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Հեռակա 2․5 տարի ուսուցմամբ շրջանավարտների շրջանում (20182020թթ)-4 կուրս

1. Իրականացվել

են

շրջանավարտների

շրջանում

ԳԿՄԿ-ի

կողմից

կազմակերպվող պրակտիկայի գնահատմանն ուղղված հետազոտություններ,
այդ թվում` արտակարգ դրության պայմաններում հեռավար հարթակում
կազմակերպված պրակտիկայի գնահատմանն ուղղված հետազոտություն․


Առկա 1,5 տարի ուսուցմամբ շրջանավարտների շրջանում (2018-2020թթ)-2
կուրս



Առկա 2 տարի ուսուցմամբ շրջանավարտների շրջանում (2018-2020թթ)-7 կուրս



Հեռակա 2 տարի ուսուցմամբ շրջանավարտների շրջանում (2018-2020թթ)-5
կուրս



Հեռակա 2․5 տարի ուսուցմամբ շրջանավարտների շրջանում (2018-2020թթ)-4
կուրս

2. Ուսումնառողների

կողմից

ԳԿՄԿ

դասավանդման

որակի

և

արդյունավետության գնահատմանն ուղղված հետազոտություններ, այդ թվում՝
ուսումնառողների
դասընթացների

կողմից

որակի

հեռավար

հարթակում

կազմակերպված

և արդյունավետության գնահատմանն

ուղղված

հետազոտություններ:


2019-2021/2019-2020 ուստարի առկա 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ-9 կուրս



2019-2021/2019-2020 ուստարի հեռակա 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ-9
կուրս



2019-2021/2019-2020 ուստարի առկա 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ-8 կուրս



2019-2021/2019-2020 ուստարի հեռակա 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ-8
կուրս



2018-2020/2019-2020 ուստարի հեռակա 2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ-3
կուրս

3. Իրականացվել

է

նաև

գործատուների

կողմից

կրթական

ծրագրի

շրջանավարտներից գոհունակության գնահատմանն ուղղված հարցում 11
գործատուի շրջանում, հետազոտության արդյունքները ներկայացվել են
համապատասխան ամբիոնների վարիչներին և ԳԿՄԿ տնօրենությանը։
4. Իրականացվել է նաև հեռավար հարթակում կազմակերպված դասընթացների
արդյունավետությունից դասախոսների գոհունակության բացահայտմանն
ուղղված հետազոտություն՝ Կենտրոնի 66 դասախոսի շրջանում։
5. Նախաձեռնել

և

կազմակերպել

ենք

«Կրթական

ծրագրերի

և

ներքին

մոնիթորինգի կազմակերպում» թեմայով վերապատրաստում, որին մասնակցել
են ԳԿՄԿ վարչական, դասախոսական և ուսանողական կազմից 48 հոգի։
Վերապատրաստման

ավարտին

իրականացվել

է

նաև

մասնակիցների

գոհունակության գնահատմանն ուղղված հարցում/վերլուծություն։
6. Իրականացվել է հարցում ԳԿՄԿ ուսանողների կրթական կարիքների
բացահայտման ուղղությամ․ հարցմանը մասնակցել է 83 ուսանող։։
7. Իրականացվել է միջազգային շարժունության ծրագրերի մասնակցած 6
ուսումնառողի կարծիքի ուսումնասիրություն։
Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացրել ենք նաև հեռավար հարթակում
կազմակերպված դասընթացների մոնիթորինգ-վերլուծություն․ մանրամասն
վերլուծվել են հարթակում կազմակերպված բոլոր դասընթացները:
8. Հաշվետու

տարում

ԳԿՄԿ ՈԱ

բաժինը,

ըստ շահակիցների

տարբեր

առաջարկների, վերանայել է 5 կարգ, կանոնակարգ, հարցաշար:
9. Հաշվետու տարում ԳԿՄԿ ՈԱ բաժինը, ստեղծված արտակարգ դրության
պայմաններին համապատսխան, վերանայել է 6 հարցաշար և ընթակարգ:
10. ԳԿՄԿ ՈԱ բաժնը կազմակերպել և նախաձեռնել է ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրման ընթացիկ աշխատանքները՝ ինքնավերլուծության զեկույցի
կազմման ուղղությամբ աշխատանքային խմբի կազմավորում, ընթացիկ
աշխատանքների կազմակերպում և ղեկավարում:

11. Մշակվել

է

ԳԿՄԿ-ում

հետազոտական

գործունեության

գնահատման

վերաբերյալ մի քանի հարցաշարեր, որոնց կիրարկումը նախատեսվում է 2021
թ-ից։
12. Կատարված աշխատանքները պարբերաբար լուսաբանվել են ԳԿՄԿ կայքում և
ֆեյսբուքյան էջերում։

