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INCLUSION-ը միջազգային 

մակարդակում իրականացվող եռամյա 

ծրագիր է, որի նպատակն է նպաստել 

ներառական կրթության 

քաղաքականության մշակմանն ու 

իրականացմանը Հայաստանի և Բոսնիա 

և Հերցեգովինայի մասնակից բուհերում:  

 

INCLUSION-ը նպատակաուղղված է բուհական համակարգում 

բարեփոխումների իրականացմանը: Բարձրագույն կրթության ոլորտում 

ներառական կրթության քաղաքականության մշակումը, իրականացումը և 

զարգացումը դրականորեն կանդրադառնա ոչ միայն ՀՀ կրթական համակարգի 

զարգացմանը, այլ նաև ՀՀ բուհերի` միջազգային ասպարեզում մրցունակության 

բարձրացմանը:  

Ծրագրի ակնկալվող սկզբունքային արդյունքներից` 

• Սոցիալական ներգրավմանն ուղղված ռազմավարությունների մշակման և 

գործարկման ազգային մակարդակի ուղեցույցներ, 

• Սոցիալապես խոցելի խմբերից ուսանողներին բարձրագույն կրթություն 

ստանալու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով սոցիալական 

ներգրավման ինստիտուցիոնալ մակարդակի ծրագրերի և մեխանիզմների 

առկայություն; 



  
• Բուհերում սոցիալական ներգրավման ռազմավարությունների 

խթանմանն ուղղված դերերի, գործառույթների վերանայում։  

 

 

 

• Սոցիալական ներգրավման ռազմավարությունների կիրարկման 

նպատակով բուհերի և համապատասխան պետական կառավարման 

մարմինների կարողությունների զարգացում 

• Բուհերում ներառական ուսուցման և ուսումնառության համար 

ռեսուրսների ապահովում; 

• Դասախոսների և ավագ դպրոցների ուսուցիչների համար հավասար 

հնարավորությունների մասին իրազեկման բարձրացման նյութերի 

մշակում: 

 

Ծրագրի կայքը՝ http://inclusionerasmus.org  
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ERASMUS+ “DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL DIMENSION 

STRATEGIES IN ARMENIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA THROUGH 

CROSS-REGIONAL PEER LEARNING” (INCLUSION) 

INCLUSION is a three-year cross-regional joint project under EAC/A04/2015 call and 
Key Action 2 – Capacity Building in the 
Field of Higher Education. The wider 
objective is to mobilize the HE capacity in 
Armenia and BiH in contributing to the 
implementation of the social dimension 
(SD) strategies through capitalizing on 
knowledge transfer and cross-regional 
cooperation. 
 
The specific objectives are: 
– Capacity building of HE sector for 

designing and implementing SD strategies; 
– Development of a harmonized approach to the implementation of SD strategies in 
line with country specific objectives; 
– Fostering access to/participation in and completion of higher education for persons 
from vulnerable/underrepresented groups. 
The project targets the major problems in Armenia and BiH related to the promotion 
of SD strategies through broader involvement of HEIs. 
The principle outputs and outcomes are: 
– National level guidelines on development and operationalization of SD strategies 
– Institutional level master plans and mechanisms to implement SD strategies related 
to fostering access to, participation in and completion of HE for students from 
vulnerable and underrepresented groups; 
– Reviewed roles, functions and ongoing initiatives at HEIs in promoting SD 
strategies; 
– Capacity building of HEIs and respective government authorities for 
operationalization of SD strategies; 
– Ensuring resources for inclusive teaching and learning; 
– Capacity building materials to raise awareness of high school pupils & teachers on 
equal access to higher education and trained high school teachers. 
 
Website: http://inclusionerasmus.org 

http://inclusionerasmus.org/

