոլեջ
3. Մանչեստրի համալսարան
4. Մանչեստրի մետրոպոլիտան 

համալսարան
5. Գոլդսմիթի համալսարան
6. Լիդսի համալսարան
7. Քեմբրիջի համալսարան
8. Բաթի համալսարան
9. Բրիստոլի համալսարան
10. Էկսեթերի համալսարան
11. Լոնդոնի թագավորական քոլեջ
12. Քենտի համալսարան
13. Լիդսի Բեքեթի համալսարան
14. Շեֆիդի համալսարան
15. Լոնդոնի համալսարանական քոլեջ
16. Էսեքսի համալսարան 
17. Ռիչմոնդ, Լոնդոնի ամերիկյան 

միջազգային համալսարան

Էստոնիա
• Տարտուի համալսարան

Կանադա
1. Տորոնտոյի համալսարան
2. Կոնկորդիայի համալսարան
3. Սբ Ֆրանցիսկոս Քսավերիոսի 

համալսարան 

4. Բրիտանական Կոլումբիայի 
համալսարան

Ավստրիա
1. Վիեննայի Վեբստերի մասնավոր 

համալսարան
2. Վիեննայի համալսարան
3. Վիեննայի բժշկական համալսարան

Նիդեռլանդներ
1. Ռոտերդամի Էրասմուս համալսարան
2. Ռոտերդամի համալսարանական քոլեջ
3. Լեյդենի համալսարան
4. Միներվայի արվեստի ակադեմիա
5. Հանզեի կիրառական գիտությունների 

համալսարան
6. Ռադբաուդի համալսարան 
7. Վինդեսհեյմի համալսարան

Ճապոնիա
• Նագոյայի համալսարան

Բելգիա 
• Լուվենի կաթոլիկ համալսարան

Շվեյցարիա
• Շվեյցարիայի Ֆրանկլինի համալսարան

Չինաստան
• Հոնկոնգի տեխնոլոգիական և գիտական 

համալսարան

Ֆրանսիա
• «Կառավարման բարձրագույն 

ինստիտուտ» միջազգային բիզնես դպրոց 
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Ծրագրի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը 
Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնն 
է: Այն մի կողմից միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան զարգացնում էր հայ 
մասնագետների կարողություններն ու հմտությունները՝ 
բոլորովին նոր որակի և խորության քննություններ 
մշակելու և դրանք ստուգելու համար, մյուս կողմից 
իր աշխատանքով, քննական գործընթացների 
հստակությամբ և թափանցիկությամբ երաշխավորում 
է ԱԲ-ի հավաստագրի տեղական և միջազգային 
ճանաչումը: Եվ այս ամենը՝ Քեմբրիջի համալսարանի 
Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության 
կենտրոնի ուղղորդմամբ և նրա կրթության 
մասնագետների հետ սերտ համագործակցությամբ: 
Չնայած ծրագրի կասեցմանը՝ «Այբ» համայնքի 
անդամների ջանքերով ու անմիջական ներդրմամբ՝ 
Արարատյան բակալավրիատի քննական կենտրոնը 
շարունակեց իր գործունեությունը նաև 2018-2019 
ուսումնական տարում՝ «Այբ» ավագ դպրոցի սաներին 
հնարավորություն տալով հանձնելու Արարատյան 
բակալավրիատի ստանդարտ և խորացված հայալեզու 
քննությունները և ունեցած արդյունքներով դիմելու 
ինչպես հայաստանյան բուհեր, այնպես էլ արտերկրյա 
հեղինակավոր կրթական հաստատություններ:

«Այբ» ավագ դպրոցի 2018-2019 թթ. 
շրջանավարտները ևս ստանալու 
են Քեմբրիջի համալսարանի 
կողմից հաստատված Արարատյան 
բակալավրիատի հավաստագրեր. սա 
մեր երկրի կրթական համակարգի 
մեծագույն ձեռքբերումներից է։
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• Կապանի թ. 2 ավագ դպրոց
• Վանաձորի Վ. Տերյանի անվան թ. 5 ավագ դպրոց
• Գավառի ավագ դպրոց 
• Արմավիրի Ռ. Եղոյանի անվան թ. 1 ավագ դպրոց
• Խաչատուր Աբովյանի անվան թ. 1 ավագ դպրոց
• Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թ. 5 ավագ 

դպրոց
• Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական 

առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ 
դպրոց 

• Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան թ. 5 ավագ 
դպրոց

• Նոյեմբերյանի ավագ դպրոց

• Ստեփանավանի Հովհաննես Թումանյանի անվան ավագ 
դպրոց 

• Հրազդանի Հովսեփ Օրբելու անվան թ. 13 ավագ դպրոց
• Գորիսի թ. 4 ավագ դպրոց
• Դիլիջանի ավագ դպրոց 
• Գյումրու Ակադեմիական վարժարան 
• Այնթապի Բյուզանդ Մարգարյանի անվան թ. 2 միջնակարգ 

դպրոց
• Սիսիանի ավագ դպրոց 
• Մարտունու Տ. Աբրահամյանի անվան ավագ դպրոց
• Արագածավանի թ. 1 միջնակարգ դպրոց
• Գյումրու թ. 1 ավագ դպրոց
• Վայքի ավագ դպրոց
• Ստեփանակերտի Վ. Ջհանգիրյանի անվան թ. 11 ավագ դպրոց 
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Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների վերապատրաստումների 
ծրագրում բոլորովին նոր սկզբունքներ ու մեթոդներ են ներդրվել: 
Ծրագրի առաջին փուլով վերապատրաստվել է 21 դպրոցներից 103 
ուսուցիչ, որոնք համալրել են Հայաստանի և Արցախի կրթությունը 
վերափոխելու դեսպանների շարքը։  69 ուսուցիչ ներգրավվել էր ծրագրի 
երկրորդ փուլում, որը, սակայն, կասեցվեց։ 

ԱԲ ծրագրում ներգրավված ուսուցիչները չվախեցան հանձնել 
մասնագիտական քննություններ ու անցնել հարցազրույցի փուլով, 
այնուհետև մեկ տարի շարունակ աշխատեցին՝ սովորելով, փորձարկելով 
ու, ամենակարևորը, հետազոտական աշխատանքներ ներկայացնելով: 
Մենք հպարտ ենք, որ մեր կողքին ապրում և աշխատում են այսպիսի 
համարձակ, նորարար և ստեղծագործ ուսուցիչներ։ 

Արարատյան բակալավրիատի ուսուցչական համայնքի վստահությունը 
և հավատը կրթության հանդեպ ոգեշնչում են մեզ և փաստում, որ 
Արարատյան բակալավրիատի առաքելությունը տարածվում է ՀՀ 
մարզերում և Արցախում՝ ստեղծելով նոր կրթական միջավայր և 
մշակույթ։ Մենք շնորհակալ ենք սովորողների, ծնողների, ուսուցիչների 
ու դպրոցների այն մեծ համայնքին, որը շարունակում է լինել 
«Այբ»-ի կողքին, հավատում ԱԲ-ին ու սպասում դրա հնարավոր 
վերագործարկմանը: 

Ծրագրի միջոցով պետք է 
կայացվեր ավագ դպրոցը, 
վերաիմաստավորվեր այն, 
որպեսզի աշակերտները 
կարողանային շարունակել 
իրենց կրթությունը դպրոցում 
ստացած գիտելիքներով։ 
Պետք է խոստովանել, որ այժմ 
ուղղակի անվստահություն կա 
ավագ դպրոցի նկատմամբ։ Իսկ 
ծրագիրը կարող էր հաղթահարել 
այդ անվստահությունը, ինչի 
ծիլերը մենք արդեն տեսնում էինք։ 

Գայանե Սաֆարյան
Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան 
թիվ 5 ավագ դպրոց

Արարատյան բակալավրիատը 
թույլ տվեց մեզ օգտագործել 
մեր ներուժը և առաջ նայել՝ 

դեպի կրթություն, որտեղ բոլոր 
երեխաներն են ներգրավված։ 
Խոստովանեմ, որ ծրագրի 
կասեցումից հետո կար 
հիասթափություն, սակայն 
այն գիտակցումը, որ ծրագիրը 
մեկ քայլ առաջ էր և մենք դա 
փորձեցինք անել, ոգևորիչ էր և 
ստիպեց նոր ծրագրեր հյուսել՝ 
մտածելով ապագայի մասին:

Մանուշ Բալայան
հայոց լեզվի և գրականության 
ուսուցչուհի, Ստեփանակերտ

Ես իմ աշխատանքում 
օգտագործում եմ Արարատյան 
բակալավրիատի մեթոդները, 
գիտելիքները, սակայն շատ լավ 
կլիներ, եթե այս ամենը լիներ 
պաշտոնական և պետական 
մակարդակով, ո՛չ սիրողական։ 
Ինչ խոսք, հիասթափություն 
կար ծրագրի կասեցումից հետո, 
սակայն մենք օգտագործում 
ենք այն գիտելիքները, որ 
ստացել ենք, օրինակ՝ դեռ 
վերջերս իմ բաց դասերից 
մեկի ժամանակ «Կահուտի» 
ծրագիրն եմ ներկայացրել: 
Ինչպե՞ս կարող է այս ամենն իր 
դրական ազդեցությունը չունենալ 
կրթության վրա:

Արա Արամյան
Դիլիջանի ավագ դպրոցի տնօրեն

Արարատյան բակալավրիատի 
արդյունքում բարձրացել է 
համայնքի վստահությունը 
դպրոցի նկատմամբ, ծնողները 
գնահատում են դպրոցում տեղի 
ունեցող փոփոխությունները, 
դպրոցն ինքնին։ Պետք է 

Նունե Դոլինյան
Արմավիրի Ռ. Եղոյանի անվան թիվ 1 
ավագ դպրոցի տնօրեն

Ծրագիրը չի շարունակվում, ո՛չ 
որովհետև մենք այդ պոտենցիալը 
չունենք, այլ որովհետև այն 
կասեցված է։ Իսկ ես պետք է 
ասեմ, որ մեր դպրոցի վարկանիշի 
վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել 
Արարատյան բակալավրիատը։ 
Մենք միայնակ չէինք կարող այս 
ամենն անել. թիմը ստեղծվեց, և 
մենք չենք ուզում այս ռեսուրսը 
բաց թողնել։ Իսկ կրթության գործը 
բոլորիս գործն է։

Վարդան Ավետիսյան
Մարտունու Տ. Աբրահամյանի անվան 
ավագ դպրոց
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կարողանանք պլանավորել 
աշխատանքները թե՛ որպես 
ուսուցիչ և թե՛ որպես տնօրեն, իսկ 
Արարատյան բակալավրիատը 
տվեց մեզ այդ հմտությունները: 

Էմմա Սարգսյան
կենսաբանության ուսուցչուհի, 
Սևանի ավագ դպրոց

Առաջ ես ինձ համարում էի լավ 
ուսուցիչ, բայց երբ ընդգրկվեցի 
այս ծրագրում և կատարեցի բոլոր 
աշխատանքները, հասկացա, 
որ դեռ շատ տեղ ունեմ աճելու։ 
33-34 տարվա ընթացքում 
վերապատրաստումների 
շատ եմ մասնակցել, սակայն 
Արարատյան բակալավրիատի 
ուսուցիչների մասնագիտական 
զարգացման ծրագիրն ինձ 
համար բացառիկ էր բոլոր 
իմաստներով՝ և՛ առարկայական, 
և՛ մանկավարժական, և ես 
գտնում եմ, որ բավականին 
աճել եմ։ Շնորհակալ եմ այս 
հնարավորության համար։

Ժաննա Ավագյան
կենսաբանության ուսուցչուհի, 
Արարատ քաղաքի թիվ 4 
հիմնական դպրոց

Եթե մի քանի բառով նկարագրեի 
Արարատյան բակալավրիատի 
ուսուցիչների մասնագիտական 
զարգացման ծրագիրը, ապա 
կնշեի հետևյալ երեքը՝ ձգտում, 
կատարելագործում, մեծ համայնք։

Գայանե 
Մարտիրոսյան

կենսաբանության ուսուցչուհի, 

Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան 
թիվ 5 դպրոց

Փորձերն անում ենք, 
զգում եմ՝ ինչքան կարոտ 
կա, ինչքան ցանկություն՝ 
իրականացնելու չիրականացված 
հնարավորությունները։ Մեկ 
բառով այս ծրագիրը կնկարագրեի 
որպես «արոմորֆոզ»։ Մինչև 
հիմա գնացել ենք նեղ ու 
հարմարվելու ճանապարհով, որ 
ինչ-որ մի բան ինչ-որ մի բանի 
հարմարեցնենք, իսկ Արարատյան 
բակալավրիատի ուսուցիչների 
մասնագիտական զարգացման 
ծրագիրը հնարավորություն է 
իրական առաջընթաց ունենալու, 
որտեղ զգում ես, որ իրոք 
կատարելագործվել ու բարձրացել 
ես նոր աստիճանի։ 

Նունե Ջավադյան
կենսաբանության ուսուցչուհի, 
Կապանի թիվ 9 ավագ դպրոց

Ես եղել եմ վերապատրաստող 
ուսուցիչ, նաև իրականացրել 
եմ տնօրենների 
վերապատրաստումներ, 
սակայն ԱԲ-ի ուսուցիչների 
մասնագիտական զարգացման 
ծրագիրն իր ձևաչափով 
ու բովանդակությամբ 
էապես տարբերվում է 
նախորդներից: Հոդվածի 
(կրթական գիտական հոդվածի 
— խմբ.) անդրադարձ պետք է 
ուղարկեի, գրեցի, գրեցի, տեսնեմ 
գիշերվա ժամը 4-ն է, վերջացրի 
և ուղարկեցի: Ասում եմ՝ «այ 
հենց հիմա էլ ուղարկում եմ, թող 
ժամը նայեն ու տեսնեն, թե ոնց 

են մեզ տանջում»: Վերջում էլ 
ամուսինս ասաց. «Մի տարի է՝ դու 
Արարատյան բակալավրիատի 
հետ ես ամուսնացած, հիմա 
վերադարձիր ընտանիք»:

Աղասի Թովմասյան
մաթեմատիկայի ուսուցիչ, Լոռու 
մարզի Ղուրսալիի միջնակարգ 
դպրոց

Նախքան այս ծրագրում 
ներգրավվելս մանկավարժական 
գործունեությունս դարձել էր 
միօրինակ և խեղդող, նույնիսկ 
օգտակարությանս զգացումն 
էր տարեցտարի նվազում: 
Համոզված էի, որ ամենալավ 
ուսուցիչը առարկայական 
գիտելիքի մեծ պաշար 
ունեցողն է, իսկ հատկապես 
իմ մասնագիտությունը՝ 
մաթեմատիկան, ֆետիշացրել 
էի։ Հեռու չէր այն օրը, 
երբ վերջնականապես 
կթողնեի մասնագիտական 
գործունեությունս:

Այժմ այս ամենից (Արարատյան 
բակալավրիատի ուսուցիչների 
մասնագիտական ծրագիր 
— խմբ.) հետո կարծում եմ, 
որ որքան էլ պարամետրերը 
շատ լինեն կրթության 
ոլորտում, առանցքայինը 
մանկավարժություն կոչվող 
գիտությունն է: Կա գիտակցում 
ու պատասխանատվություն 
առ այն, որ դեռ պետք է 
կատարելագործվել ու դա անել 
շարունակապես: Ինչպես ասում 
են, երբ չգիտես, որ կա տիեզերք, 
չես կարող իմանալ, որ նրա մասին 
ոչինչ չգիտես:



«ԱՅԲ» ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018

60

Նաիրա 
Նահապետյան

քիմիայի ուսուցչուհի, Այնթապի թիվ 
2 միջնակարգ դպրոց

Ամենամեծ ձեռքբերումը, 
որ ունեցա այս ամիսների 
ընթացքում, պայծառ, ոչ 
ստանդարտ միտք ունեցող, 
իրենց փորձը փոխանակելու 
պատրաստ, դասապրոցեսում 
համարձակ փորձարկումներ 
իրականացնող, հայաստանյան 
կրթական համակարգի 
ճգնաժամային խնդիրներով 
անհանգստացած ուսուցիչների 
հետ մեկ կրթական համայնքում 
ընդգրկվելն էր։ Արդեն վայելում 
եմ նրանց ընկերակցությունն ու 
հպարտանում դրանով։

Արարատյան բակալավրիատի 
ուսուցչի դերը ստանձնելու մեջ ինձ 
ամենաշատը հուզում և ոգևորում 
են նորօրյա մարտահրավերները` 
աշակերտներին տալ ոչ միայն 
գիտելիքներ, այլև ձևավորել ու 
զարգացնել նրանց ճանաչողական 
հետաքրքրություններն 
ու կարողությունները, 
ստեղծագործական 
մտածողությունը և ինքնուրույն 
մտավոր աշխատանքներ 
իրականացնելու կարողությունն ու 
հմտությունը: 

Այծեմիկ 
Հարությունյան

քիմիայի ուսուցչուհի, Վայքի ավագ 
դպրոց

Երկար տարիներ 
անարդարությունների թոհուբոհի 
միջով անցնելուց հետո այս 

ծրագիրն օգնեց ինձ վերագտնել 
հավատն արդարության հանդեպ 
և կարծես թե դարձավ էտալոն: 
Կարծում եմ՝ այդ կարծիքին 
են նաև մեր այս ուսուցչական 
համայնքի մնացած անդամները։

Վերապատրաստման մեկ տարվա 
ընթացքում մենք իրականացրինք 
բազմաթիվ դասեր, որոնք 
հաջորդում էին հոդվածների 
քննարկումներին: Այդպիսով 
հնարավորություն էր ստեղծվում 
տեսականորեն ձեռք բերված 
գիտելիքներին տալ գործնական 
կիրառություն և հմտանալ նոր 
մեթոդների օգտագործման մեջ: 
Անչափ ուրախ եմ, որ ես էլ եմ այդ 
համայնքի անդամ։

Հռիփսիկ Նազարյան
քիմիայի ուսուցչուհի, Գյումրու թիվ 
1 ավագ դպրոց, Մարալիկի թիվ 1 
միջնակարգ դպրոց

Նախկինում թույլ կամ 
վարքի խնդիրներ ունեցող 
աշակերտներին, որոնք 
հաճախ նստում էին վերջին 
նստարանին, առարկայական 
լեզվով ասած՝ վերաբերվում 
էի ինչպես «արտաքին շերտի 
վալենտային էլեկտրոնների», 
որոնք հեշտությամբ կարող էին 
«հեռանալ» դասապրոցեսից, քանի 
որ ուսուցիչը՝ «միջուկի էֆեկտիվ 
լիցքը», թույլ ազդեցություն 
ուներ նրանց վրա: Իսկ հիմա 
դրական լիցքի այդ ալիքը 
հզորացել է ու իր ողջ տիրույթով 
ազդում է մեծ շառավղով՝ 
ներառելով դասարանի ամբողջ 
աշակերտական կազմը: Ծրագիրն 
իմ մեջ ձևավորեց լիարժեք և 
ինքնուրույն ուսումնառության 

կարողություն, ժամանակի ճիշտ 
կառավարման հմտություն, 
յուրաքանչյուր աշակերտի 
մեջ իր անհատականությունը 
տեսնելու կարողություն 
և ընձեռեց բազմաթիվ 
հնարավորություններ, որոնց 
շնորհիվ իմ մասնագիտությունը 
դարձավ ավելի հոգեհարազատ 
ինձ համար։

Հայկուհի 
Մարկոսյան

հայոց լեզվի և գրականության 
ուսուցչուհի, Վայքի ավագ դպրոց

Հիմա ես խուսափում եմ 
պատրաստի գիտելիք 
հրամցնելուց, տալիս եմ ուղիներ, 
մատնանշում հնարավոր 
զարգացումների ճանապարհներ, 
և աշակերտներս ինքնուրույն 
են գտնում ամենահարմար 
ճանապարհն ու տարբերակը: 
Հիմա մենք աշխատում ենք 
միասին, սովորում ու սովորեցնում 
միմյանց:

Արարատյան բակալավրիատը 
հիմնովին փոխեց իմ 
մտածելակերպը, ընդլայնեց 
մանկավարժական 
մեթոդների վերաբերյալ իմ 
մոտեցումները: Հիշում եմ, որ երբ 
հավաստագրման ծանուցումը 
ստացա, շրջվեցի ամուսնուս կողմը 
և ասացի. «Հիմա հասկանում 
եմ, թե ինչու են «Օսկար» 
ստացողները շնորհակալություն 
հայտնում իրենց ընտանիքներին»։ 
Կարծում եմ, որ շատերն ինձ հետ 
կհամաձայնեն:
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0,5%
2015-2018 թթ. Կրթության 
գերազանցության 
ազգային ծրագրին ՀՀ 
բյուջեում հատկացվել է 
 2 541 963,20 հազ., ինչը 
կազմում է կրթության 
հատկացումների 
ընդամենը մոտ 0,5%-ը։

Պետական ներդրում
«Արարատյան բակալավրիատ» 
ծրագրում
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Ուսուցիչների 
վերապատրաստման
և զարգացման ծրագիր

ԾՐԱԳՐԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՅՈՒՋԵՆ

ԾՐԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԻՋԻՆԸ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

2004-ից ի վեր ուսուցիչների 
վերապատրաստման և զարգացման 
ծրագրին կառավարությունը հատկացրել  
է 9,3 մլն ԱՄՆ դոլար։ Կրթական ծրագիրը 
5-օրյա դասընթաց էր և իրականացվում 
էր Anglia Assessment, IE Partners և ABU 
Consult Berlin կազմակերպությունների 
կողմից։

2014-ից ի վեր ԱԲ ծրագրի համար 
մեկանգամյա ներդրումը կազմում էր 
0,4 մլն դոլար։ Դասընթացը 1-ամյա 
լիարժեք մագիստրոսական ծրագիր 
էր, որն իրականացվում էր աշխարհում 
առաջատար Լոնդոնի համալսարանական 
քոլեջի Կրթության ինստիտուտի հետ 
համագործակցությամբ։

2004 - 

$0,66 ՄԼՆ $0,08 ՄԼՆ

2014 - 2018

$9,3 ՄԼՆ

5 օր

ԿԳԱԾ

$0,4 ՄԼՆ

1 ամիս
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ԿԳԱԾ-ի մասնաբաժինը 
բյուջետային տողում

Բյուջետային տողում 
ներառված կետերը
• Ռոբոտոտեխնիկայի զարգացում
• Հիմնանորոգում
• Ավարտական փաստաթղթերի, գովասանագրերի 

դասամատյանների, մեդալների, ծրարների, ուսումնական 
ծրագրերի, մանկավարժական պարբերականների և 
ուսումնադիտողական պարագաների ձեռքբերում

• Ուսանողներին զեղչային գներով հանրակացարանային 
պայմանների տրամադրում

• Տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար 
դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովում 
և այլն

ԿԳԱԾ-ի ֆինանսավորումն 
իրականացվում էր «Կրթությանը 
տրամադրվող օժանդակ 
ծառայություններ» բյուջետային տողով։

4,7%
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Արարատյան բակալավրիատի 
ուսուցիչները ստանում են 
հավաստագրեր



ՀԱյԱլեզու, ՄրցունԱԿ, բԱցԱռիԿ. «ԱրԱրԱտյԱն բԱԿԱլԱվրիԱտ»
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«Այբ» դպրոց. 
21-րդ դարի 
հայկական 
դպրոցի մոդել
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«Այբ» դպրոցը «Այբ» հիմնադրամի ամենախոշոր ծրագրերից է: Այն Հայաստանում 
առաջին դպրոցական ավանն է և սովորելու նոր միջավայր, ուր ազգային հիմքի վրա 
մշակվում են եզակի կրթական տեխնոլոգիաներ և փորձարկվում ժամանակակից 
կրթության բարձրագույն ձեռքբերումները՝ ի նպաստ հայկական կրթության 
մրցունակության բարձրացման։

«Այբ» դպրոցը բացվել է 2011 թվականին «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից՝ 
կրթության գաղափարի շուրջ միավորված հարյուրավոր բարերարների 
ֆինանսական աջակցությամբ: «Այբ» ավագ դպրոցը ոչ պետական ոլորտում առաջին 
սոցիալական ծրագիրն է Հայաստանում, և աշակերտների մոտ 75%-ն ամեն տարի 
ստանում է կրթաթոշակ:

Տարին՝ թվերով
2018/2019

192
աշակերտ

75%-ը

100%-ի 
չափով

Աշակերտների

ստանում է կրթաթոշակ ուսման վարձի

Այս ուսումնական տարում 
կրթաթոշակ է ստացել «Այբ» ավագ 
դպրոցի աշակերտների

մինչև 
97%-ի 
չափով

մինչև 
83%-ի 
չափով

22% 9,5% 25%

https://aybschool.am/am/
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Տարվա 
ձեռքբերումները

Տարվա 
հյուրերը 

Փետրվարի 12-ին «Այբ» դպրոցը 
հյուրընկալեց այն ժամանակ դեռևս 
Հայաստանի չորրորդ նախագահի 
թեկնածու և Մեծ Բրիտանիայում 
ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան 
Արմեն Սարգսյանին։

«Այբ» դպրոցը հյուրընկալեց 
Մոսկվայի ժողտնտեսության 
և պետական ծառայության 
ազգային լիցեյի գիտական 
գծով տնօրեն Անտոն 
Մոլևին, լիցեյի տնօրեն 
Ժաննա Պոդկովիրկինային և 
փոխտնօրեն Բորիս Պիվովարին։ 

«Այբ» դպրոցը հյուրընկալեց ՀՀ 
սփյուռքի նախկին նախարար 
Մխիթար Հայրապետյանին և նրա 
գործընկերներին։ Նախարարին 
հետաքրքրեցին և տպավորեցին 
«Այբ»-ի բաց միջավայրը և 
յուրօրինակ ճարտարապետական 
լուծումները։ 

Ապրիլի 6-ին «Այբ» դպրոցի 
հրավերով Հայաստանում էր 
Անգլիայում կրթական բոլոր 
վարկանիշներով առաջատար և 
ամբողջ աշխարհում թիվ 1 դպրոցը 
համարվող Վեստմինստերյան 
դպրոցի տնօրեն Փատրիկ 
Դերհամը, որն «Այբ»-ում 
վարպետության դաս անցկացրեց: 

ԱՄՆ խաղաղության 
կորպուսի աջակցությամբ 
կազմակերպվող անգլերեն 
գրավոր խոսքի Write 
On! ստեղծագործական 
մրցույթի միջազգային 
փուլում «Այբ» դպրոցի 11-
րդ դասարանի աշակերտ 
Հայկ Քասարջյանը նվաճեց  
առաջին տեղը, իսկ 10-րդ 
դասարանի աշակերտուհի 
Անի Հարությունյանը՝ 
երկրորդ։

Երվանդ Քոչարի թանգարանի 
և ՔՈԱՖ-ի հետ նախանշվեցին 
հետագա համագործակցության 
հեռանկարները «Այբ» 
դպրոցի նկարչական 
խմբակի գործունեության 
և «Այբապատում» ծրագրի 
շրջանակում։ Բացի դրանից, 
Վեստմինստերյան դպրոցի 
հետ համաձայնություն ձեռք 
բերվեց Գլադստոունի 
գրադարանին առնչվող 
նախագիծ իրականացնելու։

 «Այբ» դպրոցի ինժեներական ակումբը 
ԱՄՆ-ում կայացած «Ռոբոտիկայի ազգային 
մարտահրավեր 2018»-ում գրավեց պատվավոր 
3-րդ հորիզոնականը, ինչպես նաև արժանացավ 
մրցույթի գլխավոր հովանավոր «Հոնդա» 
ընկերության՝ նորարարության համար տրվող 
միանգամից երկու հատուկ մրցանակի։

Համառ աշխատանքն ու հետևողականությունը 
սպասել չեն տալիս։ «Այբ»-ի աշակերտները փայլուն 
արդյունքներով են վերադարձել ՀՀ դպրոցների 
առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական 
փուլից՝ նվաճելով առաջին կարգի 3 դիպլոմ, երկրորդ 
կարգի 6 դիպլոմ, երրորդ կարգի 3 դիպլոմ։
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«Այբ» դպրոց այցելեցին 
Մոսկվայի շարունակական 
կրթության կենտրոնի տնօրեն 
Նատալյա Գոլովյոնկինան, 
կրթության կազմակերպման 
և զարգացման ոլորտի 
փորձագետներ և 
աշխատակիցներ, մոսկովյան 
14 դպրոցների տնօրեններ և 
ուսուցիչներ։ 

«Մայքրոսոֆթ ինովացիոն 
կենտրոն Հայաստանի» և «Այբ» 
դպրոցի նախաձեռնությամբ 
դեկտեմբերի 16-ին տեղի 
ունեցավ «Ծրագրավորման 
ժամ» (Hour of Code) 
միջոցառումը, որը Երևանում 
կազմակերպվում էր 
արդեն 5-րդ անգամ, և 
մասնակցում էին 250-ից ավելի 
դպրոցականներ Հայաստանի 
տարբեր համայնքներից: 

Հոկտեմբերի 11-ին «Այբ» 
ակումբի անդամ Կարո 
Սարգսյանի նախաձեռնությամբ 
Շուշիի արվեստի կենտրոնում  
կայացան «21-20 = 1 դարի 
արվեստ» խորագրով 
ցուցահանդեսը և «Մի կտոր 
երևանցին» նախագծի 
ներկայացումը։ 

«Այբ» դպրոցի պատվիրակությունը՝ 
տնօրեն Արամ Փախչանյանի 
գլխավորությամբ, 
Ղազախստանում մասնակցեց 
«Նազարբաև» ինտելեկտուալ 
դպրոցների կոնֆերանսին։ 
«Նազարբաև» ինտելեկտուալ 
դպրոցների հետ «Այբ»-ը 
համագործակցում է 2016 
թվականից։ Այդ ընթացքում 
դպրոցը հյուրընկալել է 
«Նազարբաև» ինտելեկտուալ 
դպրոցների աշակերտներին, 
և առցանց հանդիպումներ 
են անցկացվել դպրոցների 
աշակերտների միջև:

Տեղի ունեցավ «Այբ» դպրոցի 
նախագծային ուսումնառության 
ծրագրի շրջանակում գործող 
«Film Factory» ակումբի «Թաքնված 
գանձերի հետքերով» նախագծի 
շնորհանդեսը։ Աշակերտները 
հետազոտել են հայկական 
մշակութային գանձերը և 
պատրաստել մի շարք ֆիլմեր: 
Ֆիլմերը ներառվել են նաև 
«Ռոլան» մանկապատանեկան 
ֆիլմերի փառատոնում և 
արժանացել ժյուրիի ու 
հանդիսատեսի համակրանքին։ 

2017-2018 ուստարում «Այբ» 
դպրոցն անցավ 2 արտաքին 
գնահատում՝ Լոնդոնի 
համալսարանական քոլեջի 
մասնագետի և Վեստմինստերյան 
դպրոցի կողմից։

«Այբ»-ի «Անկեղծության 
պահեր» նախագիծն այս տարի 
մեկնարկեց տեր Մեսրոպի հետ 
զրույցով։ Ինչպես և հուշում է 
նախագծի անվանումը, հյուրից 
ակնկալվում էր առավելագույնս 
անկեղծ պատասխանել այն 
հարցերին, որոնք տալիս են 
հանդիպման մասնակիցները։ 

Մայիսի 22-29-ը  «Այբ» դպրոցի 11-րդ 
դասարանի աշակերտներ Սոնա 
Մարկոսյանը և Սերգեյ Սուրենյանը 
Գերմանիայի Սաքսոնիա-Անհալթ 
երկրամասում մասնակցեցին 
Փֆորտայի դպրոցի հիմնադրման 
475-ամյակի տոնակատարությանը։  
Ազդարարվեց երկու դպրոցների 
միջև գործակցության 
մեկնարկը։

Հոկտեմբերի 14-ին 6-րդ անգամ 
տոնեցինք «Այբ» համայնքի 
ամենասիրելի տոնը՝ Այբական 
խաղերը։ 

Տարվա 
միջոցառումները

«Այբ» դպրոցը՝ WWF-Հայաստանի 
և «Գնիշիկ» պահպանվող 
լանդշաֆտի հետ համատեղ 
ներկայացրեց «Պատանի ռենջերներ» 
ծրագիրը:  Այս միջազգային 
նախագիծը նախաձեռնել է EU-
ROPARC ֆեդերացիան 2002 թ.-ին: 
Այն նպատակ ունի էկոլոգիական 
կրթության հիման վրա միավորելու 
երիտասարդներին: 
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«Այբ» դպրոցը հիմնել է 
խորհրդատվական խորհուրդ
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Անցած դժվարին մեկ տարվա իրադարձություններն 
է՛լ ավելի ընդգծեցին հանրային ընկալման մեջ 
«Այբ» հիմնադրամի գործունեության արժևորումը։ 
Մարդիկ խոր հավատ և վստահություն ունեն 
«Այբ»-ի նկատմամբ, և դա հիմնադրամի անցած 
ճանապարհի, ձեռքբերումների և առկա թիմի 
գնահատականն է։ Նոր իրողությունները 
բացում են աշխատանքի նոր հորիզոններ։ «Այբ» 
հիմնադրամը մեծ անելիքներ ունի, իսկ կայացած 
կառույցները, ներառյալ «Այբ» դպրոցը և Դիլիջանի 
կենտրոնական դպրոցը, կլինեն հիմնադրամի 
ապագա ծրագրերի հիմնաքարերը։

Արամ Փախչանյան
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Դիլիջանի 
կենտրոնական 
դպրոց
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2013 թվականին «Այբ» կրթական հիմնադրամը, ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համագործակցությամբ, Դիլիջան 
քաղաքում բացեց Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը, որը պատկանում է «Այբ» դպրոցների ընտանիքին և 
«Այբ»-ի՝ արտաքին պատվերով ու ֆինանսավորմամբ իրականացրած առաջին դպրոցական նախագիծն 
է: Ստեղծվեց քաղաքային դպրոցի մոդել՝ հասանելի ոչ միայն ՀՀ ԿԲ-ի աշխատակիցների, այլև Դիլիջանում 
բնակվող այլ ընտանիքների երեխաների համար: Դպրոցում ուսանելու պայմանները նույնն են բոլոր 
աշակերտների համար. ՀՀ ԿԲ-ն փոխհատուցում է բոլոր աշակերտների ուսման ծախսերը:
Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը հիմնական դպրոց է՝ իր տարրական և միջին բաղադրիչներով:
Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի ծնունդը և հաջող գործարկումը «Այբ» կրթական հիմնադրամի առաջին 
փորձն էր՝ տարածելու «Արարատյան բակալավրիատ» ամբողջական կրթական հարթակը, որը մշակվել և 
կատարելագործվել է «Այբ»-ի կրթական ծրագրերում:

Ուսուցիչների 
12%-ը Դիլիջան 
է տեղափոխվել 
Հայաստանի տարբեր 
շրջաններից, որպեսզի 
դասավանդի Դիլիջանի 
կենտրոնական 
դպրոցում։

Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի 
անվան թիվ 23 հիմնական դպրոցի 
7-րդ դասարանցիները ԴԿԴ-ի 
հյուրերն էին: Նրանք մասնակցեցին 
պարարվեստի դասին, սովորեցին և 
միասին պարեցին Կարնո քոչարի, 
թամզարա և մի քանի այլ պար: 
Հաջորդն արվեստի դասաժամն էր, 
որի ընթացքում աշակերտների մի 
մասը մասնակցեց կավագործության 
դասին, մյուս մասը զարդեր 
պատրաստեց։ 

Վիրավոր զինվորին 
ականապատ տարածքից 
դուրս բերելու համար 
սեփական կյանքը վտանգած 
Սարգիս Ստեփանյանի 
հետ հանդիպումը և նրա 
պատվին կազմակերպված 
բազկամարտի մրցաշարի 
եզրափակիչ փուլը համախմբել 
էր ԴԿԴ-ի, Դիլիջան քաղաքի և 
շրջակա գյուղերի դպրոցների 
աշակերտներին: 

2018 թվականին 
Դիլիջանի կենտրոնական 
դպրոց է հաճախել

132
աշակերտ

34%
Երևանից, 
Վանաձորից և 
Իջևանից

66%
Դիլիջանից

Տարվա հյուրերը

http://dcs.am/
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Նոյեմբերի 4-ին Դիլիջանի 
կենտրոնական դպրոցի 
սաները մասնակցեցին ՀՀ 
դպրոցականների շախմատի 
13-րդ՝ Երևանի հիմնադրման 
2800-ամյակին նվիրված 
օլիմպիադայի 2-րդ՝ համայնքային 
փուլին։ Արդյունքում Դիլիջան 
քաղաքի համայնքը ներկայացնող 
ութ թիմերի մեջ մեր դպրոցի 
թիմը զբաղեցրեց առաջին տեղը։ 
Մեր թիմը հետագա պայքարը 
կշարունակի օլիմպիադայի 
մարզային փուլում՝ 2019 թ. 
գարնանը։ 

Մայիսի 20-ին մեր 8-րդ 
դասարանցիներ Էմմա 
Հովսեփյանն ու Լիլիթ Գրիգորյանը  
Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանում մասնակցեցին 
անգլերեն ասմունքի մրցույթի 
ազգային փուլին։ Այս անգամ 
մրցույթին մասնակցում էին 
ամբողջ Հայաստանից վաթսուն 
տաղանդավոր աշակերտներ։ Մեր 
աշակերտները մեկ անգամ ևս 
տպավորեցին հանդիսատեսին 
իրենց յուրահատուկ տաղանդով 
և վայելեցին հայտնի 
անգլիալեզու բանաստեղծների 
ստեղծագործությունները։

Հիմա կհարցնեք. «Ինչո՞ւ են ուրախ 
ԴԿԴ-ի այս երեք խելացի ու 
սիրունատես աշակերտուհիները»։ 
Պատասխանը չի ուշանա. 
«Նրանք «Մեղու 2018» մրցույթի 
մրցանակակիր են դարձել 
«Լավագույն արդյունք» 
անվանակարգում՝ 7-8-
րդ դասարանների իրենց 
տարեկիցների շրջանում։ 
Աղջիկները՝ Սոֆին, Անժելան 
և Լիլին, ամեն տարի սիրով են 
մասնակցում հետաքրքրաշարժ 
առաջադրանքներով գրավող 
«Մեղու. հայերենը բոլորի համար» 
մրցույթին և այս անգամ ևս 
մրցանակների արժանանալու 
ակնկալիքներ ունեին»։ 

Արդեն մի քանի տարի է, որ մեր 
աշակերտները մասնակցում են 
«Ռուսական արջուկ» մրցույթին և 
ցուցաբերում գերազանց արդյունք, 
քանի որ ունեն կուռ գիտելիքներ։ 
Մենք ունենք նաև ռեկորդակիր՝ մեր 
վեցերորդ դասարանցի Բեգլարյան 
Ռոբերտը, որը չորս տարի 
շարունակ հաղթում է՝ ամեն անգամ 
ավելի շատ միավոր հավաքելով։ 

3-րդ դասարանցիները 
«գիտություն» առարկայի 
շրջանակում կատարեցին 
հետազոտական աշխատանք 
«Գազավորված ըմպելիքների 
ազդեցությունը օրգանիզմի վրա» 
թեմայով: Աշխատանքի նպատակն 
էր հասկանալ, թե ինչ ազդեցություն 
կարող է ունենալ գազավորված 
ըմպելիքն ատամների վրա։ 
Կատարելով համապատասխան 
փորձեր՝ աշակերտները 
համոզվեցին դրա վնասակար 
ազդեցության մեջ։ 

Տարվա ձեռքբերումները
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Փետրվարի 16-ին Դիլիջանի 
կենտրոնական դպրոցն 
իրականացրեց դպրոցի 
և համայնքի համար շատ 
կարևոր մի նախաձեռնություն: 
Առաջին անգամ անցկացվեց 
ծրագրավորման միջդպրոցական 
մրցույթ, որը նվիրված էր Աշոտ 
Հովհաննիսյանին։ Ուրախ ենք, 
որ մրցաշարն այսուհետ կդառնա 
ամենամյա։ 

«Քիմիայի կիրառումը 
արվեստում» բաց դասը իններորդ 
դասարանցիների և բոլոր 
ներկաների  համար դարձավ նոր 
ու հետաքրքիր բացահայտումների 
մի յուրօրինակ հնարավորություն։ 
Արվեստի ուսուցիչները նշեցին այն 
քիմիական պրոցեսները, որոնք 
կիրառվում են զարդարվեստում, 
հատկապես պղնձե զարդեր 
պատրաստելու, ինչպես նաև 
գրաֆիկայի տարատեսակներից 
մեկի՝ օֆորտի ստեղծման  գործում: 
Դասի ընթացքն ակտիվ էր, իսկ  
կատարվող  փորձերի նկատմամբ 
հետաքրքրությունը՝ մեծ:

Անժելան և Լիլին սովորում են 
ԴԿԴ-ի 6-րդ դասարանում: 
Մայրենիի՝ դարձվածքների 
վերաբերյալ տնային 
առաջադրանքը նրանց այնքան 
ոգևորեց, որ հենց դպրոցում 
որոշեցին դասապատրաստումը 
միասին կատարել ու զինվեցին 
մատիտներով, գրիչներով, 
բառարաններով, սեղանի վրա 
փռեցին թղթերը և որոշեցին 
իրենց անելիքը՝ առանձնացնել 
«սիրտ» բառով դարձվածքները, 
գտնել դրանց նշանակությունը և 
նկարազարդել՝ փորձելով որքան 
հնարավոր է հետաքրքիր ու 
զվարճալի պատկերազարդումներ 
անել:

Ամփոփեցինք «Իմ տոհմածառը» 
ընտանեկան նախագիծը։ 
Նախագծի նպատակն 
էր երեխաներին ևս մեկ 
հնարավորություն տալ իրենց 
տատիկ-պապիկներին 
հանդիպելու, նրանց հետ 
զրուցելու, իրենք իրենց 
ճանաչելու և արժևորելու 
ինքնաճանաչողությունը։ 
Միջոցառմանն ունեցանք 8 
հաղթողներ 3 անվանակարգերում։ 

Այբական 6-րդ խաղերն էլ 
կայացան և հարստացրին ԴԿԴ-ի 
տարեգրությունը ևս մեկ էջով։ 
Ինչպես նախորդ տարիներին, 
այս անգամ էլ մեր դպրոցական 
համայնքի ներկայացուցիչները՝ 
աշակերտներ, ծնողներ, 
ուսուցիչներ, ակտիվ 
մասնակցություն ունեցան 
տոնախմբությանը։ Նոր 
աշակերտների և ուսուցիչների 
խոստման հանդիսությունից 
հետո կազմակերպված ակտիվ 
ժամանցային ծրագիրը անմասն 
չթողեց ոչ ոքի։

Ներկայացվեց Բարեկենդանի, 
Ծաղկազարդի,  Զատկի 
ու Ավետման տոնի 
վերաբերյալ բեմականացված 
տեղեկատվական, 
երգուպարային ծրագիր: 
Անցկացվեցին ուրախ խաղեր 
ու արհեստագործական դասեր։ 
Ոգևորությունը համընդհանուր էր, 
հետաքրքրությունը՝ մեծ, այնպես 
որ ամենևին էլ զարմանալի չէր, 
որ միջոցառման ավարտին բոլոր 
մասնակիցները գոհ  և մի քիչ էլ 
ափսոսանքով հրաժեշտ տվեցին 
միմյանց՝ տանելով իրենց հետ լավ 
տրամադրություն և իրենց իսկ 
ձեռքերով պատրաստած զարդերն 
ու հուշանվերները:

Տարվա միջոցառումները
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«Այբ»-ի 
մենտորության 
ծրագիր. 
համայնքը՝ 
արժեքներ 
փոխանցող
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«Այբ»-ի մենտորության ծրագրի առաքելությունը սերունդների փոխօգնության 
համակարգ ստեղծելն է՝ նպաստելով հիմնարար արժեքների փոխանցմանն ու սաների 
անձնային, մասնագիտական զարգացմանը։

Մենտորության ծրագրի սաներ են «Այբ» ավագ դպրոցի բոլոր շրջանավարտները՝ նոր 
կյանք մտնելու պահից մինչև 25 տարեկան։ Իսկ ծրագրի մենտորներ են «Այբ» շարժման 
նախաձեռնողներն ու ջատագովները, ովքեր ձեռք են մեկնում կրտսեր սերնդին՝ 
սեփական օրինակով, փորձով և գործով աջակցելով երիտասարդների կայացմանը։ 

2018-2019 ուսումնական 
տարվա մենտորության ծրագրի 
շրջանակում մեր աշակերտներն 
ու շրջանավարտները՝ 

հանդիպեցին Դավիթ 
Փախչանյանի հետ՝ 
քննարկելու ՊՆ նոր 
նախագծերը.

այցելեցին «Սոլարոն» 
ընկերության գործարան՝ 
զրուցելու Արթուր 
Ալավերդյանի հետ 
նորարարական 
տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ 
այլընտրանքային 
էներգիա ստեղծելու 
մասին.

հանդիպեցին Արսեն 
Գալստյանի և նրա 
հյուրեր Միխայիլ և 
Մարիա Յուգայների 
հետ՝ քննարկելու 
բժշկության մեջ նոր 
մասնագիտությունների 
ու գիտելիքների 
պահանջարկը.

Սուրեն Հարությունյանի 
հետ քննարկեցին 
և փորձարկեցին 
արդյունավետ 
հաղորդակցման և 
խնդիրների ստեղծարար 
լուծման նոր մոտեցումներ 
և սկզբունքներ.

ՌԴ-ում ուսանող 
շրջանավարտները 
հանդիպեցին Սարգիս 
Բադալյանի և Աշոտ 
Մկրտչյանի հետ 
Մոսկվայում՝ քննարկելու 
կրթական ու այլ հարցեր.

մայիսից օգոստոս 
մեծ թենիսի սիրահար 
շրջանավարտներն 
ու մենտորները 
մասնակցեցին համատեղ 
մարզումների ու 
շաբաթական ընկերական 
խաղերի:

Հանդիպումներ 
մենտորների հետ
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Մեր շրջանավարտներն ակտիվ կապ են 
պահում դպրոցի հետ՝ իրականացնելով 
մի շարք միջոցառումներ և նախագծեր։ 
Մասնավորապես՝ այս տարի նրանք՝ 

«Այբ» դպրոցի 
բոլոր սերունդների 
շրջանավարտների և 
մենտորների հավաք. 
հունիսի 22

Հավաքի ընթացքում 
շրջանավարտները 
ներկայացրին իրենց 
նախաձեռնություններն 
ու սեփական 
նախագծերը։ Անցկացվեց 
պանելային քննարկում 
շրջանավարտների կողմից 
բարձրացված և նրանց 
հուզող մի շարք հարցերի 
շուրջ, որոնք խմբավորված 
էին 2 թեմաների ներքո՝

• «Այբ»-ը որպես 
ձգողության կենտրոն. 
հարազատ անկյուն 
համայնքի անդամների 
համար.

• «Այբ»-ի ընկալումը 
հասարակության 
կողմից, հանրության 
աչքերում:

«Այբ» դպրոցի վեցերորդ 
սերնդի ավարտական 
հանդիսություն. հունիսի 
23

Տարվա ամենահուզիչ 
միջոցառմանը ոգևորիչ 
խոսքով հանդես եկավ 
դպրոցի տնօրեն Արամ 
Փախչանյանը: Հիշարժան 
էր նաև «Այբ»-ի մենտոր 
Վիկտոր Ակուլյանի ելույթը՝ 
համեմված ուսուցողական 
պատմություններով և 
խորհուրդներով։ 

Մենտորության 
ծրագրի հանդիսավոր 
արարողություն. 
հունիսի 23

«Այբ» ավագ դպրոցի 
31 շրջանավարտ 
պաշտոնապես դարձավ 
մենտորության ծրագրի 
սան։

հանդիպել են աշակերտների հետ՝ 
քննարկելու համալսարանի ընդունելության 
և մասնագիտության ընտրության հարցերը.

աջակցել են ուսուցիչներին՝ ներգրավվելով 
ուսումնական գործընթացներում որպես 
ուսուցչի օգնականներ.

նախագծել և կազմակերպել են ամանորյա 
բարեգործական ցուցահանդես-
տոնավաճառ, որի ողջ հասույթն 
ուղղվել է աշակերտների անհատական 
պահարանների ձեռքբերմանը:

Շրջանավարտների 
համագործակցու-
թյունը դպրոցի հետ

Ծրագրի առանցքային 
միջոցառումներ

https://www.facebook.com/watch/?v=2230108673890205
https://www.facebook.com/watch/?v=327312927848996


«Այբ»-ի ՄենտորությԱն ծրԱգիր. ՀԱՄԱյնՔը՝ ԱրժեՔներ փոխԱնցող

81

2018-ի ընթացքում վերանայվել և լրամշակվել են մենտորության ծրագրի հայեցակարգն ու 
մոտեցումները: Որոշվել է, 2019-ից սկսած, «Այբ» դպրոցի ավագ (5 և ավելի տարի առաջ ավարտած) 
շրջանավարտներին ներգրավել ծրագրում նոր դերակատարությամբ՝ որպես մենտորներ։ 
Այս մոտեցումը հնարավորություն կընձեռի ևս մեկ քայլով մոտենալու ծրագրի առաքելության 
իրականացմանը՝ դառնալով սերունդների միջև ամուր կապի ձևավորման նախադրյալ։

Մենտորության 
ծրագիրը՝ թվերով

Նոր մոտեցումներ

45
մենտոր

259
սան

2013-2018 թթ. ծրագրի 
մասնակիցները

Մենտորների և սաների աճը 6 
տարվա ընթացքում

• 31 նոր սան ներառվեց ծրագրում
• 5 հանդիպում մենտորների հետ
• Շրջանավարտների ու աշակերտների 1 

հանդիպում
• Մեծ թենիսի ընկերական 10-ից ավելի  

հանդիպում
• 1 առանցքային միջոցառում՝ 6-րդ 

սերնդի ավարտական հանդիսություն և 
մենտորության արարողություն

2014 2015

Սաներ

Մենտորներ

2016 2017 2018 2019

300

250

200

150

100

50

0



«ԱՅԲ» ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018

82



«Այբ»-ի ՄենտորությԱն ծրԱգիր. ՀԱՄԱյնՔը՝ ԱրժեՔներ փոխԱնցող

83

Տարվա ամենասիրված և 
սպասված միջոցառումը՝ 
ամանորյա բարեգործական 
տոնավաճառը, որը 
կազմակերպել էին «Այբ» դպրոցի 
շրջանավարտները
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Մենք 
վերադառնալու 
ենք



ՄենՔ վերԱԴԱռնԱլու ենՔ
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«Այբ» կրթական հիմնադրամը կրթաթոշակ է տրամադրում ոչ միայն «Այբ» ավագ 
դպրոցում սովորողներին, այլ նաև աշխարհի լավագույն համալսարաններում ուսումը 
շարունակելու նպատակ ունեցողներին։

2018 թվականին Հայաստանից 11 ուսանող կրթաթոշակ է ստացել՝ աշխարհի առաջատար 
բուհերում կրթությունը շարունակելու համար: Կրթաթոշակները հավաքվել են «Այբ» 
հիմնադրամի ջանքերով, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նպատակային 
նվիրատվությունների հաշվին: 

2018 թ. այս ծրագրով հայ երիտասարդներն ուսանում են աշխարհի լավագույն հետևյալ 
համալսարաններում. 

Կալիֆոռնիայի համալսարան, Սան Դիեգո
Կալիֆոռնիայի համալսարան, Բերկլի
Լուվենի կաթոլիկ համալսարան
Լոնդոնի արվեստների համալսարան
Նանյանի տեխնոլոգիական համալսարան, Սինգապուր
Լոնդոնի համալսարանական քոլեջ
Քեմբրիջի համալսարան
Ռադբաուդի համալսարան, Նիդեռլանդներ
Վիլեմ դը Կոոնինգի ակադեմիա
Կոլումբիայի համալսարան

Կրթաթոշակներ 
լավագույն բուհերի 
ուսանողներին
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Հարգանքով՝

Ելենա Ղուկասյան 

Անչափ բարձր եմ գնահատում իմ կրթության և կյանքի ճանապարհին 
«Այբ» կրթական հիմնադրամի և բարերարների ունեցած դերը։ «Այբ» 
ավագ դպրոց մուտք գործելու պահից միշտ զգացել եմ ողջ համայնքի 
աջակցությունը։ Համայնքի կողմից ինձ տրված արժեքները թույլ են 
տվել ինձ զգալ մեր հայրենիքը ծաղկեցնելու մեծ գործի մի մասնիկ։ 
Այդ զգացողությունը անմիջականորեն առնչվել է մեր երկրի և մեր մեծ 
«Այբ» ընտանիքի հանդեպ պատասխանատվության լուրջ և միևնույն 
ժամանակ թանկարժեք զգացողության հետ։ Հենց այդ գործոնները 
նպաստեցին արտասահմանում որակյալ կրթություն ստանալու իմ 
որոշմանը՝ այլ երկրների (Բելգիա, Մեծ Բրիտանիա) լավագույն փորձին 
ծանոթանալու և այդ փորձն ու գիտելիքները Հայաստան ներկրելու 
գործին մասնակից դառնալու համար։ «Այբ»-ի բարերարների շնորհիվ 
արտասահմանում կրթությանս երեք տարիներն ինձ ավելի ամրացրին 
ընտրածս ճանապարհին։ Հուսով եմ, որ իմ գործունեությամբ և հետագա 
քայլերով իմ հերթին կկարողանամ արդարացնել «Այբ» համայնքի՝ ինձ 
համար այդքան թանկարժեք վստահությունը։
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Հարգանքով՝

Էմիլիա Սիմոնյան

Ես անհամբեր սպասում եմ կրթությունս 
ավարտելուց անմիջապես հետո Հայաստան 
վերադառնալուն։ Գրեթե մեկ ուսումնական 
տարի է, ինչ սովորում եմ Քեմբրիջի 
համալսարանում, և արդեն տեսնում եմ, թե 
այստեղ ստացած փորձն ու գիտելիքները 
ինչպես կարող եմ օգտագործել Հայաստանում 
անասնաբուժությունն ու գյուղատնտեսությունը 
զարգացնելու համար։ Նաև մեծ ցանկություն 
ունեմ իմ սովորածը փոխանցելու հաջորդ 
սերնդին, որպեսզի ապագայում ավելի քիչ 
երիտասարդներ ստիպված լինեն լքել հայրենիքը՝ 
իրենց անհրաժեշտ կրթությունը ստանալու 
համար։ 
Անչափ շնորհակալ եմ բոլոր բարերարներին, 
«Այբ» կրթական հիմնադրամին և «Այբ» դպրոցին, 
որոնց շնորհիվ շուտով կունենամ այս ամենն 
իրականություն դարձնելու հնարավորություն։ 

«Այբ» կրթական 
հիմնադրամը, ծառայելով 
սովորելու գերազանցության 
մշակույթ ձևավորելու և հայկական 
կրթության զարգացմանն աջակցելու 
իր նպատակին, ընձեռում է 
լավագույն կրթության բացառիկ 
հնարավորություն: Եվ սա անում 
է բացառապես հիմնադրամի 
բարերարների ներդրումների 
շնորհիվ: 

Բարերարների տրամադրած 
կրթաթոշակը նպատակային է, 
և «Այբ» կրթական հիմնադրամի հետ 
պայմանագիր կնքելով՝ սովորողները 
ստանձնում են պարտավորություն՝ 
ուսումնառությունն ավարտելուց հետո 
1 ամսվա ընթացքում վերադառնալ 
Հայաստանի Հանրապետություն և 
իրենց ձեռք բերած գիտելիքներն 
առնվազն 10 տարի օգտագործել մեր 
երկրի բարօրության ու զարգացման 
համար:
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Մենք 
պահպանում 
ենք արժեքները
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ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը և «Ազգային երգ ու պարի ակադեմիա» 
կրթամշակութային հիմնադրամը (ԱԵՊԱ) կնքեցին պայմանագիր, որով կշարունակվի 
համագործակցությունը երկու կողմերի միջև: ԱԵՊԱ-ն կշարունակի իրականացնել 
հանրակրթական դպրոցներում «ազգային երգ ու պար» առարկայի ներդրման ծրագիրը և 
առարկայի ուսուցիչների վերապատրաստումը:

113
ուսուցիչ

233
դպրոցում

24 000
աշակերտ

2018 թվականին 
ծրագրով 
վերապատրաստվել է

«Ազգային երգ ու 
պար» առարկան 
դասավանդվում է

Տարեկան 
ծրագիրն 
ընդգրկում է շուրջ
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Ազգային երգն ու պարը կենցաղ 
վերադարձնելու և ազգային 
ինքնագիտակցության զարգացումը 
խթանելու նպատակով «Այբ» կրթական 
հիմնադրամը և «Կարին» ավանդական 
երգի-պարի խմբի հիմնադիր 
և գեղարվեստական ղեկավար 
Գագիկ Գինոսյանը 2015 թվականի 
սեպտեմբերին համատեղ ստեղծեցին 
«Ազգային երգ ու պարի ակադեմիա» 
կրթամշակութային հիմնադրամը, որի 
առաքելությունը ազգային երգերն ու 
պարերն ուսումնասիրելը, ուսուցանելն 
ու հանրայնացնելն է՝ դրանք դարձնելով 
հայ ժողովրդի կենդանի մշակույթի 
մաս, և ազգային ինքնագիտակցության 
բարձրացմանը նպաստելը։

Մենք հավատում ենք, որ ազգային արժեքների 
պահպանումը և փոխանցումը սերունդներին 
լավագույն ապագայի հենքն է։ «Այբ»-ն ազգային 
արժեքների և նորարար գաղափարների խաչմերուկ է, 
որտեղ հատվում են միջազգային լավագույն փորձը և 
հայկական մտածողությունը, դարերի պատմությունն ու 
հիշողությունը։ 
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Մեզ 
վստահում են
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2018 թվականին ընդլայնվեց «Այբ»-ի գործընկերության ու 
համագործակցության շրջանակը՝ ամրապնդելով համատեղ ուժերով  
կրթությունը զարգացնելու մեր գաղափարը։

Շնորհակալ ենք մեր բոլոր գործընկերներին վստահության ու մեր 
նախաձեռնություններին աջակցելու համար։ Առանց համախմբման 
ու ջանքերը միավորելու հնարավոր չէր լինի ստանալ այն արդյունքը, 
որն արդեն ունենք. միայն ներուժն ու նպատակները միավորելով ենք 
կարող հասնել կրթության ոլորտում համակարգային բարեփոխումների։ 
Դա է մեր առաքելությունը, և նաև այդ առաքելության նկատմամբ մեր 
գործընկերների հավատն է մեզ դարձրել իրական ուժ։

Մեր աջակիցներն ու 
գործընկերները

Մրցույթներ

Ռոբոտների համաշխարհային 
օլիմպիադայի գործընկեր 

Armenian National 
Engineering Laboratories

Ռոբոտների համաշխարհային 
օլիմպիադայի աջակից

Պատանի քիմիկոսների համահայկական 
մրցաշարի հովանավոր

«Վերածնունդ» մշակութային 
և ինտելեկտուալ հիմնադրամ 
Մաթեմատիկայի տեսանյութերի, 
հոդվածների, վարժությունների 
տեղայնացում

Եվրամիություն - Վորլդ Վիժն 
Հայաստան - «ԵՄ-ն հանուն 
երիտասարդության՝ ՍԵՅ ԵՍ. 
հմտություններ աշխատանքի համար» 
ծրագրի շրջանակում 10 առարկայական 
բաժնի տեղայնացում

Ծրագրավորման բաժնի 
տեղայնացում

Սիթիզեն

«Նոյյան Տապան» 
գրախանութ

Մեգաթոյս

«Կենգուրու» 
մաթեմատիկական մրցույթի 10-ամյակին 
նվիրված միջոցառման գործընկերներ

 «Քան»
ակադեմիայի հայաստանյան 
գրասենյակ
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Skill  - աջակցություն 
նախագծի կազմակերպչական 
աշխատանքներին

Մեր գործընկեր ռեստորանները նվիրում են բարի 
հանդիպումներ՝ այդպիսով մասնակցելով մեր 
երեխաներին լավագույն կրթություն նվիրելու գործին։

«Հաջողության 
բանաձև» 
նախագիծ

«Բարի
ընթրիք»
նախագիծ

Մենք կարևորում ենք 
միջազգային գործընկերների հետ 
համագործակցությունը, փորձի 
փոխանակումը, միջազգային 
չափանիշներին համապատասխան 
կրթական ծրագրերի ստեղծումը և մեր 
կրթական ծրագրերի արտահանումը։ 

«Սլովո» 
ՍՊԸ

«Կենգուրու առանց 
սահմանների» 
միջազգային 
ընկերակցություն

Ռոբոտների 
համաշխարհային 
օլիմպիադայի 
ընկերակցություն

Տեղեկատվական 
գործընկեր

Կայուն 
գործընկեր

Նոր 
գործընկեր

Միջազգային գործընկերներ

«Արարատյան 
բակալավրիատ»  
ծրագիր

«Քան» 
ակադեմիա

• Ai Leoni
• Ankyun
• Casa de Espana
• Dolmama
• Sinatra

• Tufenkian
• Provence Lorange
• Gouroo Club & Garden
• Garun
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• «Ազադ» հիմնադրամ
• «Աիստ Գլոբալ» ՍՊԸ
• «Արմ Մարաթոն» 

մարզակրթական 
հիմնադրամ

• «Բարրի» ՍՊԸ
• «Բողոսյան» հիմնադրամ
• «Գալաքսի կոնցեռն» ՍՊԸ
• «Գռոու» ՍՊԸ
• «Զիգզագ» ՍՊԸ
• «Ինտերնետ պրոջեքտս» 

ՍՊԸ
• «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
• «Հայկս ընդ կո» ՍՊԸ
• «Հաջողության բանաձևի» 

դրամահավաք
• «Ճամփորդ» 

հասարակական 
հիմնադրամ

• «ՋիԷնՍի-Ալֆա» ՓԲԸ
• «Ռենեսանս» 

մշակութային և 
ինտելեկտուալ 
հիմնադրամ

• «Ռոսգոսստրախ-
Արմենիա» ԱՓԲԸ

• «Վարդանյան ընտանիք» 
բարեգործական 
հիմնադրամ

• «Վորլդ վիժն 
ինթերնեյշնլ» 
միջազգային 
բարեգործական 
կազմակերպության 
հայաստանյան 
մասնաճյուղ

• «Meet For Charity» ՍՊԸ
• Ալլա Ստեփանյան
• Ամալյա Մխիթարյան
• Անահիտ Ադամյան
• Անահիտ Հովհաննիսյան
• Անահիտ Վարդանանց
• Անաստասիա Տյուրինա
• Անի Նազարյան
• Աննա Խաչյան
• Աննա Մովսեսյան
• Աննա Վելիցյան
• Անուշ Արմենակի 

Այվազյան
• Աշխեն Մելիքսեթյան
• Աշոտ Բագրատյան
• Աշոտ Մկրտչյան
• Ավետիք Չալաբյան

• Արա Հոմերի 
Աբրահամյան

• Արամ Ջիվանյան
• Արամ Փախչանյան
• Արամ Ֆարշյան
• Արթուր Ալավերդյան
• Արթուր Բերդ
• Արթուր Թովմասյան
• Արթուր Ջանիբեկյան
• Արման Հարությունյան
• Արման Տիգրանյան
• Արմեն Ադամյան
• Արմեն Բալդրյան
• Արմեն Դավթյան
• Արմեն Կազարով
• Արմեն Ջանամյան
• Արմինե Առուստամյան
• Արսեն Աղաջանյան
• Արսեն Թառոյան
• Արտակ Գասպարյան, 

Աննա Մխիթարյան
• Արտակ Գյուրջինյան
• Արտակ Հովհաննիսյան
• Արտաշես Թովմասյան
• Գագիկ Սահակյան
• Գայանե Արամյան
• Գառնիկ Օհանյան
• Գարիկ Դավթյան
• Գոհար Մալումյան
• Գոհար Ներսիսյան
• Գրիգոր Մակիչյան
• Գևորգ Կարապետյան
• Գևորգ Սաֆարյան
• Դավիթ Յան
• Դիանա Հովհաննիսյան
• Դիանա Ղաբուզյան
• Ելենա Կոժեմյակինա
• Եկատերինա Ախանովա
• Եվա Սողոյան
• Երվանդ Հովհաննիսյան
• Զոհրաբ Գևորգյան
• Էդուարդ Միհրանյան
• Էլեն Քարիմյան
• Էրիկ Հայրապետյան
• Թալին Սաղդասարյան
• Ինգա Նազարյան
• Լիլիա Խաչատրյան
• Լիլիթ Գևորգյան
• Լիլիթ Պետրոսյան
• Լուսինե Քասարջյան
• Լուսինե Կարապետյան
• Լևոն Գրիգորյան
• Լևոն Ղազարյան

• Լևոն Ջանփոլադյան
• Լևոն Ֆրնջիբաշյան
• Կազար Ակոպյան
• Կարեն Ազատյան
• Կարեն Աղաջանյան
• Կարեն Ավագումյան
• Կարո Սարգսյան
• Հակոբ Մոմջյան
• Հայկ Խաչատրյան
• Հայկ Պետրոսյան
• Հովիկ Մուսայելյան
• Հովնան Լալայան 
• Մանուկ Հերգնյան
• Մառտա Միսկարյան
• Մարգարիտա 

Արզումանյան
• Մարիամ Գրիգորյան
• Մարիաննա Մկրտչյան
• Մարինա Հակոբյան
• Մարինե Սարյան
• Մարտին Մինասյան
• Մեսրոպ քհն. Արամյան, 

«Վեմ» հիմնադրամ
• Մերի Ավետիսյան
• Մերի Գրիգորյան
• Մերի Մամիկոնյան
• Նարե Հովհաննիսյան
• Նարեկ Ասլիկյան
• Նարեկ Ղազարյան
• Ներսես Սաֆարյան
• Շարմաղ Սաքունց
• Շաքե Աբրահամյան
• Շողեր Աթանեսյան
• Շուշան Կարապետյան
• Շուշանիկ Բասմաջյան
• Ռուբեն Հարությունյան
• Ռուբեն Սիմոնյան
• Ռուզաննա Ազրոյան
• Ռուզաննա Մայիլյան
• Ռուզաննա Սարգսյան
• Սամվել Դովլաթյան
• Սամվել Եղիկյան
• Սարգիս Բադալյան
• Սեդրակ Քոչարյան
• Սերգեյ Բորովոյ
• Սերգեյ Համբարձումյան
• ՍԻ Ի ԹԻ
• Սիլվա և Եվգենի Յան
• Սյուզան Ամերիկյան
• Սոլանժ Թամամյան
• Սոնա Կոշեցյան
• Ստեփան Բաբայան
• Վալենտինա Գևորգյան

• Վալերի Կազախեցյան
• Վահան Աբգարյան
• Վահե Ամիրբեկյան
• Վահե Ավետիսյան
• Վահե Տոռոզյան
• Վահրամ Ղուշչյան
• Վարազդատ Մարգարյան
• Վարդան Աբրահամյան
• Վարդան Բաբիկյան
• Վերգինե Կիրակոսյան
• Վիգեն  Սարգսյան
• Վիկտոր Ակուլյան
• Վիկտորիա Չալաբյանց
• Վիոլետ Բարխուդարյան
• Տաթևիկ Ավետիսյան
• Տատյանա Պանկինա
• Տիգրան Մամիկոնյան
• Փատրիկ Դերհամ
• Քնարիկ Ջալաթյան
• Քսենիա Միլկինա
• Քրիստինե Սաքեյան
• Անաստասիա Սավինա
• Ադուր Քաբաքյան
• ՀԲԸՄ «Լևոն և Կլոդիա 

Նազարյան» ընտանեկան 
հիմնադրամ

• Ալեքսեյ Սինիցկի
• Աշխեն Տանյան 
• Bear Hug Foundation
• D.Y. Investments 
• Նպատակային 

դրամագլուխ
• Goldman, Sachs & Co 
•  Հերա Մարգարյան
•  Ջոն և Գայանե Փրիջյան
• Մաթիաս Վինտցեր
• Րաֆֆի Քասարջյան
• The Benevity Community 

Impact Fund 
• Ucom
• Վիգեն և Մարալ 

Քաբաքյան

2018 թ. մեզ աջակցել են 

Նոր 
գործընկեր
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Դրամական հոսքերի հաշվետվություն
«Այբ» կրթական հիմնադրամ
Ընդհանուր և վարչական աշխատանքներ, «Այբ» ակումբ
Ընդհանուր և վարչական աշխատանքներ
«Այբ» ակումբի համակարգում
ԿԳԱԾ-ում «Այբ»-ի ներդրում
«Այբ» կրթական հանգույց
Ընդհանուր «Այբ» կրթական հանգույց ծրագիր, ներառյալ Ա և Բ մ/շ
Եկեղեցու ծրագիր
Գ մասնաշենք
Ֆաբլաբ
«Այբ» դպրոցի աշակերտների կրթաթոշակներ
«Այբ» դպրոցի աշակերտների անվանական կրթաթոշակներ
«Այբ» դպրոցի աշակերտների կրթաթոշակների կազմակերպում
Մրցույթներ
«Կենգուրու» մաթեմատիկական մրցույթ
«Ռուսական արջուկ» մրցույթ
Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշար
«Մեղու» մրցույթ
Մաթեմատիկայի ճամբար (Wolfram Mathematica Summer Camp)
Ռոբոտների համաշխարհային օլիմպիադա
Կրթաթոշակներ աշխարհի լավագույն համալսարանների 
ուսանողներին
Կրթաթոշակներ աշխարհի լավագույն համալսարանների ուսանողներին
Էլեկտրոնային ռեսուրսների թարգմանության և ստեղծման 
նախագիծ
Էլեկտրոնային ռեսուրսների թարգմանության և ստեղծման նախագիծ
Ծրագրավորումն ավագ դպրոցի աշակերտների և ուսուցիչների համար
Առցանց կրթական հարթակի տեղայնացման կամ զարգացման ծրագիր
ԿԳԱԾ
Պետ. ֆինանսավորում
Այլ ծրագրեր
«Այբ» ավան
Նպատակային դրամագլուխ (Endowment fund)
Ազգային երգի-պարի ակադեմիա
Գիտության և տեխնոլոգիայի կենտրոն
Տեխնոլոգիական համալսարանի ծրագիր
Գիտության և տեխնոլոգիաների ծրագիր (FAST)
Այլ ծրագրեր
Ընդամենը

«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամ
Հանրակրթություն
Կրթական այլ ծրագրեր, դասընթացներ
Այլ
Ընդամենը

«Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց» կրթական հիմնադրամ
Դպրոցի կառավարման ծառայություններ
Ուսման վճար
Այլ
Ընդամենը

Մուտք 2017

95 396 171
85 878 866

9 517 305
-

738 003 143
2 660 825

195 744 050
364 099 222

-
170 887 517

4 611 529
-

94 013 092
40 422 369

9 227 780
110 000

38 344 817
-

5 908 126

109 322 096
109 322 096

15 517 000
15 517 000

666 337 100
666 337 100
28 212 178

-
3 575 308

484 370
-

24 152 500
1 746 800 779

856 166 429
1 663 333

14 663 593
872 493 355

151 440 259
4 525 000

567 286
156 532 545

Ելք 2017

137 435 209
50 996 748

9 517 305
76 921 156

560 742 174
8 711 383

65 819
388 225 289

-
156 820 794

6 851 144
67 745

79 704 230
36 276 924

9 196 837
3 616 683

25 017 033
-

5 596 753

84 713 087
84 713 087

11 305 122
11 305 122

719 310 044
719 310 044

27 378 744
-

2 884 500
510 910

-

23 983 334
1 620 588 610

856 166 429
1 663 333

14 663 593
872 493 355

156 532 545

156 532 545

Մուտք 2018

191 015 333
175 674 119
15 341 214

129 224 520
240 980

29 988 097

96 195 443
2 800 000

98 856 927
43 363 210
8 018 897
7 120 000

35 216 820
-

5 138 000

97 492 885
97 492 885

33 601 700
28 030 200

-
5 571 500

376 360 500
376 360 500
56 691 445

482 440

56 209 005

983 243 311

1 026 482 361
6 289 551

12 905 023
1 045 676 935

143 436 055
6 808 333
1 233 016

151 477 404

Ելք 2018

157 866 231
137 291 956

15 341 214
5 233 061

285 349 614
26 159 908

1 128 288
139 985 880

2 955 803
100 347 729

-
14 772 006

111 689 745
50 468 258
13 659 563
7 998 491
31 631 122

-
7 932 311

107 903 426
107 903 426

29 271 072
23 569 144

1 795 633
3 906 294

497 984 208
497 984 208
52 665 307

976 580

51 688 728

1 242 729 603

1 026 482 361
6 289 551

12 992 328
1 045 764 240

150 421 864

150 421 864
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51% 638 945 025
Ծրագրերի իրականացում

23% 285 349 614
«Այբ» դպրոց

13%
Ընդհանուր և վարչական աշխատանքներ

285 349 614

Միայն Գ մասնաշենքի կառուցում 
ու կահավորում

100 347 729
Միայն կրթաթոշակներ (2018 թ.)

2018 թ.
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Ես հպարտ ու անսահման երջանիկ 
եմ, որ «Այբ» կրթական հիմնադրամի 
կյանքի մի մասնիկն եմ։ Մեր կրթական 
նախաձեռնությունները սրընթաց 
զարգանում են, իսկ ոչ միայն ընդհանուր 
հետաքրքրությամբ, այլև մեր ազգի 
պատմությամբ, մշակույթով ու 
բնավորությամբ միավորված մարդկանց 
գաղափարների և նպատակների 
միասնականությունը մեզ օրեցօր ավելի ու 
ավելի ուժեղ է դարձնում։

ԱՐԹՈՒՐ 
ՋԱՆԻԲԵԿՅԱՆ
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Անկախ 
աուդիտորական 
եզրակացություն

«Այբ» կրթական հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդին

Կարծիք

Մենք իրականացրել ենք «Այբ» կրթական հիմնադրամի 
(«Հիմնադրամ») ֆինանսական հաշվետվությունների 
աուդիտը, որոնք ներառում են ֆինանսական վիճակի 
մասին հաշվետվությունը 2018թ. դեկտեմբերի 31֊ի 
դրությամբ, հաշվետու տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների, Հիմնադրամի 
միջոցների մնացորդում փոփոխությունների և դրամական 
միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, 
ինչպես նաև ծանոթագրությունները, որոնք ներառում 
են հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
հիմնական դրույթները և այլ բացատրական 
տեղեկատվություն։

Մեր կարծիքով, կից ներկայացվող ֆինանսական 
հաշվետվությունները, բոլոր էական առումներով, 
ճշմարիտ են ներկայացնում Հիմնադրամի ֆինանսական 
վիճակը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, ինչպես նաև 
վերջինիս ֆինանսական գործունեության արդյունքները 
և դրամական միջոցների հոսքերը հաշվետու տարվա 
համար՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն։

Կարծիքի արտահայտման հիմքեր

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք Աուդիտի միջազգային 
ստանդարտներին (ԱՄԱ) համապատասխան։ 
Նշված ստանդարտներով նախատեսված մեր 
պարտականությունները ներկայացված են մեր 
եզրակացության «Աուդիտորի պատասխանատվությունը 
ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» 
բաժնում։ Մենք անկախ ենք Հիմնադրամից համաձայն 
Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների 
խորհրդի Պրոֆեսիոնալ հաշվապահների էթիկայի 
օրենսգրքի (ՀԷՄՍԽ օրենսգիրք) և Հայաստանի 
Հանրապետությունում ֆինանսական հաշվետվությունների 
աուդիտի նկատմամբ կիրառելի էթիկայի պահանջների, 
և մենք կատարել ենք էթիկային վերաբերող մեր այլ 
պարտականություններն այս պահանջներին և ՀԷՄՍԽ 
օրենսգրքին համապատասխան։ Մենք գտնում ենք, որ ձեռք 
բերված աուդիտորական ապացույցները բավականաչափ են 
և համապատասխան մեր աուդիտորական եզրակացության 
հիմք հանդիսանալու համար։

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում 
ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը 
ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ համաձայն 
ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և 
ճշմարիտ ներկայացման, ինչպես նաև այնպիսի ներքին 
վերահսկողության համակարգի համար, որը համարում 
է անհրաժեշտ սխալի կամ խարդախության արդյունքում 
առաջացող էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական 
հաշվետվություններ պատրաստելու համար։

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս 
ղեկավարությունը պետք է իրականացնի Հիմնադրամի 
անընդհատ գործելու կարողության գնահատում, 
բացահայտելով, կիրառելի լինելու դեպքում, 
անընդհատությանը վերաբերող հարցերը և կիրառելով 
անընդհատության հիմունքով հաշվառումը, բացառությամբ 
այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը մտադիր է կամ 
լուծարել Հիմնադրամը կամ դադարեցնել վերջինիս 
գործունեությունը, կամ չունի դրանից խուսափելու 
իրատեսական այլընտրանք։

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձիք 
պատասխանատու են վերահսկել Հիմնադրամի 
ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման 
գործընթացը։

Աուդիտորի պատասխանատվությունը 
ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 
համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ երաշխիք առ այն, 
որ ֆինանսական հաշվետվություններն, ամբողջությամբ 
վերցված, զերծ են սխալի կամ խարդախության պատճառով 
առաջացած էական խեղաթյուրումներից և ներկայացնել 
մեր կարծիքը ներառող աուդիտորական եզրակացություն։ 
Ողջամիտ երաշխիքը հավաստիացման բարձր աստիճան 
է, սակայն այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ֊ների համաձայն 
աուդիտի իրականացման ընթացքում միշտ հնարավոր 
կլինի հայտնաբերել էական խեղաթյուրումը՝ վերջինիս 
առկայության դեպքում։ Խեղաթյուրումները կարող են 
առաջանալ խարդախության կամ սխալի հետևանքով և 
համարվում են էական, եթե կարելի է պատճառաբանված 
կերպով ակնկալել, որ, առանձին կամ միասին 
վերցված, ազդեցություն կունենան այս ֆինանսական 
հաշվետվությունների հիման վրա օգտագործողների կողմից 
կայացվող տնտեսական որոշումների վրա։

Որպես ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացվող աուդիտի 
մաս մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություն 



ՄենՔ ՀԱշվետու ենՔ

101

և պահպանում ենք մասնագիտական թերահավատություն 
աուդիտի ընթացքում։ Մենք նաև՝

• հայտնաբերում և գնահատում ենք խարդախության կամ 
սխալի հետևանքով ֆինանսական հաշվետվությունների 
էական խեղաթյուրման ռիսկերը, մշակում և 
իրականացնում ենք այդ ռիսկերին անդրադարձող 
աուդիտորական ընթացակարգեր և ձեռք ենք բերում 
աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավականաչափ 
են և համապատասխան մեր աուդիտորական 
եզրակացության հիմք հանդիսանալու համար։ 
Խարդախության հետևանքով առաջացած էական 
խեղաթյուրումը չհայտնաբերելու ռիսկն ավելի մեծ է քան 
սխալի հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրումը 
չհայտնաբերելու ռիսկը, քանի որ խարդախությունը 
կարող է ներառել գաղտնի համաձայնություն, կեղծիք, 
միտումնավոր բացթողումներ, խեղաթյուրումներ կամ 
ներքին վերահսկողության համակւսրգի շրջանցում։

• պատկերացում ենք կազմում աուդիտին վերաբերող 
ներքին վերահսկողության համակարգի վերաբերյալ՝ 
տվյալ հանգամանքներում տեղին աուդիտորական 
ընացակարգեր մշակելու, բայց ոչ Հիմնադրամի ներքին 
վերահսկողության համակարգի արդյունավետության 
վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու նպատակով։

• գնահատում ենք կիրառվող հաշվապահական 
հաշվառման քաղաքականության տեղին լինելը և 
ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական 
հաշվառման գնահատումների և հարակից 
բացահայտումների հիմնավորվածությունը։

• կատարում ենք եզրահանգում ղեկավարության կողմից 
անընդհատության հիմունքով հաշվառում կիրառելու 
տեղին լինելու վերաբերյալ և, հիմք ընդունելով ձեռք 
բերված աուդիտորական ապացույցները, կատարում 
ենք հետևություն, թե արդյոք առկա է դեպքերի կամ 
հանգամանքների հետ կապված էական անորոշություն, 
որը կարող է լուրջ կասկածներ հարուցել Հիմնադրամի 
անընդհատ գործելու կարողության վերաբերյալ։ 
Եթե մենք եզրակացնենք, որ գոյություն ունի էական 
անորոշություն, մենք պետք է մեր աուդիտորական 
եզրակացությունում ուշադրություն հրավիրենք 
ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան 
բացահայտումներին, կամ, այդ բացահայտումների ոչ 
համապատասխան լինելու դեպքում ձևափոխենք մեր 
կարծիքը։ Մեր եզրահանգումները հիմնված են մինչև 
մեր աուդիտորական եզրակացության ամսաթիվը 
ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների 
վրա։ Այնուամենայնիվ, ապագա դեպքերը կամ 

հանգամանքները կարող են հանգեցնել Հիմնադրամի 
կողմից անընդհատության հիմունքով գործունեության 
իրականացման դադարեցմանը։

• գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների 
ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և 
բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները 
և գնահատում ենք, թե արդյոք ֆինանսական 
հաշվետվություններն արտացոլում են իրենց հիմքում 
ընկած գործառնություններն ու իրադարձությունները 
այնպիսի ձևով, որը թույլ է տալիս ապահովել ճշմարիտ 
ներկայացում։

Ի թիվս այլ հարցերի, մենք տեղեկացնում ենք կառավարման 
օղակներում ներգրավված անձանց աուդիտի պլանավորված 
շրջանակների և ժամկետների, աուդիտի ընթացքում 
առաջացած նշանակալից հարցերի, այդ թվում աուդիտի 
ընթացքում հայտնաբերված ներքին վերահսկողության 
համակարգի էական թերությունների մասին։

Այս անկախ աուդիտորական եզրակացության 
ներկայացման համար հիմք հանդիսացող աուդիտի 
իրականացման պատասխանատու գործընկերն է՝
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«Այբ» հիմնադրամի բարձրագույն ղեկավար 
մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է: 
Հոգաբարձուների խորհրդի լիազորությունների 
ժամկետը երկու տարի է:

Ռուբեն 
Հարությունյան
Ռուսաստան, նախագահ

Վարդան 
Բաբիկյան
Ռուսաստան

Լևոն
Ղազարյան
ԱՄՆ

Կարո
Սարգսյան
Ռուսաստան, ՀԽ նախագահ 
մինչև 2018 թ. հոկտեմբեր

Կարեն
Մուսաելյան
ԱՄՆ

Դավիթ
Յան
Ռուսաստան, ԱՄՆ

Դավիթ 
Փախչանյան
Հայաստան

«Այբ» կրթական հիմնադրամը գնահատում է «Այբ»-ի 
կյանքի 13 տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր 
բարերարի, յուրաքանչյուր նվիրյալի ներդրած 
ջանքն ու եռանդը,  հավատն ու վստահությունը։

2018 թվականը բարեփոխումների ու 
վերադասավորումների տարի էր։ Բարեփոխումների 
շղթան սկսվեց «Այբ» կրթական հիմնադրամում 
համակարգային ու կառուցվածքային 
փոփոխություններով՝ ձևավորելով գործառույթներին 
ու նպատակներին համարժեք բաժիններ և որոշ 
ուղղություններով կրճատելով աշխատակազմը՝ որպես 
հետևանք ԿԳԱԾ-ի դադարեցման։

Բարեփոխումները չշրջանցեցին նաև 
հիմնադրամի կառավարման համակարգը, և  այդ 
շրջանակում «Այբ» ակումբն ինքնալուծարման 
որոշում կայացրեց՝  26 «կողմ» ձայնով։ Ակումբի 
անդամները 36-ն են, քվեարկությանը մասնակցել 
են 28-ը։ Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ 
ինքնալուծարման որոշման համար անհրաժեշտ 
է ընդհանուր ձայների առնվազն 2/3-ը՝ 24 ձայն։ 
«Այբ» ակումբի ինքնալուծարման պարագայում 
«Այբ»-ի առաքելության շարունակականությունն 
ապահովելու գործառույթը վերապահվել է «Այբ» 
կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների 
խորհրդին, որն ամբողջությամբ ստանձնել է այդ 
պատասխանատվությունը։

Ակումբի նախկին անդամների մեծամասնությունն 
այսօր էլ համախմբված է «Այբ» գաղափարի շուրջ 
և շարունակում է իր ներուժն ու փորձը ներդնել 
Հայաստանի և Արցախի կրթության  վերափոխման ու 
զարգացման մեջ։

Հոգաբարձուների 
խորհուրդ
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Հիմա մենք ապրում 
ենք տեղեկատվությամբ 
գերհագեցած դարում, 
որն իր հետ բերում է 
և՛ մարտահրավերներ, 
և՛ նոր 
հնարավորություններ։ 
Աշխարհը սրընթաց 
փոխվում է, իսկ 
փոփոխությունների 
արագությունը՝ 
անընդհատ 

աճում։ Ակտիվ գործածվում է 
արհեստական բանականությունը, 
բայց միևնույն ժամանակ նպաստում 
որոշ մասնագիտությունների դուրս 
մղմանը։ Այս ամենին համընթաց՝ 
«Այբ» դպրոցի նպատակներն ու 
խնդիրներն էլ են մշտապես փոփոխվում՝ 
սովորողներին համաշխարհային որակի 
ժամանակակից լավագույն կրթություն և 

ՌՈՒԲԵՆ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ազգային մշակույթին ու արժեքներին համահունչ 
դաստիարակություն տալու նպատակով։

Դպրոցն այսօր տալիս է շրջանավարտներ, որոնք 
կարող են արագ հարմարվել փոփոխվող միջավայրին 
և որոնք հասկանում են շարունակական կրթության ու 
զարգացման կարևորությունը։

2018 թվականը փոփոխությունների տարի էր նաև 
«Այբ» համայնքի կյանքում։ Այդ փոփոխությունները 
հանգեցրել են «Այբ»-ի հոգաբարձուների խորհրդին 
ու ղեկավարությանը ավելի մեծ ինքնուրույնության և 
պատասխանատվության փոխանցման։ Համայնքը 
«Այբ» ակումբի ինքնալուծարման և «Այբ»-ի 
կառույցների նոր, առավել արդյունավետ զարգացման 
մեխանիզմներ ստեղծելու որոշում է կայացրել։

Հուսով եմ, որ այս տարվա ընթացքում հիմնադրամի 
հոգաբարձուների խորհուրդը «Այբ» համայնքի հետ 
համատեղ կկարողանա արժանի կերպով անցնել 
անցումային այս փուլը և ներդնել նոր կանոններ ու 
արդյունավետ փոխգործակցության սկզբունքներ 
«Այբ» կրթական ծրագրի բոլոր մասնակիցների միջև։
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«Այբ»-ն իր հաջողված փորձը 
բոլորի համար հասանելի 
դարձնելու նպատակ ունի

• Ստեղծել մարզային դպրոցներում 
լաբորատոր հնարավորություններ

• Իրականացնել դպրոցների ուսուցիչների և 
տնօրենների վերապատրաստում  

• Նպաստել դպրոցների 
համագործակցությանը, լավագույն փորձի 
փոխանակմանը՝ ստեղծելով ցանց

• Տարածել դպրոցներում նախագծային 
ուսումնառության՝ «Այբ»-ի կիրառած մոդելը

• Տարածել մենտորության գաղափարը
• Ամրապնդել առցանց կրթության մշակույթը՝ 

«Քան» ակադեմիայի հայերեն նյութերի 
օգնությամբ

• Իրականացնել կրթական 
հետազոտություններ

• Արտահանել «Այբ»-ի ստեղծած կրթական 
տեխնոլոգիաները ոչ միայն Հայաստանի այլ 
կրթական հաստատություններ, այլև սփյուռք 
ու միջազգային հարթակներ

«Այբ»-ը ձգտում է փոխանցել ու տարածել ցանկացած ձեռքբերում ու նոր 
հնարավորություն, ստեղծել համագործակցության լայն հարթակ՝ հօգուտ կրթական 
համակարգի բարելավման։ 

Այս նպատակին են ծառայում մեր աշխատանքների նոր ուղղությունները.  
«Այբ» կրթական հիմնադրամն արդեն սկսել է հանրապետության տարբեր, 
այդ թվում՝ մարզային դպրոցների հետ նոր ձևաչափով գործակցություն, 
Տավուշի մարզպետարանի հետ ստորագրել է համագործակցության հուշագիր՝ 
համատեղ կրթական ծրագրեր  իրականացնելու նպատակով, ձեռք բերել նոր 
պայմանավորվածություններ։

Այս ծրագրերի զգալի մասը 
հաջողությամբ ստեղծվել ու 
գործարկվել է  «Այբ» ընտանիքի 
երկու՝ «Այբ» և Դիլիջանի 
կենտրոնական դպրոցներում, 
ինչպես նաև առանձին 
բաղադրիչներով ներառվել 
«Արարատյան բակալավրիատ» 
ծրագրում։ 
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Ծրագրի նպատակն է դպրոցներում ունենալ 
տեխնոլոգիապես հագեցած ժամանակակից 
բնագիտական լաբորատորիաներ և ուսումնական 
այնպիսի միջավայրեր, որոնցում երեխան 
հնարավորություն կունենա բացահայտելու իր 
ներուժը, կատարելու փորձարկումներ և փոքրիկ 
հայտնագործություններ, հաստատելու իր ապագա 
հաջողության հիմքերը: Լաբորատորիաների 
ներդրմանը զուգահեռ՝ հիմնադրամը նախաձեռնել 
է ծրագրում ներգրավված ուսուցիչների 
վերապատրաստման փուլ, որը հորիզոնական 
համագործակցության հարթակ կստեղծի ոչ միայն 
նոր հմտություններ ձեռք բերած ուսուցիչների, 
այլ նաև դպրոցների միջև՝ նրանց համախմբելով 
հետաքրքիր նախագծերի շուրջ։ Սա այն մոդելն 
է, որը, մեր պատկերացմամբ, կամբողջացնի 
համագործակցության ողջ շղթան և կապահովի 
լաբորատոր կարողությունների տարածականությունը։
Հանրապետության տարբեր մարզերում ու 
դպրոցներում արդեն կա 11 «ԱյբԼաբ», որոնցից 3-ը՝ 
«Այբ» ընտանիքի դպրոցներում, 8-ը՝ Երևանում, 
Քաջարանում, Վաղարշապատում և Բերդում։ 
Սրանք ամբողջական լաբորատոր համալիրներ են` 
իրենց տարածքային լուծումներով, կահավորանքի 
ու սարքավորումների համալրվածությամբ, 
հաղորդակցական և անվտանգության 
համակարգերով: 

Այս նախագիծը կարող է նոր հորիզոններ բացել 
սովորողների և ուսուցիչների համար, ստեղծել 
հայերեն միանգամայն նոր կրթական ռեսուրսներ՝ 
ուսումնական ծրագրին համահունչ և լրացուցիչ, 
զարգացնել առցանց կրթության գաղափարը։ 

Միաժամանակ այս ծրագրի միջոցով Հայաստանը 
կարող է իր ակտիվ դերն ունենալ առցանց 
ուսումնական նյութերի մշակման մեջ։

Եռամյա կտրվածքով նախանշվել է հայերեն նյութեր 
ստեղծել հատկապես բնագիտական առարկաների 

Մեր ամենախոշոր ծրագրերից է «ԱյբԼաբ»-երի 
ստեղծումը։ 

Մեր առջև դրված նպատակներից է նաև «Քան» 
ակադեմիայի տեղայնացումն ու բաժինների ընդլայնումը:
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բաժնում, ինչն իր հերթին կբարելավի նոր ներդրվող բնագիտական «ԱյբԼաբ»-
երում ներգրավված սովորողների և ուսուցիչների գիտելիքներն ու մասնագիտական 
հմտությունները՝ նրանց համար հասանելի դարձնելով ոլորտի ամենավերջին 
ձեռքբերումներն ու ուսումնական նյութերը։ Այլ կերպ ասած՝ «Քան»-ի միջոցով 
ձեռք բերված գիտելիքները գործնական կիրառում կգտնեն «ԱյբԼաբ»-երում. սա 
սեփական ներուժը բացահայտելու, գիտությունը ճանաչելու և սիրելու ամենաուղիղ 
ճանապարհն է։

Մեր տեսլականի մեջ է նաև ձեռք բերված փորձի հիման վրա սեփական 
բովանդակության ստեղծումը. «Քան» ակադեմիան կունենա հայոց լեզվի, հայ 
մշակույթի ու պատմության բաժիններ, հարթակի օգտատերերին կառաջարկի 
հայերեն հետաքրքիր ու պահանջված նոր նյութեր:

նպատակ ունենալով բացահայտելու և 
տարածելու լավագույն կրթական փորձն 
ու մշակույթը։ Նա նաև շարունակելու է 
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի 
շրջանակում ուսուցիչների վերապատրաստման՝ 
հաջողությամբ մեկնարկած ու մեծ ոգևորություն 
առաջացրած նախաձեռնությունը։ 

Այս ամենը՝ համագործակցության նոր 
ձևաչափերով ու հարթակներում, ավելի մեծ թվով 
գործընկերների հետ՝ միավորելով ջանքերն ու 
ստեղծելով առավել մեծ սիներգիկ ազդեցություն 
համակարգային բարեփոխումների համար:

«Այբ» կրթական հիմնադրամը 
նշված ու նաև նոր 
ուղղություններով ստեղծում 
է դպրոցների հորիզոնական 
համագործակցության 
հարթակ՝
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«Այբ»-ը 
մարդիկ են
Կրթությունն առաքելություն դարձրած մարդիկ, որոնք իրենց 
աշխատանքն ու ներդրումը չեն գնահատում ժամանակով կամ չափելի 
մեկ այլ միավորով, այլ մեկ անգամ վառվում են այդ գաղափարով ու 
դառնում ամբողջությամբ այբական։ Շնորհակալությո՛ւն, այբականնե՛ր։
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