2.8 Մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու պատասխանատվության աստիճանի
բացահայտումը,
2.9 Մասնագիտական խնդիրների ստեղծագործական մոտեցման ձևավորումը,
2.10

Մասնագիտական

և

մանկավարժական

գործունեության

նկատմամբ

անձնային

ուղղվածության և դիրքորոշման զարգացումը:

3. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

3.1.

Քոլեջը

ուսանողների

համար

կազմակերպում

է

ուսումնական,

արտադրական,

մասնագիտական և նախաավարտական պրակտիկաներ:
3.2 ՈՒսումնական պրակտիկայի հիմնական նպատակն է յուրացված տեսական գիտելիքների
ամրապնդումը, ուսանողների հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերումը:
3.3 Արտադրական, պրակտիկների հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ գործնական
աշխատանքների հիման վրա մասնագիտական հմտությունների ձևավորումը:
3.4

Մանկավարժական

մասնագիտական

պրակտիկայի

հիմնական

նպատակն

է՝

ուսանողներին, որպես ապագա ուսուցչի՝ աշակերտների հետ աշխատելու կարողություն,
մանկավարժական փորձառության ձեռք բերումը և փորձուսուցումը:
3.5.Նախաավարտական

պրակտիկայի

նպատակն

իրականացնելու,տեղեկություններ,
խմբավորելու,վերլուծելու,

է

ուսումնասիրություն,հետազոտում

հավաքելու,

արդյունքները

գրանցելու,տվյալ

հավաքագրած

նյութերը

մասնագիտությամբ

որոշակի

գործընթացի արդյունավետությունը որոշելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատնքներում
կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը:

4. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

4.1

Քոլեջի

առկա

և

հեռակա

ուսուցման

համակարգի

բոլոր

մասնագիտությունների

ուսումնական, արտադրական և մանկավարժական,նախաավարտական
կազմակերպում

և

վերահսկում

է

ուսումնամեթոդական

խորհրդի

պրակտիկաները
և

պրակտիկայի

կազմակերպման պատասխանատու անձանց կողմից:
4.2 Պրակտիկայի տեսակները, տևողությունը և ժամկետները որոշվում են ուսումնական
պլանով՝ ըստ մասնագիտությունների:
4.3 Պրակտիկաները կազմակերպվում և անցկացվում են մասնագիտական ուղղվածությամբ
կազմակերպություններում, հիմնարկ ձեռնարկություններում՝ նախապես կնքված երկկողմանի
պայմանագրերի հիման վրա:

4.4 Այլ վայրում պրակտիկայի կազմակերպումը իրականացվում է և ուսանողի դիմումի հիման
վրա ընդունող հաստատության ղեկավարի և քոլեջի տնօրենի համաձայնությամբ:
4.5

Պրակտիկայի

կազմակերպման

գործընթացին

մասնակցում

են

մասնագիտական

ամբիոնները, կամ հանձնաժողովներ /առարկայական/, որոնց կողմից նախապես մշակվում են
պրակտիկայի պլաններն ու ծրագրերը և հաստատվում տնօրենի կողմից:
4.6 Պրակտիկան սկսելուց առաջ կազմակերպվում է խորհրդատվություն՝ ուսանողների և
պրակտիկայի

պատասխանատուների

մասնակցությամբ՝

պարզաբանելու

պրակտիկայի

նպատակները, խնդիրները, նրա անցկացման ժամկետները:
4.7

Քոլեջում

պրակտիկաների

անցկացման ժամանակ

նախապես

լսարանային պարապմունքներ՝ պրակտիկանտերին ծանոթացնելու

իրականացվում են
օրագրերի լրացման

կարգին, նրանց իրավունքներին և պարտականություններին:

5.ՊՐԱԿՏԻԿԱՆՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
5.1 ՈՒսանողը պրակտիկայի ընթացքում պարտավոր Է՝
5.1.1 Կատարել պրակտիկայի ծրագրով նախատեսված բոլոր աշխատանքները,
5.1.2 Ենթարկվել պրակտիկան իրականացնող հաստատության աշխատանքային ներքին
կանոնակարգին,
5.1.3 Նախատեսվող պրակտիկայի օրագրում կատարել կարճ գրառումներ պրակտիկայի
անցկացման ընթացքի վերաբերյալ, յուրաքանչյուր գրառում ամրագրվում է համապատասխան
ամսաթվով, գրառումների հերթականությունը հաստատվում է խմբի ղեկավարի /կամ
անհատական բնույթի պրակտիկայի ղեկավարի/ ստորագրությամբ,
5.1.4

Պրակտիկայի

ավարտից

հետո

օրագիրը

ներկայացնել

համապատասխան

մասնագիտական ամբիոն /ցիկլային հանձնաժողով/:
5.2. Պրակտիկանտ ուսանողի իրավունքներն են՝
5.2.1 Ծանոթանալ իր գործունեությանը վերաբերող ղեկավարության որոշումներին,
5.2.2 Ծանոթանալ պրակտիկայի ընթացքում հաստատության աշխատանքային պլաններին,
պայմաններին ու հնարավորություններին, ինքնուրույն կազմել անհատական աշխատանքային
պլան,
5.2.3

Մասնակցել

հաստատության

կազմակերպած

միջոցառումներին,

հանդես

բերել

նախաձեռնություն և ստեղծագործական մոտեցում,
5.2.4 Ինքնուրույն ընտրել աշխատանքի թեման , տեսակները և ձևերը,
5.2.5 Աշխատանքը անբավարար գնահատվելու դեպքում ուսանողը կարող է այն բողոքարկել ՝
ըստ մասնաճյուղում գործող գնահատման կարգի:

6.ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԿՈՂՄԵՐԻ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

6.1Ուսումնամեթոդական խորհուրդը համակարգում է աշխատանքները մասնագիտական
ամբիոնների և ընդունող կազմակերպությունների միջև,
6.2 Ուսումնամեթոդական խորհուրդը ամբիոնների կամ առարկայական հանձնաժողովի հետ
կազմակերպում է դասընթացներ, մեթոդական խորհրդատվություն պրակտիկայի անցկացման
վերաբերյալ,
6.3 ՈՒսանողներին ապահովում է համապատասխան օրագրերով,
6.4 Ամբիոններին է տալիս կազմակերպությունների ցուցակները, որոնց հետքոլեջն ունի կնքված
պայմանագիր,
6.5 Վերահսկում է պրակտիկայի մեթոդական ապահովումը,
6.6 Իրականացնում է պրակտիկայի անցկացման վերահսկողություն,
6.7

Պրակտիկայի

հսկողությունը

անհատական

դրվում

է

ացկացման

դասավանդող

պարագայում

մասնագետների

պրակտիկայի
վրա

անցկացման

շաբաթական

2

ժամ

ծանրաբեռնվածությամբ և յուրաքանչյուր պրակտիկանտի հաշվետվությունը ստուգելու համար
հատկացվում է 1 ժամ:
7. ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ

7.1 Ամբիոնները

պրակտիկայի անցկացման համար նախատեսված բաժին,կամ պրակտիկայի

պատասխանատուին են ներկայացնում հաստատությունների ցանկը,
7.2 Ամբիոններն ապահովում են պրակտիկաների անցկացման մշակված ծրագրերը,
7.3 Պրակտիկայի ղեկավարի (պատասխանատուի) թեկնածությունը հաստատվում է տնօրենի
կողմից:

8. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ

8.1 Իրականացնում է պրակտիկայի ընդհանուր ղեկավարումը, ուսանողների բաշխումը՝ ըստ
հաստատությունների:
8.2 Վերահսկում է նրանց կողմից պրակտիկայի անցկացման կազմակերպչական կողմը և ցույց
տալիս մեթոդական օգնություն:
8.3 ՈՒսանողների հետ անց է կացնում նախնական խորհրդակցություն և պարզաբանում
պրակտիկայի նպատակները, տալիս է տեղեկատվություն նրա անցկացման ժամկետների,

առանձնահատկությունների, ուսանողներից պահանջվող գործառույթների և ընթացիկ ու
վերջնական հաշվետվությունների ձևերի մասին:
8.4 Պրակտիկայի ավարտից հետո ամբիոններ են ներկայացնում հաշվետվություն պրակտիկայի
կազմակերպման և անցկացման արդյունավետության, ծագած խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես
նաև առաջարկներ գործընթացի բարելավման ուղղությամբ:
8.5 Ղեկավարի համար պրակտիկան համարվում է ուսումնական ծանրաբեռնվածության մաս:
8.6 Ընդունող հաստատություններում նշանակվում են պրակտիկայի ղեկավարներ, որոնք
ընտրվում են ստորաբաժանման ղեկավարներից կամ փորձառու աշխատակիցներից:
8.7 Անմիջականորեն իրականացվում է պրակտիկայի ղեկավարումը:
8.8

ՈՒսանողներին

ծանոթացնում

է

հաստատության

ներքին

աշխատանքային

կանոնակարգերին:
8.9 Կարգավորում է պրակտիկայի անցկացման գործընթացը:
8.10 Կազմակերպում է խորհրդատվական ծառայություն:
8.11 Պրակտիկայի ավարտին հաստատության կողմից նշանակված և ընդունող կողմի խմբի
ղեկավարները ստորագրում են օրագրում և դնում հաստատության կլոր կնիքը և տալիս են
բնութագիր պրակտիկանտի գործունեության վերաբերյալ:

9. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

9.1 Պրակտիկայի գնահատումը իրականացվում է պրակտիկայի ընթացքում ձեռք բերած
հմտությունների, կարողությունների հիման վրա:
9.2

ՈՒսումնական

պրակտիկա

–

կարողանում

է

ստացված

գիտելիքները

կիրառել

աշխատանքների պլանավորման, կազմակերպման և իրականացման գործընթացում:
9.3 Արտադրական կամ մասնագիտական պրակտիկա - տիրապետում է մասնագիտական
գիտելիքներին, կարողանում է կատարել համադրական վերլուծություն:
9.4 Մանկավարժական պրակտիկա - կարողանում է դասերի և դաստիարակչական
աշխատանքների ժամանակ օգտագործել տարբեր մեթոդներ, աշակերտներին ներգրավել
պրոցեսի մեջ:
9.5 Պրակտիկաների գնահատման համար հիմք է հանդիսանում ուսանողի մասնակցությունը
պրակտիկային, կազմած հաշվետվության որակը և բովանդակությունը, ինչպես նաև նրա
ցուցաբերած ինքնուրունությունը և ակտիվությունը:
9.6 Ընդունող հաստատության կողմից նշանակված պրակտիկայի ղեկավարը ավարտից հետո
օրագրում նախատեսված տեղում գրում է կարծիք, որում արտացոլվում է աշխատանքի
պրոցեսը, բնութագրվում է ուսանողի կողմից անցկացվող պարապմունքների հաջողությունը և

տրվում է նրանց գնահատական՝ չորս բալանոց սանդղակով, «անբավարար», «բավարար» ,
«լավ», «գերազանց»:
9.7 Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքով:
9.8 Ստուգարքն անց է կացվում տեղեկագրի և ուսանողի ստուգման գրքույկի մեջ:
9.9 Պրակտիկանտը «չստուգված» ստանալու կամ չմասնակցելու դեպքում դիմում է տնօրենին՝
պրակտիկան

կրկին

անցնելու

պարապմունքներից կտրվելու):

թույլատվության

համար,

(առանց

ուսումնական

