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ՀՏԴ 37.018.26 

ՈՈՈՈււււսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրասման սուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրասման սուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրասման սուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրասման 
դասընթացի արդյունավետության գնահատումդասընթացի արդյունավետության գնահատումդասընթացի արդյունավետության գնահատումդասընթացի արդյունավետության գնահատումը ևը ևը ևը և    վերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունը    

ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    պետականպետականպետականպետական    համալսարանումհամալսարանումհամալսարանումհամալսարանում    

Նազարյան Վաղինակ Նազարյան Վաղինակ Նազարյան Վաղինակ Նազարյան Վաղինակ     
Տիգրանյան ԳնելՏիգրանյան ԳնելՏիգրանյան ԳնելՏիգրանյան Գնել    
Տոնոյան Տաթևիկ Տոնոյան Տաթևիկ Տոնոյան Տաթևիկ Տոնոյան Տաթևիկ     

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ուսուցչի վերապատրաստում, ատեստավո-
րում, կրթության բարեփոխում, կրթության որակ, դասընթացի վերլուծու-
թյուն, հանրակրթության պետական չափորոշիչ, մեթոդ և մեթոդաբանու-
թյուն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Իբրև համընդհանուր կրթադաստիարակչական համակարգ՝ հանրա-

կրթությունը ենթակա է մշտական բարեփոխումների և կատարելագործ-
ման։ Հասարակության զարգացմանը զուգընթաց փոխակերպվում են 
բնագավառը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը, տեսապրակ-
տիկ հարաբերությունները, մոտեցումներն ու սկզբունքները, չափորոշիչ-
ներն ու մեթոդաբանությունը։ Այս առումով առավել քան կարևորվում է 
բնագավառի շահառուների որակական կատարելագործման խնդիրը, 
բարեփոխումների նկատմամբ անմիջական պատասխանատու սուբյեկտ-
ների դիրքորոշումն ու դրանցում նրանց մասնակից դարձնելու գործըն-
թացը։ Համակարգի ուսումնասիրության, նրանում առկա բացերն ու 
խնդիրները հայտնաբերելու, սխալներն ու վրիպումները սրբագրելու և 
դրանց լուծումները ուրվագծելու լավագույն սկզբունքներից է սոցիոլո-
գիական հետազոտությունների միջոցով հետադարձ կապի ապահո-
վումը։ Բարեփոխումների տեսական համակարգը մասնակից կողմերին 
հասցնելու համար բավարար չեն մասնագիտական և մեթոդական վերա-
պատրաստումները։ Պակաս կարևոր չէ նաև այն խնդիրը, թե թիրախային 
խմբերը որքանով են հակված առաջարկվող փոփոխությունները ընդու-
նելու և իրենց աշխատանքային գործունեության մեջ դրանցով առաջ-
նորդվելու։ 

ՀետադարձՀետադարձՀետադարձՀետադարձ    կապիկապիկապիկապի    ապահովումապահովումապահովումապահովում::::    Հայտնի է, որ նորի, առաջադիմա-
կանի նկատմանբ հակազդեցությունը երբեմն կարող է վտանգել համա-
կարգի կայունությունը։ Առկա հակասությունների աղբյուրը արժեքային 
տարբեր համակարգերի միջև պայքարն է։ Կրթական համակարգի 
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լիբերալ փոփոխություններին մշտապես կարող են հակադարձվել պահ-
պանողականությունն ու հակակրանքը։ Ուստի հանրակրթության կար-
գավորման մեջ նորի կամ նորագույնի չափաբաժինը պետք է ներարկվի 
աստիճանաբար, հակառակ պարագայում դրականի միտված փոխակեր-
պումների տեսլականը գործնականում անկարելի է կիրառել։ Միայն աս-
տիճանական և կողմերի միջև առավելագույն հանդուրժողականության 
մթնոլորտում առաջարկվող գաղափարներն են ստանում կիրառական 
նշանակություն և ուղի հարթում հետագա բարեփոխումների համար, իսկ 
պատկան մարմինները և հատկապես պետությունը հասարակության 
«կրթական իրավունքն ապահովում է համակարգի բնականոն գործառ-
նությամբ և կրթություն ստանալու համար սոցիալ-տնտեսական պայ-
մանների ստեղծմամբ» [1]։ 

Այսպիսի խնդիրների բացահայտմանն էր ուղղված վերջերս Վանա-
ձորի պետական համալսարանում իրականացրած սոցիոլոգիական այն 
հետազոտությունը, որը հաջորդեց հանրակրթական ուսումնական հաս-
տատությունների ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստ-
ման դասընթացին։ Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ 
մեթոդները՝ սոցիոլոգիական հարցում, մանկավարժական դիտարկում և 
վիճակագրական վերլուծություն: Որքան էլ հանրակրթության բնագա-
վառի տեսական դրույթները ամփոփում են բարեփոխման տվյալ փուլի 
տեսլականը, այսուհանդերձ դրանց հավաստիությունը բացահայտվում է 
գործնական կիրառման ընթացքում։ Եթե տեսությունը ապագային 
միտված գործունեության ավարտուն փուլն է, ապա պրակտիկան 
տեսության նյութական արտացոլումն է։ Հետևաբար հետադարձ կապի 
ապահովումը և տեղեկատվության փոխանցումը այն գործիքակազմն է, 
որը թույլ կտա խնդիրները համակարգել, գտնել դրանց լուծման առավել 
արդյունավետ միջոցներն ու մեթոդները։ 

Գրեթե երեք տարվա ընդմիջումից հետո նորից ուսուցիչների ատես-
տավորման գործնթացը նոր սկզբունքով, ծրագրով ու մեթոդաբանու-
թյամբ կյանքի կոչվեց։ Այս ընթացքում փոփոխության են ենթարկվել հան-
րակրթության պետական չափորոշիչը, կրթության և հանրակրթության 
մասին օրենքները, ուսուցչի ատեստավորման կարգը և բնագավառը 
կարգավորող այլ իրավական ակտեր։ Թե՛ իրավական և թե՛տեսագործ-
նական բարեփոխումների հիմքում կարևորվում է մեկ գլխավոր պայման՝ 
բարձրացնել կրթության որակը, ունենալ հանրակրթության իրականաց-
ման միասնական և առաջադիմական քաղաքականություն, այն համա-
պատասխանեցնել ժամանակի պահանջներին և հրամայականին։ Իսկ 
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սրա վերջնարդյունքը պետք է լինի ներմուծելը հանրակրթական ուսում-
նական հաստատությունում այնպիսի «գործուն կանոններ, որոնք կերաշ-
խավորեն բոլոր աշակերտների, ուսուցիչների և մյուս աշխատակիցների 
նկատմամբ հավասար վերաբերմունքն ու հավասար հասանելիությունը, 
անկախ նրանց էթնիկ պատկանելությունից, մշակութային ինքնությունից, 
կենսաոճից կամ համոզմունքներից» [2, 19]։ 

Հետազոտության շրջանակում փորձել ենք ընդհանրացնել կրթու-
թյան որակի բարելավմանն ուղղված այն գաղափարները, որոնք առաջա-
դրել են ուսուցիչները։ Դրանք կարելի է բաժանել մի քանի խմբերի․ 

1․Կրթական առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի, դասա-
գրքերի անընդհատական բարելավման և կատարելագործման մեջ 
մասնակից դարձնել ուսուցիչներին, 

2․Ուսումնական գրականության, կրթական այլ պաշարների թար-
մացում և տրամադրում դպրոցներին, 

3․Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման սկզբունքների մշա-
կում և իրականացում, մեթոդական դասընթացների կազմակեր-
պում, լավագույն փորձի կիրառում, 

4․Բարձր որակավորում և պատրաստվածություն ունեցող մանկա-
վարժական անձնակազմի ապահովում, 

5․Հանրակրթության ընդհանուր գործունեության ուսուցման ու 
ուսումնառության միանման մոտեցումների կիրառում։ 

Դասընթացի գնահատում։Դասընթացի գնահատում։Դասընթացի գնահատում։Դասընթացի գնահատում։    Նախաատեստացիոն դասընթացը կազ-
մակերպվել է երկու ձևաչափով՝ առկա և հեռավար։ Երկու մակարդակնե-
րում էլ կազմակերպվել է անկետային ուսումնասիրություն և վերլուծու-
թյուն։ 

Հարցաթերթիկային հետազոտությունը իրականացվել է առարկայա-
կան բոլոր տասը խմբերում։ Ստացված տեղեկատվությունը ամփոփվել և 
վերլուծվել է ինչպես ըստ առանձին խմբերի, այնպես էլ ընդհանրական 
տեսքով։ 

Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցող ուսուցիչները րնդ-
հանուր առմամբ բարձր են գնահատում դասընթացի արդյունավետու-
թյունը, կարևորում են ստացած գիտելիքները գործնական աշխատան-
քում կիրառելու հնարավորությունը, գտնում են, որ ներկայացված ծրագ-
րային նյութը հիմնականում համապատասխանում է ուսումնական հաս-
տատության առարկայական չափորոշիչով ներկայացվող պահանջներին։ 
Ներկայացնում ենք ոււսուցչի հետագա գործունեության համար վերա-
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պատրաստման արդյունավետությունը՝ գնահատված հինգբալյան սանդ
ղակով․ 

5 – 57,10% 
4 – 39,74% 
3 – 2,48% 
2 – 0% 
1 – 0,67% 
Դասընթացի ծրագրային և բովանդակային արդյունավետության 

գնահատումը տրված է (տե՛ս տրամագիր 1)։ 
 

Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1    
 
Միաժամանակ ուսուցիչները առաջարկում են դասընթացի ընդ

նուր ժամաքանակի մեջ ավելացնել մասնագիտական և առարկայական 
դասաժամերը, դրանց մատուցումը իրականացնել տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և տեսադասերի միջոցով։ Այսուհանդերձ, դաս
ցավարների կողմից կիրառված մեթոդաբանությունը հետազոտվողների 
բացարձակ մեծամասնությունը գնահատում է դրական և համարում 
գործնականում կիրառելի։ Մեթոդների և առաջարկվող մեթո
թյան արդյունավետություն գնահատումը՝ ըստ մասնակիցների գնա
ման ո՞ւնի այսպիսի տեսք․ 

1․Լիովին կիրառելի է - 33,59 % 
2․Կիրառելի է – 57,68 % 
3․Մասամբ կիրառելիէ – 8,74 % 

Լիովին համապատասխանում էր

Համապատասխանում էր

Մասամբ էր համապատասխանում

Չէր համապատասխանում

Ընդհանրապես չէր…

39.56 %39.56 %39.56 %39.56 %
3%

0%

0%

ՎերապատրաստմանՎերապատրաստմանՎերապատրաստմանՎերապատրաստման նյութինյութինյութինյութի բովանդակություննբովանդակություննբովանդակություննբովանդակությունն
որակըորակըորակըորակը համապատասխանո՞ւմհամապատասխանո՞ւմհամապատասխանո՞ւմհամապատասխանո՞ւմ ենենենեն արդյոքարդյոքարդյոքարդյոք

հանրակրթականհանրակրթականհանրակրթականհանրակրթական դպրոցիդպրոցիդպրոցիդպրոցի առարկայականառարկայականառարկայականառարկայական ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի
բովանդակությանըբովանդակությանըբովանդակությանըբովանդակությանը

րաստման արդյունավետությունը՝ գնահատված հինգբալյան սանդ-

Դասընթացի ծրագրային և բովանդակային արդյունավետության 

    

Միաժամանակ ուսուցիչները առաջարկում են դասընթացի ընդհա-
նուր ժամաքանակի մեջ ավելացնել մասնագիտական և առարկայական 

ժամերը, դրանց մատուցումը իրականացնել տեղեկատվական 
նոլոգիաների և տեսադասերի միջոցով։ Այսուհանդերձ, դասընթա-

վարների կողմից կիրառված մեթոդաբանությունը հետազոտվողների 
ցարձակ մեծամասնությունը գնահատում է դրական և համարում 
նականում կիրառելի։ Մեթոդների և առաջարկվող մեթոդաբանու-

թյան արդյունավետություն գնահատումը՝ ըստ մասնակիցների գնահատ-

57.44 %

բովանդակություննբովանդակություննբովանդակություննբովանդակությունն ուուուու
արդյոքարդյոքարդյոքարդյոք

ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի
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4․ Կիրառելի չէ – 0 % 
Հայտնի է՝ ուսուցման մեթոդներն ու հնարները պետք

որպես գործիքներ,որոնց կիրառման մասին որոշումը
ուսուցիչը [3, 21]։ 

Ուսումնառության պլանավորումը ենթադրում է որոշակի մեթոդ
ների և հնարների զուգորդում, դրանց ըստ հարկի, տեղի ու ժամանակի 
կիրառում։ Որքան էլ դասավանդման մեթոդները համակարգված ներ
յացվում և տրվում են ուսուցչին, նա պետք էմշակի դասավանդման հրա
հանգների և մեթոդաբանության իր սկզբունքները [4, 22]:  

Հետևաբար դասընթացավարների կողմից մատուցված մեթոդները 
ընդամենը աջակցության առաջարկներ են․ ընտրությունը թողնվում է 
դասավանդող ուսուցչին։ Սակայն վերլուծության տվյալները վկայում են, 
որ ներկայացված մեթոդաբանությունը ուսուցիչների համար ընդունելի է 
և ենթակա է կիրառման։ 

Դասընթացը արդյունավետ է, եթե մատուցված գիտելիքը համա
կարգված է, ենթադրում է նոր մոտեցումներ, կիրառման առավել արդյու
նավետ միջոցներ և տեխնոլոգիաներ։ Այս առումով վերապատրաստող 
անձնակազմի աշխատանքի, նյութիմատուցման և ընդհանուր պատ
րաստվածության մակարդակը, ըստ ուուցիչների գնահատման, բա
նին բարձր է․ հարցվածների գրեթե 78.53% (Տե՛ս տրամագիր 2) դաս
թացավարներին տվել է առավելագույն նիշ, ինչը նշանակում է, որ իրա
կանացված աշխատանքը նպատակային է, ծրագրային և
կերպված (տե՛ս տրամագիր 2)։ 

Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2    

գերազանցգերազանցգերազանցգերազանց լավլավլավլավ բավարարբավարարբավարարբավարար վատվատվատվատ շատշատշատշատ

78.53%78.53%78.53%78.53%

19.53%19.53%19.53%19.53%
1.96%1.96%1.96%1.96% 0%0%0%0%

Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի 
պատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակ

պետք է ընկալել 
որոշումը կայացնում է 

Ուսումնառության պլանավորումը ենթադրում է որոշակի մեթոդ-
ների և հնարների զուգորդում, դրանց ըստ հարկի, տեղի ու ժամանակի 

ռում։ Որքան էլ դասավանդման մեթոդները համակարգված ներկա-
վում և տրվում են ուսուցչին, նա պետք էմշակի դասավանդման հրա-

 
Հետևաբար դասընթացավարների կողմից մատուցված մեթոդները 

ընտրությունը թողնվում է 
դասավանդող ուսուցչին։ Սակայն վերլուծության տվյալները վկայում են, 

ցիչների համար ընդունելի է 

Դասընթացը արդյունավետ է, եթե մատուցված գիտելիքը համա-
ված է, ենթադրում է նոր մոտեցումներ, կիրառման առավել արդյու-

վետ միջոցներ և տեխնոլոգիաներ։ Այս առումով վերապատրաստող 
ւցման և ընդհանուր պատ-

վածության մակարդակը, ըստ ուուցիչների գնահատման, բավակա-
հարցվածների գրեթե 78.53% (Տե՛ս տրամագիր 2) դասըն-

ցավարներին տվել է առավելագույն նիշ, ինչը նշանակում է, որ իրա-
նացված աշխատանքը նպատակային է, ծրագրային և ճիշտ կազմա-

    
վատվատվատվատ

0%0%0%0%

Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի 
պատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակըըըը
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Այսուհանդերձ վերապատրաստման դասընթացը արձանագրեց մի 
շարք խնդիրներ, որոնց մի մասի լուծումը դուրս է վերապատրաստող 
կազմակերպության իրավասություններից։ 

1․ Դասընթացի հիբրիդային՝ միաժամանակյա առկա և հեռավար 
կիրառման սկզբունքը իրեն չարդարացրեց: Որոշ մանկավարժների՝ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիների տիրապետման վատ իմացությունը 
կամ չիմացությունը երբեմն խաթարում էր դասընթացի ռիթմն ու որակը։ 
ZOOM համակարգում ներգրավված ուսուցիչները դժվարանում են արագ 
արձագանքել դասընթացավարի հրահանգներին, դուրս են մնում խմբա-
յին աշխատանքի ձևաչափով ներգրավվելու հնարավորությունից։ Կապի 
խափանումները, ընդհատումները, որոշ մասնակիցների պարագայում 
տեխնիկական միջոցների բացակայությունը խնդրահարույց են դարձնում 
միջնորդավորված դասընթացի արդյունավետությունը։ 

2․ Ծրագրային պրակտիկայի իրականացումը, դրա վարումը՝ ըստ 
առանձին ուսումնական հաստատությունների, և հատկապես կազմա-
կերպության կողմից մշտադիտարկումը իրական չեն։ Կազմակերպու-
թյունը անկարող է ներկա գտնվել կամ հեռավար սկզբունքով հետևել 
տարբեր հաստատություններում միաժամանակյա իրականացվող գործ-
նական աշխատանքներին։ 

3․ Որոշակի փոփոխություն կատարել դասընթացի ծրագրի, թեմա-
տիկ պլանի բովանդակության մեջ, մասնավորապես, ավելացնել մասնա-
գիտական բնագավառին հատկացվող ժամաքանակը։  

4․ Մշակել և դասընթաց իրականացնող կազմակերպություններին 
փոխանցել առարկայական հետազոտական աշխատանքների և ամփո-
փիչ գիտելիքների ստուգման թեստերի օրինակելի նմուշօրինակներ, 
հստակեցնել ուսուցիչներին հանձնարարվող ինքնուրույն աշխատանք-
ների թեմատիկան և պահանջները։ 

5․ Սահմանել կրիդիտների տրամադրման միասնական կարգ; 
6․ Բոլոր կազմակերպությունների համար սահմանել դասընթացի 

կազմակերպման և իրականացման միասնական ժամանակացույց։    
7․ Վերապատրաստվող ուսուցիչներին տալ հետազոտական աշխա-

տանքների թեմատիկան կազմելու և ընտրելու հնարավորություն։ 
Հետդասընթացային հետազոտությունը վկայում է, որ բուհի կողմից 

կազմակերպված և իրականացված աշխատանքները նպատակային և 
արդյունավետ են:Այսուհանդերձ ապագային միտված և մրցակցային 
դաշտում առաջնակարգ տեղ զբաղեցնելու համար աշխատակազմից և 
դասընթացավարներից պահանջվում է ինքնակատարելագործում և 
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շահառու խմբերի առաջարկներին ճիշտ և հրատապ արձագանքում։ 
Մասնավորապես անհրաժեշտ է կրթական համակարգին վերաբերող 
իրավական ակտերի նորովի ուսումնսասիրություն, փոփոխությունների 
յուրացում և դրանց համակարգային ներկայացում դասընթացի մասնա-
կիցներին: Այս շարքում կարևորվում են հանրակրթության պետական և 
առարկայական չափորոշիչները, գնահատման կարգը, ծրագրերը, 
«Կրթության զարգացման պետական ծրագիրը», կամավոր և պարտադիր 
ատեստավորման, ուսուցիչների տարակարգի, հավելավճարի տրման և 
մի շարք այլիրավական փաստաթղթեր: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Կրթության մասին ՀՀ օրենք, Երևան, 1999, Հոդված 6.2։ 
2. Խաչատրյան Ս., Պետրոսյան Ս․, Թերզյան Գ․, Ուսուցիչների մաս-

նագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահա-
տումը՝ Հայաստանում հանրկրթության բարեփոխումների համա-
տեքստում, Երևան, 2013: 

3. Խաչատրյան Ս., Ուսուցմանարդյունավետհնարներ, Երևան, 2020: 
4. Այվազյան Հ․, Դասի կառուցվածքային տարրերի կիրառումը հան-

րակրթական առարկաների օրվա պլանների կազմման գործընթա-
ցում, Երևան, 2013։    
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Оценка и анализ эффективности учебного предаттестационного Оценка и анализ эффективности учебного предаттестационного Оценка и анализ эффективности учебного предаттестационного Оценка и анализ эффективности учебного предаттестационного 
трейнинга учителей в Ванадзорском трейнинга учителей в Ванадзорском трейнинга учителей в Ванадзорском трейнинга учителей в Ванадзорском ггггосударственном осударственном осударственном осударственном ууууниверситетениверситетениверситетениверситете    

Назарян ВагинакНазарян ВагинакНазарян ВагинакНазарян Вагинак    
Тигранян ГнелТигранян ГнелТигранян ГнелТигранян Гнел    
ТоноянТатевикТоноянТатевикТоноянТатевикТоноянТатевик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: переподготовка учителей, аттестация, реформа 

образования, качество образования, анализ учебного процесса, 
государственный общеобразовательный критерий, метод и методология    

Общее образование – сфера, которая постоянно меняется и реагирует 
на вызовы времени, поэтому ее усовершенствование предполагает также 
практическую деятельность. Данную сферу необходимо пополнить не 
только требованиями и содержанием современных правовых актов, но и с 
помощью обратной связи конкретизировать документацию, регламентиру-
ющую систему для устранения соответствующих недочетов. Лучшим 
способом доведения информации до заинтересованной группы – это 
учебный процесс, эффективность которого должны оценить сами бенефи-
циары. 

Эффективность предаттестационного учебного процесса учителей, 
организованного ВГУ, подвергается своеобразному мониторингу. С 
помощью профильных вопросников учителя оценили человеческие 
качества и профессиональные знания педагогов, которые проводили курсы 
переподготовки, эффективность передачи информации, соответствующей 
современным требованиям, и ее применения на практике. Анализ данных 
социологического опроса свидетельствует о том, что учебный процесс 
достиг своей цели, проблемы, которые поставил перед собой вуз, были 
решены. В то же время был зафиксирован ряд проблем, которые в процессе 
дальнейшей деятельности должны быть учтены. 
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Evaluation and Analysis of the Effectiveness of Teachers’ Evaluation and Analysis of the Effectiveness of Teachers’ Evaluation and Analysis of the Effectiveness of Teachers’ Evaluation and Analysis of the Effectiveness of Teachers’     
PrePrePrePre----Certification Training Course at Vanadzor State UniversityCertification Training Course at Vanadzor State UniversityCertification Training Course at Vanadzor State UniversityCertification Training Course at Vanadzor State University    

Nazaryan VaghinakNazaryan VaghinakNazaryan VaghinakNazaryan Vaghinak    
Tigranyan GnelTigranyan GnelTigranyan GnelTigranyan Gnel    

Tonoyan TatevikTonoyan TatevikTonoyan TatevikTonoyan Tatevik    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words:  teacher training course, certification, education reform, 
quality of education, course analysis, state standard of general education, 
method and methodology 

General education is an ever-changing field that responds to the demands 
of the time, the improvement of which also implies a practical process. It is 
necessary to convey not only the requirements and content of the latest legal 
acts to the beneficiary’s sphere, but also to correct the documents regulating the 
system and correct the gaps through feedback. The best way to get the 
information to the target group is through the course, the effectiveness of 
which should be evaluated by the beneficiaries themselves. 

The effectiveness of pre-certification courses for teachers conducted by 
Vanadzor State University has been a subject to special monitoring. Through 
appropriate questionnaires, teachers assessed personal features and professional 
knowledge of the trainers, the effectiveness of the transfer and application of 
information that meets modern requirements. Analysis of social survey data 
shows that the course served the purpose and the problems set by the university 
are solved. At the same time, certain issues were identified, which should be 
taken into account in future activities.  
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