
 

 

 

«Ուսուցման գործընթացում ԵՄ խնդիրների ներառման մեթոդաբանությունը» 
ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ  

ԾՐԱԳԻՐ 

Օր 1 (Որբաթ) 
 21.06.2019 
 

13:00-13:30 (1 ժամ) մասնակիցների գրանցում  

13:30-14:00 (30 ր)  Ողջույնի և  բացման խոսքեր  

14:00-15:30 (1,5 ժ)  

 

Ամառային դպրոցի աշխատանքների ներկայացում, «Եվրոպական 
ինտեգրումը և ԵՄ արժեքները. Մարդու իրավունքներ, 
ժողովրդավարություն և իրավունքի գերակայություն»  Ժան Մոնե  
մոդուլի դասընթացների (2016-2019)   ամփոփում: Դասավանդման 
մեթոդաբանական խնդիրների վերհանում, հարց ու պատասխան: 

Ելույթներ՝ Տ.Թորոսյան, 
Ա.Խվորոստյանկինա, Մ.Զոլյան, 
Վ.Մանուկյան, Լ.Պողոսյան: 

 

15:30 -17:00 (1,5 ժ)  

 

Ուսումնառության գործընթացում հետևյալ խնդիրների ներառնման 
հնարավորություններն ու մեթոդաբանությունը:  Ժողովրդավարություն. 
եվրոպական չափանիշներ և ընտրական համակարգի զարգացումը 
Հայաստանում և հետխորհրդային տարածքում: 
Ժողովրդավարության զարգացման հնարավորությունները 
Հայաստանում: 

Տիգրան Թորոսյան 

Դասախոսություն և քննարկում 

 

Օր  2 (Շաբաթ) 
22.06.2019 

 

(0,5 ժ) մասնակիցների գրանցում  

10:30- 12:00 (1,5 ժ)  

 

Հայաստանի տարածաշրջանային ինտեգրման ծրագրերը. Ինքնություն և 
աշխարհաքաղաքականություն  
Ուսումնառության գործընթացում նշված խնդիրների ներառման 

Միքայել Զոլյան  

Դասախոսություն և քննարկում 



հնարավորություններն ու մեթոդաբանությունը:   

12:00 – 13:00 (1 ժ)  

 

Պետության կայացման արդի խնդիրների քննարկումը 
միջգիտակարգային հարթությունում: 
Շարունակական զարգացման մակարդակի և անվտանգության 
փոխկապակցվածությունը Հայաստանում:  

Վիոլետտա Մանուկյան 

Դասախոսություն և քննարկում 

 

13:00-14:00 – ընդմիջում   

14:00-15:30 (1,5 ժ)  ԵՄ իրավունքի դասավանդման մեթոդաբանական խնդիրները 
միջգիտակարգային համատեքստում: 

Խվորոստյանկինա Աննա  

Մեթոդաբանական աշխատանքային 
քննարկում 

15:30-17:30 (2 ժ)  

 

Ինքնությանն առնչվող խնդիրների ներառման հնարավորությունները 
հասարակական գիտությունների դասավանդման ընթացքում: 

Մեթոդաբանական քննարկում  

Միքայել Զոլյան 

Օր 3 (Ուրբաթ)  

28.06.2019  

(0,5 ժ) մասնակիցների գրանցում  

10:30-13:00 (2,5 ժ)  Քաղաքագիտական առարկաների դասավանդման ընթացքում ԵՄ 
խնդիրների ներառման գործիքները:  

Վիոլետտա Մանուկյան 

Մեթոդաբանական քննարկում 

13:00-13:30 –  ընդմիջում   

13:30-15:30 (2 ժ)  

 

Ուսումնական պլանների մշակում.  

Քաղաքագիտության բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերում 
ԵՄ խնդիրների ներառում:  

Տիգրան Թորոսյան 

Աշխատանքային քննարկում 

15:30-17:00 (1,5 ժ)  

 

Մարդու իրավունքներ, հավասարություն, հակախտրականություն. 
եվրոպական փորձն ու հայ իրականությունը: Ուսումնառության 
գործընթացում այդ խնդիրների ներառնման հնարավորություններն ու 
մեթոդաբանությունը:  

Լուսինե Պողոսյան  

Աշխատանքային քննարկում 

Օր 4 (Շաբաթ)  (0,5 ժ) մասնակիցների գրանցում  



29.06.2019  

11:00-13:00 (2 ժ)  

 

ԵՄ-Հայաստան փոխհարաբերությունների իրավական շրջանակները, 
հայաստանյան իրավական համակարգի եվրոպականացումը:  

 

Աննա Խվորոստյանկինա  

Մեթոդաբանական աշխատանքային 
քննարկում: 

 

13:00-14:00 – ընդմիջում  

 

  

14:00-16:00 (2 ժ)  

 

ԵՄ խնդիրների ներառում միջնակարգ դպրոցների ուսումնական 
գործընթաց: Դասընթացների կառուցվածք և մեթոդաբանություն: 

 

Լուսինե Պողոսյան  

Աշխատանքային քննարկում 

 

16:00-16:30 (0,5 ժ) 

 

Տեղեկատվական քննարկում 

ԵՄ ուսումնասիրությունների դասավանդման տեղեկատվական 
ռեսուրսների ներկայացում: Հարց ու պատասխան: 

 

Տ.Թորոսյան, 
Ա.Խվորոստյանկինա, Մ.Զոլյան, 
Վ.Մանուկյան, Լ.Պողոսյան: 

 

16:30-17:00 (0,5 ժ)  

 

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ՓԱԿՈՒՄ  

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ 

 

 


