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Միջոցառման անվանումը
1.

Կրթության ոլորտի
իրավական ակտերի
վերանայում, կոռուպցիայի
ռիսկերի գնահատում

2. Ավարտական, միասնական և
կենտրոնացված
քննությունների գործընթացի
վերանայում

-

քաղաքացիական հասարակության և
շահառուների առաջարկությունների
հիման վրա որոշված է առաջնահերթ
վերանայման ենթակա իրավական
ակտերի ցանկը

-

ոլորտի 50 իրավական ակտեր
վերանայվել են

-

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ
Հանրակրթության ոլորտում`
մշակվել է <<ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի
ընդունելության, տեղափոխման և ազատման կարգում>> լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունների փաթեթը,
լրամշակվել և քննարկման է դրվել <<ՀՀ դպրոցականների առարկայական
օլիմպիադաների անցկացման>> կարգը,
մշակման փուլում է հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի
ատեստավորմանը նախորդող վերապատրաստող կազմակերպությունների
ընտրության չափանիշները,
հաստատվել է <<Էքստեռն /դրսեկություն/ փոխադրական և ավարտական
քննություններ կազմակերպելու>> կարգը, որտեղ 6-րդ կետը վերախմբագրվել է
հետևյալ բովանդակությամբ` <<Երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր
իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության ավարտական
դասարանում, ինչպես նաև 3-րդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող
հանրակրթական ուսումնական հաստատության բոլոր դասարաններում,
էքստեռն փոխադրական քննություններ չեն կազմակերպվում>>:
Մասնագիտական կրթության ոլորտում`
մշակվել
է
<<Հայաստանի
Հանրապետության
ուսումնական
հաստատություններում
օտարերկրացիների
ընդունելության>>
կարգի
նախագիծը, որն այժմ գտնվում է ՀՀ Արդարադատության նախարարությունում,
ՀՀ բուհերի քննարկմանն է ներկայացվել <<Հայաստանի Հանրապետության
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ
ատեստավորման անցկացման>> կարգի նախագիծը:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից շրջաբերականներ են
ուղարկվել ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան, բոլոր ավագ
դպրոցներին` քննական յուրաքանչյուր առարկայի համար թեստերի շտեմարան
ստեղծելու, ներկայումս գործող թեստերը լրամշակելու և բարելավելու
նպատակով: Առաջարկվել է մինչև 2011թ. սեպտեմբերի 1-ը ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարություն ներկայացնել ուսուցիչների կողմից մշակված`
ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշներ /Ա և Բ

մակարդակներով/:
3. Միջին մասնագիտական և
բարձրագույն կրթական
ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական
հաստատություններում
օրենսդրության պահանջների
կատարման նկատմամբ
վերահսկողության
իրականացում
4. Բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների
հակակուռուպցիոն
ռազմավարական ծրագրի
մշակում

-

կանոնակարգված է միջին և
բարձրագույն մասնագիտական
կրթության ոլորտների տեսչավորման
օրենսդրական դաշտը

-

փոփոխված է «Կրթության պետական
տեսչության մասին» ՀՀ օրենքը

-

ԲՈՒՀ-երի կառավարման խորհուրդների
կողմից հաստատված է միջոցառումների
ծրագիրը

-

ԲՈՒՀ-երի կառավարման խորհուրդների
կողմից ընդունված և հրապարակված
են կատարված աշխատանքների
վերաբերյալ կիսամյակային
հաշվետվությունները
մշակված և հաստատված է
«Բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների ուսանողների
վերականգնման և հեռացման» կարգը

5. Կոռուպցիոն ռիսկերի
նվազեցում մասնագիտական
կրթության ոլորտում
ուսանողների
վերականգնման և հեռացման
գործընթացներում

-

6. Կոռուպցիոն ռիսկերի
նվազեցում մասնագիտական
կրթության ոլորտում
ուսանողների շարժունության
ապահովման գործընթացում

-

-

-

մշակված և հաստատված է
«Նախնական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունում ուսումնառությունը
որևէ պատճառով անավարտ թողած
անձի ուսանողական իրավունքի
վերականգնման» կարգը
մշակված և հաստատված է
«Բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների ուսանողների
շարժունության» կարգը
մշակված և հաստատված է
«Նախնական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական ուսումնական

Մշակվել են «Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքում և
Կրթության պետական տեսչության կանոնադրության մեջ լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը:
Օրենքում ներառվել են միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթական
ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում օրենսդրության
պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման
հիմնավորումները:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հանձնարարականի համաձայն` ՀՀ
պետական
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունների
կողմից
ներկայացվել են իրենց կողմից իրականացվող <<Կրթական համակարգում
կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-2012թթ. միջոցառումների համալիր
ծրագրերը>>, որոնք երաշխավորվել են բուհերի գիտական խորհուրդների
կողմից: Ներկայացված ծրագրերը ՀՀ պետական բուհերի կառավարման
խորհուրդների կողմից կհաստատվեն առաջիկայում կայանալիք նիստերի
ժամանակ:
Մշակվել և քննարկման է դրվել <<Նախնական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում ուսումնառությունը
որևէ պատճառով անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի
վերականգնման» կարգը;
Քննարկման փուլում է <<Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
ուսանողների վերականգնման և հեռացման>> կարգի նախագիծը, որը
հաստատման կներկայացվի ՀՀ բուհերի հետ համատեղ լրամշակումից հետո:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի համապատասխան հրամաններով
հաստատվել
են
«Ուսանողների /ուկնդիրների/ մեկ ուսումնական
հաստատությունից այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխման>> և
«Մեկից ավելի արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթություն
ստանալու>> կարգերը:

հաստատությունների ուսանողների` մեկ
ուսումնական հաստատությունից այլ
հաստատություն տեղափոխման» կարգը
-

7. Նախնական
(արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական
կրթական ծրագրեր
իրականացնող պետական
ուսումնական
հաստատությունների
ընդունելության կարգի և
կանոնների վերանայում
8. ՀՀ մարզերի ուսումնական
հաստատությունների
գործունեության նկատմամբ
անմիջական
վերահսկողության,
օպերատիվության, արագ
արձագանքման ապահովում
9. Վարչական
իրավախախտումների մասին
օրենսդրության մեջ
կրթության ոլորտի
իրավախախտումների ցանկի
վերանայում

-

10. Կրթության ոլորտի
թափանցիկության,
հաշվետվողականության և
հանրային իրազեկման
բարձրացում

մշակված և հաստատված է
«Նախնական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական մեկից ավելի
կրթություն ստանալու» կարգը
վերացված են միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններում
ընդունելության քննությունները

-

ՀՀ-ում ստեղծվել են Կրթության
պետական տեսչության տարածքային 3
մարմիններ

-

վարչական տույժերի կիրառում` ըստ
կրթական մակարդակների

-

լուսաբանված է կրթության ոլորտում
իրականացվող հակակոռուպցիոն
ծրագրով նախատեսված
միջոցառումների իրականացման
ընթացքը

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատվել է
<<Հայաստանի
Հանրապետության
նախնական
մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացնող
ուսումնական
հաստատությունների
2011
թվականի
ընդունելության կարգը>>:

Մշակվել և քննարկման է դրվել «Կրթության պետական տեսչության մասին»
ՀՀ օրենքում և Կրթության պետական տեսչության կանոնադրության մեջ
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի
նախագծերը:
ՀՀ Սյունիքի, Շիրակի, Տավուշի մարզերում տեսչության տարածքային
մարմիններ ստեղծելու նպատակով փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ
կառավարության համապատասխան որոշման մեջ:
Մշակվել և քննարկման է դրվել «Կրթության պետական տեսչության մասին»
ՀՀ օրենքում և Կրթության պետական տեսչության կանոնադրության մեջ
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի
նախագծերը:
Առաջարկություն է ներկայացվել ՀՀ կառավարություն` <<Վարչական
իրավախախտումների
մասին>>
ՀՀ
նոր
օրենսգրքում
կատարել
փոփոխություններ, ՀՀ կրթության պետական տեսչությանը վերապահելով` ըստ
կրթական մակարդակների, ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ
վարչական տույժեր կիրառելու լիազորությունը:
Ավարտվել է <<Կրթությունն ընդդեմ կոռուպցիայի>> ռադիոհաղորդշարի
ստեղծման աշխատանքները, առաջին թողարկումը եթեր կհեռարձակվի ապրիլի
13-ին, ժամը 11.10 ՀՀ հանրային ռադիոյի եթերով: Հաղորդաշարը եթեր
կհեռարձակվի երեքշաբթի և ուրբաթ օրերին ժամը 11.10-ին:

11. Գիտելիքի արժևորմանը
միտված հասարակական
կարծիքի ձևավորում

12. Կրթության ոլորտի
մասնակցային մոնիթորինգ

-

հրապարակված են կրթության ոլորտում
իրականացվող մրցույթների
գնահատման չափանիշները և
արդյունքները

<<Կրթություն շաբաթաթերթում>> և պաշտոնական կայքում հրապարակվել են
հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք
/հավաստագիր/ ստանալու նպատակով քննական հարցաշարերը: Քննական
գործընթացի իրականցումը լուսաբանվել է շուրջ 40 հեռուստատեսային, ռադիո
նյութերով և տպագիր ու էլեկտրոնային հրապարակումներով: Մրցույթի
հաղթողների ցանկը տեղադրվել է պաշտոնական կայքում:

-

հեռարձակվել են սոցիալական
հոլովակներ

Լրամշակվել և քննարկման է դրվել <<ՀՀ դպրոցականների առարկայական
օլիմպիադաների անցկացման>> կարգի նախագիծը:

-

վերանայված է առարկայական
օլիմպիադաների անցկացման
կարգը`մրցակցային դաշտ,
թափանցիկություն և
հաշվետվողականություն ապահովելու
նպատակով

-

հրապարակային խրախուսման են
արժանացել ինտելեկտուալ խաղերի և
մրցույթների, առարկայական
օլիմպիադաների հաղթողները,
լավագույն ուսանողներն ու
աշակերտները
ձևավորված է կրթության ոլորտի
հանրային ցանց

-

-

13. Նախարարության
աշխատակազմի
հակակոռուպցիոն
կարողությունների
զարգացում

-

-

ներկայացված են անկախ
վերահսկողության քաղաքացիական
հասարակության ինտիտուտների
կողմից հաշվետվություններ,
վերլուծություններ, առաջարկություններ
հաստատված է ՀՀ ԿԳ
նախարարության հաղորդակցման
ռազմավարությունը
հաստատված է ՀՀ ԿԳ
նախարարության աշխատակազմի
կարողությունների զարգացման
ծրագիրը

<<Ապագան քոնն է>> հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ,
2011թ. փետրվար ամսին ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
մեկնարկել է <<Կրթությունը` կոռուպցիայի կանխարգելման միջոց>> ծրագիրը,
որի նպատակն է աջակցել հակակոռուպցիոն կրթության ներդրմանը ՀՀ
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Ծրագիրը կշարունակվի
մինչև ս/թ հուլիս ամիսը:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի մարտի 22-ի, 242 Ա/Ք հրամանով
հաստատվել է
<< ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
հաղորդակցության ռազմավարություն/2011-2015/>>:

