
Այլընտրանքային հանրակրթության աջակիցների միության 

ձևավորման սկզբունքները 

 

Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և 

այլ կազմակերպությունների, անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից, խմբերի և 

անհատների (այսուհետ՝ Անդամ) միությունը (այսուհետ՝ Միությունը) ստեղծվում է 

Հայաստանում այլընտրանքային կրթությունը զարգացնելու համար, ինչը կրթական 

ծրագրի ազատ ընտրության միջոցով կապահովի սովորողի կրթության իրավունքի 

իրականացումը։  

Միությունը Անդամների կամավոր միավորում է: Միության բոլոր Անդամները 

իրավահավասարազոր են: Անդամն ազատ է իր այլընտրանքային ծրագիրը մշակելու, 

իրականացնելու, տարածելու հարցում: Միության Անդամները նպաստում են միմյանց 

ծրագրերի բարելավմանը, տարածմանը:  

Անդամները, լինելով տարբեր, երբեմն՝ իրարամերժ մանկավարժական հայացքների 

կողմնակիցներ, համոզված են, որ համագործակցության և գաղափարների 

փոխանակման, ստեղծագործական որոնումների մթնոլորտը կնպաստի ամբողջ 

կրթահամակարգի զարգացմանը: Անդամները պատրաստ են ուսումնասիրել, վերլուծել 

ու գնահատել այլընտրանքային կրթական ծրագրերը և ներկայացնել միմյանց շահերը 

պետական ատյաններում, անհրաժեշտության դեպքում հանդես գալ դրանց 

աշխատանքի բարելավմանն ուղղված առաջարկներով: 

Անդամները համարում են, որ հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքով սահմանված 

այլընտրանքային կրթական ծրագրերի առկայությունը (այդ թվում՝ հեղինակային, 

փորձարարական, միջազգային) և կրթական հաստատությունների ինքնավարությունը 

կրթության զարգացման կարևորագույն գրավականներ են։ 

Անդամ ուսումնական հաստատությունները պարտավորվում են անընդհատ 

բարելավել իրենց իրականացրած կրթական ծրագրերը, լինել թափանցիկ և մատչելի 

Անդամների և այլ ուսումնական հաստատությունների համար, աջակցել 

հանրապետության ուսումնական հաստատությունների՝ այընտրանքային ծրագրերի 

իրականացման և ներդրման գործում: 

Միությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Անդամների միջոցներով: 

Միության միջոցները գոյանում են դրամաշնորհներից, ֆոնդահայթայթումից և ՀՀ 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից։ 

Միությունը համագործակցում է ՀՀ կառավարության, ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության, կրթությունը վերահսկող մարմինների, քաղաքացիական 



հասարակության կազմակերպությունների և հայաստանյան ու արտասահմանյան այլ 

կառույցների հետ։ 

Միության գործունեության հիմքը սույն հռչակագիրն է։ 

Միությունը գործում է բաց, թափանցիկ, ունի էլեկտրոնային կայք: 

 

 

Հիմնադիր Կազմակերպություններ՝ 

 

«Այբ» դպրոց 

Տնօրեն՝ Արամ Փախչանյան 

 

«Արեգնազան» կրթահամալիր 

Տնօրեն՝ Ծովինար Մնացականյան 

 

ԵՊՀ-ին առընթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց 

Տնօրեն՝ Հայկազն Նավասարդյան 

 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

Տնօրեն՝ Աշոտ Բլեյան 

 

«Քվանտ» վարժարան 

Տնօրեն՝ Ռոբերտ Վարդանյան 

 

 

Հիմնադիր Անհատներ՝ 

 

«Օգմա Ափլիքեյշնս» կազմակերպության ղեկավար՝ 

Կարեն Ազատյան 

 

«Արեգնազան» կրթահամալիրի ուսուցիչ, ԵՊՀ-ի դասախոս՝ 

Արա Աթայան 



 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ավագ դպրոցի ղեկավար՝ 

Մարթա Ասատրյան 

 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տնօրեն՝ 

Աշոտ Բլեյան 

 

Դեմետրա-էկո ՀԿ նախագահ, Լրագրող՝ 

Աննա Եղիազարյան 

 

Կրթության փորձագետ, ԵՊՀ դասախոս՝ 

Սերոբ Խաչատրյան 

 

Մանկավարժություն մասնագիտությամբ մագիստրոս՝ 

Աննա Հարությունյան 

 

 

«Օգմա Ափլիքեյշնս» կազմակերպության վերապատրաստման բաժնի ղեկավար՝ 

Նիկիտա Մելիք-Հայկազյան 

 

Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական դպրոցի տնօրեն՝ 

Հայկազն Նավասարդյան 

 

«Քվանտ» վարժարանի տնօրեն՝ 

Ռոբերտ Վարդանյան 

 

«Այբ» դպրոցի տնօրեն, ABBYY ընկերության փոխնախագահ՝ 

Արամ Փախչանյան 

 

 


