
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ (IB) ԴԻՊԼՈՄ  

ՆՈՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄ, ԹԲԻԼԻՍԻ, ՎՐԱՍՏԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ,  
ԱԴՐԲԵՋԱՆԻՑ,  ԲԵԼԱՌՈՒՍԻՑ,  ՎՐԱՍՏԱՆԻՑ, ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ և ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻՑ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ. 
16 ՄԱՐՏԻ 2023 Թ, ԺԱՄԸ 12:00-ԻՆ (ԿԵՍՕՐ),  

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ (UTC+4.00)

Արևելյան  
գործընկերության 

եվրոպական դպրոց
Կրթաթոշակային ծրագիր  
միջնակարգ  կրթության  

համար,  
2023-2024 թթ.



«Նոր դպրոցը», տեղակայված Վրաստանի Թբիլիսի 
քաղաքում, Եվրոմիության և Միջազգային Բակալավրիատի 
աջակցությամբ, ուրախ է հայտարարել Արևելյան 
գործընկերության Եվրոպական դպրոցի կրթաթոշակային 
ծրագրի հայտերի ընդունման մասին 2023-2024 թթ. 
ուսումնական տարվա համար: 

2023թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ բոլոր 16-17 տարեկան 
իրավասու  ուսանողները Հայաստանից, Ադրբեջանից, 
Բելառուսից, Վրաստանից,  Մոլդովայի  Հանրապետությունից և 
Ուկրաինայից հրավիրվում են հայտ ներկայացնելու համար:  

Մինչև քսան հաջողակ ուսանողներ կընտրվեն 
տարածաշրջանում լավագույն կատարողներից՝ եվրոպական 
կենտրոնացված միջազգային բակալավրիատի (IB) դիպլոմի 
ծրագրի համար լիարժեք կրթաթոշակ ստանալու համար:

Ֆինանսավորված լինելով Եվրոմիության կողմից՝ Արևելյան 
գործընկերության Եվրոպական դպրոցի կրթաթոշակային 
ծրագրի նպատակն է տրամադրել միջնակարգ կրթություն 
ստանալու հնարավորություն Եվրոմիության Արևելյան 
գործընկերության 6 երկրների ուսանողների համար: Ծրագիրը 
հաջողությամբ մեկնարկել է 2018 թվականին և այժմ արդեն 
հինգերորդ տարին է: Ընտրված ուսանողները ծրագրին 
կմիանան 2023/2024 ուսումնական տարում: 

16-17

6
20
ՏԱՐԵԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

ԵՐԿՐՆԵՐԸ
Հայաստան
Ադրբեջան
Բելառուս
Վրաստան
Մոլդովա Հանրապետություն
Ուկրաինա

«Արևելյան գործընկերության եվրոպական 
դպրոց Վրաստանում» ծրագրի մասին 

ավելին կարող եք գտնել այստեղ: 



Միջազգային բակալավրիատի (IB) դիպլոմային ծրագիրը երկամյա կրթական ծրագիր է, որը 
հիմնականում ուղղված է 16-ից 19 տարեկան երիտասարդներին աշխարհի 140 երկրներում: 
Ծրագիրը ապահովում է միջազգայնորեն ընդունված որակավորում բարձրագույն 
կրթություն ստանալու համար և ճանաչված է աշխարհի բազմաթիվ համալսարանների 
կողմից: Ուսանողներին կառաջարկվի եվրոպական ուղղվածություն ունեցող ուսուցման 
ծրագիր, որը խթանում է բազմամշակութայնության և բազմալեզվության եվրոպական 
արժեքները:

Եվրոպական կենտրոնացված IB Diploma ծրագիրը կիրականացվի Վրաստանի New 
School-ի կողմից, որը 2010 թվականից ի վեր լիազորված IB դպրոց է և հանդիսանում է 
Եվրամիության գործընկեր:

Դիպլոմային ծրագիր 

1



Կրթաթոշակային ծրագիրը  ֆինանսավորվում է Եվրոմիության կողմից:
Կրթաթոշակային ծրագիրը ներառում է միջազգային բակալավրիատի դիպլոմային ծրագրի 
լրիվ երկամյա ցիկլը, գումարած  նաև ապրուստի ծախսերը՝ ըստ անհրաժեշտության:
Կրթաթոշակ կշնորհվի առաջին ուսումնական տարում և  ավտոմատ կերպով կշարունակվի 
երկրորդ տարում` կախված ուսանողների՝ առաջին տարին հաջողությամբ ավարտելուց: 
Երկրորդ տարվա ընթացքում կրթաթոշակ  ստանալու  համար կրկին  հայտ  ներկայացնել 
հարկավոր չէ:

Կրթաթոշակային ծրագիրը  ներառում է՝  
 3 ուսման  վարձը 2023/2024 ուսումնական տարվա համար  Միջազգային բակալավրիատի 

դիպլոմային ծրագրի համար՝ կենտրոնացած եվրոպական ուսուցման վրա,  «Նոր 
դպրոցում», Վրաստանի քաղաք Թբիլիսիում

 3 ապրուստի ծախսերը Թբիլիսիում՝ ներառյալ սնունդը: Ուսանողները կապրեն 
հանրակացարանում՝ տեղակայված «Նոր դպրոց»-ի տարածքում

 3 Շրջայցեր Թբիլիսիի և ընտանեկան նստավայրի միջև, երկու դպրոցական ընդմիջումների 
ժամանակ:

 3 Տեղական փոխադրումների համար նպաստ, որը հասանելի է յուրաքանչյուր ուսանողի 
վրա Վրաստանի տեղական բանկի անձնական դեբետային քարտով:

 3 ծրագրին մասնակցելու համար պահանջվող ուսումնական նյութեր  և ռեսուրսներ 
(ուսուցման ընթացքում՝ գրքեր, համակարգիչներ, հաշվիչներ և սմարթֆոններ)։

 3 մասնակցություն Եվրոմիության կողմից հովանավորվող սեմինարների, կոնֆերանսների, 
ուսումնական շրջագայությունների և այլ միջոցառումների։

 3 բժշկական ապահովագրություն:

Կրթաթոշակային  ծրագիրը  չի ներառում.
 2 ուսանողներին կամ ուսանողների ընտանիքներին դրամական միջոցների    կամ  

կանխիկ դրամի  ուղղակի փոխանցում
 2 ներքին կամ միջազգային ճանապարհորդության ծախսեր Թբիլիսիից կամ դեպի Թբիլիսի՝ 

ուսանողների  ընտանիքի  անդամների  համար
 2 Ուսանողների անձնական ծախսերը, ինչպիսիք են հագուստը, ավելորդ ուղղեբեռ 

տեղափոխելու ծախսերը, սնունդը կամ ըմպելիքները հանրակացարանից դուրս, բջջային 
հեռախոսները և անհատական համակարգիչները՝ բացառությամբ  այն հեռախոսների և 
համակարգիչների, որոնք հատկացվել են դիպլոմային  ծրագրի  շրջանակներում:

Կրթաթոշակային փաթեթը 2

Graduation of Class 2022  
24 May 2022 / Tbilisi, Georgia



Համապատասխանության 
չափանիշներ3 Կրթաթոշակային ծրագրի համար մրցակցությունը հիմնված է  ակադեմիական  
առաջադիմության ցուցանիշերի վրա և հասանելի ու անվճար է այն դիմորդների համար, 
ովքեր համապատասխանում են  ծրագրի  պահանջներին:

Իրավասու  դիմորդները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները.
1. լինել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի կամ 

Ուկրաինայի քաղաքացիներ և կարողանալ Վրաստան մեկնելու համար  միջազգային 
ճանապարհորդական փաստաթղթեր ստանալ:

2. հայտը ներկայացնելու ժամանակ ապրել Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, 
Վրաստանում, Մոլդովայում  կամ Ուկրաինայում (տե՛ս Գծապատկեր 1 հաջորդ էջում):

3. Համապատասխանում են իրենց երկրի համար սահմանված դասարանի/տարիքի 
պահանջներին, ինչպես նշված է Աղյուսակ 1-ում.

4. հանդիսանալ վերը նշված վեց երկրներից  որևէ մեկի  միջնակարգ /ավագ  դպրոցի 
աշակերտ հայտը ներկայացնելու ժամանակ (տե՛ս Գծապատկեր 1 հաջորդ էջում):

5. նախորդ և ընթացիկ տարում միջնակարգ/ավագ դպրոցում սովորելիս ցուցաբերել  
առնվազն 70%  GPA1 միջին գնահատական:

6. Սովորել են անգլերեն և գրանցման ժամանակ ցույց են տվել                                                              
անգլերենի  իմացություն (B2 մակարդակ2 և ավելի):

7. Եվրոմիության այլ  լեզվի  իմացությունը կհամարվի առավելություն:

ԵՐԿԻՐ
Իրավասու  դասարանը
(հայտը ներկայացնելու 

ժամանակ)

իրավասու հասակը   
2023 թվականի  

սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ
Հայաստան 9-10 16-17
Ադրբեջան 9-10 16-17
Բելառուս 10 16-17
Վրաստան 10 16-17
Մոլդովա Հանրապետություն 9-10 16-17
Ուկրաինա 9-10 16-17

Աղյուսակ 1. Տարիքի/դասարանի պահանջները

Table 1.  Age/Grade Requirements

Ուսանողները, որոնցից պահանջվում է ծառայել  դպրոցի վերջին դասարանում,  դիմելու 
համար իրավասու չեն համարվում:

Ուսանողները, որոնք արդեն ունեն ավագ դպրոցի ավարտական դիմպլոմ կամ 
ատեստատ, դիմելու համար իրավասու չեն համարվում:

ՆՇՈՒՄ

1 Grade Point Average (միջին գնահատական)
2 B2 մակարդակը համապատասխանում է միջինից բարձր (upper intermediate) մակարդակին, ինչը նշանակում է, որ 

ուսանողը կարող է ինքնուրույն գործել  բազում ակադեմիական և պրոֆեսիոնալ միջավայրերում անգլերենով, սակայն ունի 
նրբությունների և ճշգրտության հետ կապված սահմանափակ գիտելիքներ



ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ. ներկայումս եղեք Ուկրաինայի օրինական մշտական բնակիչ, որը 
գտնվում է Ուկրաինայում կամ տեղափոխված է Աղյուսակ 1-ում նշված երկրներից որևէ 
մեկում՝ սկսած 2022 թվականի փետրվարի 1-ից:

ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՄԱՐ. Ներկայում եղեք Բելառուսի օրինական մշտական բնակիչ, որը 
գտնվում է Բելառուսում կամ տեղափոխվել է Աղյուսակ 1-ում նշված երկրներից մեկում՝ 
սկսած 2020 թվականի օգոստոսից:

ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇՈՒՄ.

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԸ3

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՅԼ 
ԵՐԿՐՆԵՐ

ԵՄ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ  
ԵՐԿՐՆԵՐ

Ավստրիա
Բելգիա
Բուլղարիա
Խորվաթիա
Չեխիայի Հանրապետություն
Կիպրոս
Դանիա
Էստոնիա
Ֆինլանդիա

Իսլանդիա
Լիխտենշտեյն
Նորվեգիա

ԱլԳ երկրներ
Հայաստան
Ադրբեջան
Բելառուս
Վրաստան
Մոլդովայի 
Հանրապետություն
Ուկրաինա

ԵՄ այլ գործընկեր երկրներ
Ալբանիա
Բոսնիա եւ Հերցեգովինա
Կոսովո4

Մոնտենեգրո
Հյուսիսային Հանրապետություն
Մակեդոնիա
Սերբիա
հնդկահավ

Ֆրանսիա
Գերմանիա
Հունաստան
Հունգարիա
Իռլանդիա
Իտալիա
Լատվիա
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ

Մալթա
Նիդեռլանդներ
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Ռումինիա
Սլովենիա
Սլովակիա
Իսպանիա
Շվեդիա

Շվեյցարիա
Միացյալ թագավորություն

3 ԵՄ անդամ երկրների կամ այլ եվրոպական երկրների անդրծովյան տարածքները իրավասու չեն այս հայտերի 
ընդունման համար. 

4 Այս նշումը չի հակասում կարգավիճակի վերաբերյալ դիրքորոշումներին և համահունչ է ՄԱԿ-ի ԱԽ 1244/1999-ին և 
Կոսովոյի անկախության հռչակման վերաբերյալ ՄՔԴ-ի կարծիքին

Գծապատկեր 1. Արևելյան գործընկերության եվրոպական դպրոցի Վրաստանում 
ծրագրի իրավասու տարածք



Ընտրական գործընթացի շրջանակներում բոլոր իրավասու հայտերը կդիտարկվեն 
հավասարապես:

Ընտրության գործընթացը ներառում է հետևյալ փուլերը.

33 Հայտերի ներկայացում. 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ից մինչև 2023 թվականի 
մարտի 16-ը, ժամը 12:00-ին (ցերեկը), Վրաստանի ժամանակով (UTC +4:00)

33 Գրավոր թեստեր. 2023 թվականի մարտ/ապրիլ ամիսներին

33 Հարցազրույցներ. 2023 թվականի ապրիլ/մայիս ամիսներին

Որակավորում ունեցող ընդունող հանձնաժողովը կիրականացնի ընտրության գործընթացը՝ 
օգտագործելով օբյեկտիվ և թափանցիկ գնահատման մեթոդներ: Ընդունող հանձնաժողովի 
որոշումները վերջնական են և բողոքարկման ենթակա չեն:

Ընտրության և ընդունման 
ընթացակարգը4

Մաթեմատիկայի և անգլերենի առցանց թեստեր
Կանցկացվեն երկու գրավոր թեստեր մաթեմատիկայից (40 րոպե) և անգլերենից (1 ժամ): Բոլոր 
թեսթերը  կիրականացվեն առցանց և անգլերենով: Ուսանողներին անհրաժեշտ է ունենալ 
համակարգիչներ և լավ ինտերնետային կապ՝ առցանց թեստը հաջողությամբ կատարելու համար:

Մաթեմատիկայի թեստ
Անցողիկ նվազագույն մակարդակը կազմում է 40% (սակայն  համեմատաբար ավելի բարձր 
միավորներ  ստացող  ուսանողները առավելություն կունենան այն ուսանողների նկատմամբ,  
ովքեր կստանան ավելի ցածր տոկոսային միավորներ):

Ուսանողները,  որոնք  կստանան  60%  կամ  ավելին,   կթույլատրվեն գրանցվել մաթեմատիկայի, 
քիմիայի և ֆիզիկայի  բարձր  մակարդակի կուրսերի համար:   

Մաթեմատիկայի թեստի թեմաները հետևյալն են՝ թվեր, բազմություններ և թվեր, հանրահաշիվ, 
եռանկյունաչափություն, երկրաչափություն, կոորդինատների երկրաչափություն, վիճակագրություն 
և հավանականություն (մանրամասները հասանելի են ըստ պահանջի):

 3 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2023 թվականի մարտի 16-ը, Վրաստանի 
ժամանակով ժամը 12:00 (ցերեկը) (UCT+4.00):

 3 Թեկնածուներից պահանջվում է առցանց դիմորդի պրոֆիլ ստեղծել «Նոր դպրոցի» 
կայքէջում (www.eapeuropeanschool.eu) `իրենց  դիմումները հանձնելու համար:

 3 Ցանկացած ուշ կամ թերի ներկայացված  հայտ չի ընդունվի: Ամբողջական ֆայլի 
հաջողությամբ  հանձնումից հետո դիմորդները ավտոմատ  կերպով   կստանան 
էլեկտրոնային նամակ:

 3 Այս փուլն անցած թեկնածուները  կհրավիրվեն գրավոր թեստեր գրելու

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ



Անգլերենի  թեստ.
Թեստը բաղկացած է երկու մասից՝  ընթերցանության  մաս, որի ընթացքում ուսանողներից 
պահանջվում է կարդալ տեքստեր և պատասխանել տրված հարցերին՝  այսպիսով  ցույց տալով տեքստի  
բովանդակության  ընկալման իրենց ունակությունը:

Գրավոր բաժնում ուսանողներից պահանջվում է գրել տեքստ (150-250 բառ) իրական կամ  երևակայական  
իրադարձության մասին՝ կապված մշակույթի, առողջության, ժամանցի, գիտության կամ  տեխնոլոգիայի  
հետ: 

Բոլոր թեստերը կանցկացվեն առցանց, և ուսանողներից կպահանջվի ունենալ լավ ինտերնետային կապ 
և տեսախցիկ ու խոսափող ունեցող գործող համակարգիչ՝ պահանջներին բավարարելու համար: Թեստը 
կանցկացվի բոլոր վեց երկրներում միաժամանակ՝  2023 թվականի մարտի/ապրիլ ընթացքում:

Թեկնածուները կտեղեկացվեն  թեստերի անցկացման  ճշգրիտ ժամանակի, ինչպես նաև պահանջների և 
այլ մանրամասների մասին:

2023-2024 ուսումնական տարվա կրթաթոշակառուների ցանկը կհրապարակվի  
2023 թվականի մայիսի երկրորդ կեսին։ 
Ընտրված ուսանողներից ակնկալվում է մնալ կրթաթոշակային ծրագրում նրա 
ողջ տևողության ընթացքում:
Հայտերի ներկայացման գործընթացը կրթաթոշակ ստանալու համար 
ամբողջապես անվճար է: 

Հարցազրույց
Գրավոր թեստերի արդյունքների հիման դիմորդները 
Zoom-ի միջոցով կանցնեն հարցազրույց, որը 
ընտրության ընթացակարգի երրորդ և վերջնական փուլն 
է: Դրանք նախնական պլանավորված են 2023 թվականի 
ապրիլ/մայիսին և կանցկացվեն անգլերեն լեզվով: 
Հարցազրույցը, որը կտևի 30 րոպե, կգնահատի 
ուսանողների կողմից դասընթացների համար 
պատրաստվածության հետևյալ տարրերը.

 3նոր ուսումնական  փորձ ձեռք բերելու  
և  նոր մշակույթների  ծանոթանալու 
պատրաստակամություն,   
 3պատրաստվածություն ապրելու հանրակացարանում՝ 
տնից հեռու կամ օտար երկրում գտնվելով,
 3հետաքրքրասիրություն և մոտիվացիա,
 3ուսանողին հետաքրքրող ուսումնական  առարկաներ  
և  դասընթացներ, որոնք  նա կցանկանար անցնել,
 3հաղորդակցման և բանավոր  հմտություններ՝ այդ 
թվում ներառյալ, բայց ոչ միայն խոսակցական 
անգլերեն լեզուն,
 3սոցիալական կարողություններ և ակտիվ 
ներգրավվածություն արտադպրոցական 
միջոցառումներում (սպորտ, ակումբներ, մրցույթներ 
և այլն):

Հարցազրույցների ժամանակ ընդունող 
հանձնաժողովը առանձնահատուկ 
ուշադրություն կդարձնի 
ուսանողների մոտիվացիային, նրանց 
պատրաստակամությանը այլ մշակույթների 
յուրացման համար և  հետաքրքրվածությանը 
եվրոպական գործունեությամբ: Ընտրական 
հանձնաժողովը կհանդիպի նաև ընտրված 
ուսանողների ծնողների հետ:



Դիմումի գործընթացի ընթացքում հավելյալ 
տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել.

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99

APPLY  
NOW!



ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ (IB) ԴԻՊԼՈՄ  

ՆՈՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄ, ԹԲԻԼԻՍԻ, ՎՐԱՍՏԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ,  
ԱԴՐԲԵՋԱՆԻՑ,  ԲԵԼԱՌՈՒՍԻՑ,  ՎՐԱՍՏԱՆԻՑ, ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ և ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻՑ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ. 
16 ՄԱՐՏԻ 2023 Թ, ԺԱՄԸ 12:00-ԻՆ (ԿԵՍՕՐ),  

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ (UTC+4.00)

Արևելյան  
գործընկերության 

եվրոպական դպրոց
Կրթաթոշակային ծրագիր  
միջնակարգ  կրթության  

համար,  
2023-2024 թթ.



Ո՞րն է Արևելյան գործընկերության Եվրոպական դպրոցի  
կրթաթոշակի ծրագրի նպատակը:
Առաջարկելով բարձր որակի միջազգային ճանաչում ունեցող դիպլոմ՝ Եվրամիության 
կողմից ֆինանսավորված այս կրթաթոշակի ծրագիրը հատուկ կրթական 
հնարավորություն է առաջարկում երիտասարդներին Արևելյան գործընկերության 
երկրներից ՝ Հայաստանից, Ադրբեջանից, Բելառուսից, Վրաստանից, Մոլդովայից և 
Ուկրաինայից: Ծրագիրը նաև նպատակավորված է այս երկրներից մարզերի միջև 
ուսանողների փոխանակման խթանումը:

Ի՞նչ է եվրոպական ուղղվածությամբ IB Diploma ծրագիրը:
Ծրագիրն առաջարկում է IB Diploma-ի համապարփակ և խիստ երկամյա ակադեմիական 
դասընթաց՝ զուգորդված Եվրոպայի և եվրոպական խնդիրների մասնագիտացված 
ուսումնասիրությամբ զբաղվելու բացառիկ հնարավորությամբ:

Ի՞նչն է միջազգային բակալավրի ծրագրի հայեցակարգը:
Միջազգային բակալավրի ծրագիրը ներկայացնում է միջազգային նախապատրաստման 
ծրագիր, որը մոտիվացված է կրթության միջոցով բարելավել աշխարհը: Միջազգային 
բակալավրի ծրագիրը առաջարկում է կրթություն, կենտրոնանալով նրա վրա, որ 
աշակերտները սովորեն էթիկական պահվածք, տրամաբանական, քննադատական 
և անկախ մտածողություն: Միջազգային բակալավրի ծրագիրը իր ուսանողներին 
ամբողջ աշխարհում նաև առաջարկում է միջազգային և բազմամշակութային 
ուսուցման միջավայր և պատրաստում է ուսանողներին մեր գլոբալացված աշխարհի 
մարտահրավերները հաղթահարելուն: Այս տեսանկյունից ելնելով՝ Միջազգային 
բակալավրի կրթական փիլիսոփայությունը համապատասխանում է Եվրոպայի 
բակալավրի ծրագրի սկզբունքներին և նպատակներին:

Միջազգային բակալավրի ծրագրի դիպլոմ ունեցող ուսանողները 
առավելություններ կունենա՞ն աշխարհի տարբեր համալսարաններում:
Միջազգային բակալավրի դիպլոմը ճանաչված է 2000 համալսարանների կողմից 75 
երկրում: Այս ցանկը հասանելի է կազմակերպության որոնման կայքում (www.ibo.
org): Միջազգային բակալավրի ծրագիրը ներկայացնում է համալսարանների ցանկը, 
որը առաջարկում է կրթաթոշակներ միջազգային բակալավրի դիպլոմային ծրագրի 
շրջանավարտներին՝ յուրաքանչյուր կրթական հաստատության կողմից նշված 
պայմաններով: Կրթաթոշակային ծրագրի ավարտից հետո ուսանողները կարող են նաև 
իրենց դիպլոմը ներկայացնեն իրենց երկրների պետական մարմիններին, պաշտոնական 
համարժեք ստանալու համար:

Ո՞վ է իրականացնում միջազգային բակալավրի դիպլոմային ծրագիրը:
Միջազգային բակալավրի դիպլոմային ծրագիրը իրականացնում է «Նոր դպրոց»-ը 
Թբիլիսիում, Վրաստան՝ 2010 թվականից լիազորված Միջազգային բակալավրիատի դպրոց: 
«Նոր դպրոց»-ը ներդրում է կատարել բազմալեզու և բազմամշակութային ուսուցմունը 
Վրաստանում և բազում տեղական ու օտարերկրացի շրջանավարտի հաջող ուսուցման 
և կարիերայի մեջ: Վերջերս, «Նոր դպրոց»-ը նաև կարևոր հաջողության է հասել իր 
առաջին միջազգային բակալավրի դիպլոմը՝ տալով եվրոպական ուսումնասիրությունների 
ուղղությամբ, և այժմ ավելի շատ է պատրաստված տարածաշրջանից ուսանողների նոր 
հոսքի համար շարունակել կիսվել իր ուսումնառության փորձով:



Ի՞նչ արտադպրոցական ակտիվություններն են հաշվի առած  «Նոր 
դպրոց»-ում:
Դասից դուրս ակտիվությունները լրացուցիչ սահմանում է ուսանողների փորձի 
եվրոպական կողմը «Նոր դպրոց»-ում և հնարավորություն է տալիս նրանց ներկա լինեն 
Եվրամիության ակադեմիկոսների և բարձր դասակարգի պաշտոնական անձանց կողմից 
անցկացված կոնֆերանսներին և միջոցառումներին եվրոպական հարցերի մասին: Բացի 
այդ, կկազմակերպ էն եվրոպական հաստատություններում ուսումնական այցեր, որոնք 
կբարելավեն ուսանողների գիտելիքները Եվրոպայի և նրա ժողովրդի մասին: Այս երկամյա 
ծրագրի ընթացքում ուսանողները նաև կմասնակցեն տարբեր ակտիվություններին, 
այդ թվում նաև, ֆուտբոլին, բասկետբոլին, վոլեյբոլին, լողին, շախմատին, ՄԱԿ-ի 
մոդելին, դրամայի և խոհարարական ակումբին: Ամեն կիսամյակում, ուսանողները 
հնարավորություն կունենան ճանապարհորդել Վրաստանի տարբեր մարզերով և դա իրոք 
հարստացնում է կրթաթոշակառու ուսանողների փորձը:

Ապահովու՞մ է կրթաթոշակային ծրագիրը հավասար հնարավորություններ 
թեկնածուների միջև: 
Կրթաթոշակային ծրագրի նպատակն է արդար գենդրային հավասարակշռությունը և 
հավասարակշռված աշխարհագրական բաշխման ապահովումը ընդունված հայտի 
հիման վրա: Դա հաջողությամբ իրականացվեց առաջին խմբի հետ, որը կազմված էր 
ուսանողներից, ովքեր արևելյան գործընկերության վեց երկրից էին: Հայտը ներկայացնելու 
համար մենք նաև հրավիրում ենք ուսանողներին, ում տվել են տեղահանված անձի 
կամ փախստականի կարգավիճակ և արևելյան գործընկերության երկրներից մեկի 
քաղաքացիներն են:

Որտե՞ղ կապրեն ուսանողները դպրոցական տարի(ներ)ի ընթացքում:
Ուսանողները կապրեն «Նոր դպրոց»-ի տարածքում տեղադրված հանրակացարանում: 
Նոր հանրակացարանները հարմարավետություն են ապահովում ուսանողներին և դպրոցի 
անձնակազմին: Հանրակացարանի ընդհանուր օգտագործման վայրերը ուսուցման և 
սոցիալական հավաքների համար ուսանողների միջև գիտելիքները և փորձերը կիսվելու 
հրաշալի հնարավորություն են ապահովում: Ուսանողներին անընդհատ վերահսկելու 
են հանրակացարանի ղեկավարը և մենթորական թիմը և ապահովելու են նրանց 
հարմարավետությունը, անվտանգությունը և ընդհանուր բարեկեցությունը:

Ինչպիսի՞ կենսապայմաններ են հանրակացարանում:
Հանրակացարանում երկու ուսանող է ապրում անհրաժեշտ տեխնիկայով ապահովված 
սենյակում օպտիմալ ուսուցման մթնոլորտ ապահովելու համար: Բացի այդ, «Նոր դպրոց»-
ում սնունդը պատրաստվում է ըստ բարձրորակ ստանդարտների, այն միշտ թարմ ու 
առողջ է և բազմազան տարբերակներ են ապահովվում սննդի սահմանափակումներ 
ունեցող ուսանողների համար:

Կլինե՞ն ուսանողները ապահովված ուսումնական նյութերով: 
Ուսումնական նյութերը, միջազգային դիպլոմի համար անհրաժեշտ կոնկրետ սարքի հետ 
(օրինակ՝ TI հաշվիչ) միասին նախատեսված է կրթաթոշակով: Բացի այդ, կրթաթոշակառու 
ուսանողները անհատական կլինեն ապահովված անձնական համակարգչով դասարանում 
օգտագործելու և տնային աշխատանքները կատարելու համար, այնուհետեև հեռախոսով 
հանրակացարանի հավելվածի մատչելիության համար:



Ի՞նչ է ընդգրկում բժշկական ապահովագրությունը:
Ուսանողները կունենան բժշկական ապահովագրություն, որը ամբողջովին փակում է 
հիմնական բժշկական ծախսերի մեծամասնությունը՝: Բժշկական ծառայությունների 
ցանկը ամեն տարի կթարմացվի:

Ի՞նչ ծախսեր պետք է փակեն ուսանողները:
Հիմնական ապրուստի ծախսերի մեծամասնությունը հաշվի է առված կրթաթոշակով, 
այսպիսով ուսանողներին կարող է պետք լինի միայն իրենց հագուստի և լրացուցիչ 
ակտիվությունների արժեքի վճարում, որոնք կրթաթոշակով չի նախատեսված:

Ինչպիսի՞ հագուստի սահմանափակումներ են գործում դպրոցում:
Դպրոցում չկան ֆորմալ համազգեստներ, բայց ուսանողները պետք է հագնեն սպիտակ 
վերնաշապիկներ և մուգ գույնի տաբատ կամ զգեստ:

Ի՞նչ անձնական փաստաթղթեր է հարկավոր ուսանողներին:
Հայտերը ներկայացնելու ընթացքում, ուսանողները պետք է ներկայացնեն ծնողի 
համաձայնության ձևը, ծննդական վկայականը և նախորդ ուսումնական տարի(ներ)
ի թվանշանները անգլերենով կամ անգլերեն թարգմանված և նոտարական կարգով 
հաստատված, եթե փաստաթղթերը բնօրինակ չեն անգլերեն լեզվով: Ուսանողները, 
ովքեր ստանալու են կրթաթոշակ, պետք է ունենան անձնագրեր, ծննդական 
վկայականներ և թվանշանների թերթիկ:

Թբիլիսիում դպրոցների աշակերտների համար տրանսպորտն անվճար է:
Թբիլիսիի տարածքում հասարակական տրանսպորտից օգտվելը, ներառյալ 
ավտոբուսները և մետրոն, անվճար է կրթաթոշակ ստացող ուսանողների համար:



APPLY  
NOW!

Դիմումի գործընթացի ընթացքում հավելյալ 
տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել.

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99


