
   
 

   
 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

2017թ.  

Սովորողի նախասիրությունների և օժտվածության զարգացման բաց համակարգ 

Մշակված և իրականացված ուսումնական նախագծեր  

Շուրջտարյա նախագծեր 

o «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսեր 5-6 տարեկանների ամենամսյա ստուգատես 

o «Կրթական պարտեզ» 

o «Կրթական փոխանակումներ» 

o «Ուսումնական ճամփորդություններ» 

o «Շնասերի ակումբ» 

o «Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա սեմինարներ» 

o «Հարթակ Գեղարվեստում» ակումբ»  

o «Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք»  

o «Գարդենիա ակումբ» 

o «Սիրուն Զանգի» 

 

Կրթահամալիրում իրականացվող ամենամյա բաց  ստուգատեսներ, ստեղծագործական բաց 

հավաքներ՝ որոշված կրթահամալիրի ուսումնական տոնացույցով 

o «Դասարանական երգչախմբերի ստուգատես» 

o «Ուսումնական գարուն»  

o Վրացերենի օրեր կրթահամալիրում 

o «Էկոտուր 2017, հայրենագիտական-էկոլոգիական նախագծերի ստուգատես» 

o Շախմատի գարնանային օլիմպիադա 

o Մայիսյան ամենամյա 12-րդ հավաք 

o Շրջանավարտների «Ցտեսություն» ուսումնական-տոնական նախագիծ 

o  «Գեղարվեստը կրթահամալիրում». ամենամյա հաշվետու համերգ 

o  «Իրական մաթեմատիկա կամ մաթեմատիկան դրսում՝ կանաչների մեջ» 

o Շրջանավարտի ճամբար 

o Շախմատի որակավորման մրցաշար 

o Ռազմամարզական ճամբար Սևանի «Ժայռ» ռազմա-մարզական բազայում 

o «Անտիվիրուս-հակաբացիլ 2017». «Պաշտպանված երեխա» ստուգատես 

o Բանգլադեշյան պլեներ. փառատոնային ճամբար 

o Թարգմանական նախագծերի ստուգատես 

o Թատերական փառատոն 

https://zangimskh.wordpress.com/
https://erajhshtakankentron.wordpress.com/2017/02/16/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%B9%D5%A1%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD-%D5%B0/
http://highschool.mskh.am/2017/04/03/%D5%BE%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%AB-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://maymskh.wordpress.com/2017/04/30/%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A1-4/
http://highschool.mskh.am/2017/05/13/%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80/


   
 

   
 

o Երաժշտական փառատոն 

o Կինո-ֆոտո փառատոն 

o Արտ-միջավայր 

o Ընտրությամբ գործունեության նախագծերի ստուգատես 

o «Ամառային ճամբար 2017» 

o Բանգլադեշյան պլեներ-փառատոն 

o «Անտիվիրուս Կոմիտաս»  

o Մանկավարժության հունիսյան բաց ճամբար 

o Մանկավարժական նորարարության «Բարեկամություն» ճամբար 

o Հայ-բելգիական ճամբար 

o Մանկավարժության բաց ճամբար 5-6 տարեկանների դասվար-դաստիարակների 

համար 

Եկեղեցական տոներ, ազգային ծեսեր, տոներ 

o Համբարձման ծես 

o «Հանրապետության օրեր» նախագծեր 

Նախասիրությունների զարգացման պատանեկան ակումբների, դասընթացների ծրագրերով, 

սովորողների և դասավանդողների նախաձեռնությամբ իրականացված ուսումնական 

նախագծեր 

o «Այլընտրանքային պատմություն» 

o «Հայրենագիտություն բոլորի համար» 

o «ՈՒԳԸ – ԱԳԸ. կրթական կամուրջներ»  

o «Ամբողջատիրություն»  

o Հետազոտական արշավային ճամբար 

o «Արհեստները հին Հայաստանում, Էրիվանում» հայրենագիտական նախագիծ 

o «Ճանաչենք Երևանը». հայրենագիտական նախագիծ 

o «Սովորող-սովորեցնող» 

o  «Զմայլիկ» 

o «Օտարագիր հայեր» 

o «Ֆրանկոֆոնիա» 

o «Ընթերցարաններ 4-րդ և 10-րդ դասարանցիների համար». Վանուհի Բաղրամյան  

o «Etwinning» 

o «Կանաչող  անկյուններ» 

o «Մայրենի  լեզվի  օրեր» 

o «Շրջանավարտ 2017» 

o «Ուսումնական  պարապմունքներ  օտարերկրյա  մասնագետների  հետ» 

o «Երգ երգոց: Իմ Տերյանը» 

http://ashotbleyan.mskh.am/wp-content/uploads/2017/05/amar.-abarot-1.20178-copy.pdf
http://mskh.am/am/70462
https://pedagogicalclubmskh.wordpress.com/2017/06/10/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1/
http://mskh.am/am/70947
http://bzez.mskh.am/?page_id=2008
http://bzez.mskh.am/?page_id=2008
https://tigranyanashot.wordpress.com/2016/08/23/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80-2016/
https://tigranyanashot.wordpress.com/2017/02/27/%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A8-%D5%A1%D5%A3%D5%A8-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%BB%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A5%D6%80/
https://tigranyanashot.wordpress.com/2016/12/29/%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%B8%D5%B2%D5%BB%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
https://tigranyanashot.wordpress.com/2016/02/09/%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%B7%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80/
http://b4.mskh.am/node/13019
https://sonapapazyanblog.wordpress.com/2017/02/19/%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1/
http://middle.mskh.am/archives/5048
https://pahanjvats.wordpress.com/2016/12/18/%D6%85%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80/#more-6456
http://franseren.blogspot.am/p/blog-page_23.html
https://vanuhiblog.wordpress.com/category/%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/
http://middle.mskh.am/archives/7413
http://mskh.am/am/68187
http://highschool.mskh.am/category/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%BF-2017/
http://highschool.mskh.am/category/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D6%85%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B5/
https://qnersisyan.wordpress.com/2017/02/18/%D5%A5%D6%80%D5%A3-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%81-%D5%AB%D5%B4-%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A8-2/


   
 

   
 

o «Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգեր».Անուշ Աթայան և 3-րդ դասարան 

o «Ուսումնական ձմեռ». Կարինե Մամիկոնյան և 1-ին դասարան 

o «Երաժշտական փոստարկղ» 

o «Ռադիոգիրք». Օլյա Մանդալյան և նախակրթարանի սաներ 

o «Զարգազնող խաղերի ստեղծում». 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ.  Զառա  Ոսկանյան, Արևիկ Բաբայան,  

Սուսաննա  Դավթյան 

o «Թատրոն լաբորատորիայի ստեղծում» 

o «Նորաոճ թաղարներ» 

o «Հին իրերին նոր կյանք և շունչ» 

o «Почемучка» 

o «Գրական ակումբ» 

o «Թարգմանական նախագիծ» 

o «Վիքիմեդիա» 

o «Մեր Թումանյանը» մեդիափաթեթ 

o «Մի բաժակ թեյ. Օշոյի 365 նամակները» 

o «Բանավեճի ակումբ» 

o «Միկրո Երևան» լուսանկարչական, հետազոտական նախագիծ 

o «Մեծ ու փոքր գիտակներ» 

o «Խաղում ենք Թումանյան. Մեկ դերասանի թատրոն» 

o «Այն, ինչ չեն սովորեցնում պատմության դասերին» 

o «ԱՅՍԵԿ» միջազգային կազմակերպության հետ իրականացվող նախագծեր 

o «Սեղանի խաղերի ուսուցում» 

o «Վախթանգ Անանյան» 

o «Շրջանավարտ» 

o «Խաչատուր Աբովյան» 

o «Տեսադաս» 

o «Խաղաղությունը սկսվում է ինձնից» 

o «Երևակայիր» 

o «Զարգացնող խաղերի ստեղծում» 

o «Ջերմոց-բուծարան» 

o «Կանաչող ծառուղի» 

o «Թարգմանչական նախագիծ» 

o «Զանգու-Հրազդան» հայրենագիտական նախագիծ 

o «Կոմիտասը և մենք». «Դասարանական երգչախումբ»  նախագիծ-համերգ 

o «Գրաբար» նախագիծ 

o «Զանգի. մի տուտը Երևանից մինչև մյուս տուտը՝ Քարաշամբ» 

o «Հին հայկական ավանդական խաղեր» 

o «Զանգիի Փրփրաքարը (Փարաքար)» 

o «Գետը քաղաքում» հայ-վրացական համատեղ նախագիծ 

https://anushatayanblog.wordpress.com/2016/11/27/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D6%87-%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2-%D5%AE%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80/#more-1818
https://mamikonyankarinegmail.wordpress.com/category/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2017/01/02/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AA%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%83/
https://olyamandalyan.wordpress.com/category/%D5%BC%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84/
https://zvoskanyan.wordpress.com/2017/01/23/%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%81%D5%B6%D5%B8%D5%B2-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4/
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o «Կարդում ենք Ջաննի Ռոդարի» 

o «Կանաչ ապրում» նախաձեռնությունների օր 

o «Պարապմունք-համերգ» նախագիծ Եղվարդում 

o «Ընթերցանության մարաթոն» 

o «Նոր տարածքում՝ նոր ծաղկաստան» 

o «Ես արդեն տեսնում եմ» 

o  «Գետը քաղաքում»  

o «Պլանշետը (նեթբուք-նոթբուքը) որպես ընթերցանության գործիք առաջին 

դասարանում» 

o «Զատկական ասացվածքներ» 

o «Ռոդարիական աուդիոհեքիաթների մեդիափաթեթ» 

o «Զատկական մեդիաբացիկներ» 

o «Պարապմունք-համերգ» 

o «Կարդում ենք Ջաննի Ռոդարի» 

o «Պատմության քառուղիներում» 

o «Խաղարկային դատարան» 

o «Այլընտրանքային երաժշտական գործիքների ստեղծում» 

o «Երևանի թաղամասերի պատմությունը» 

o «Հին հայկական ավանդական խաղեր» 

o «Երեխաների համաշխարհային պատմություն» 

o «Պարատուն և ավանդական խաղեր Բանգլադեշյան պուրակներում» 

o «Խխունջ խանում կդառնամ, թե որ պատյան ունենամ . խխունջ ընկերոցի» 

o «Անհատական իրականություն» ցուցահանդես 

o «Ստամբուլի հայկական դեմքը» 

o  «Խոսող գիրք»  

o «Շրջիկ ընթերցարան»  

o «Մեր նախասիրությունները» 

o Բանգլ ադեշյ ան պլ եներ «Կենսամշակութայ ին արշավի դաջվածքներ՝  հետքերի հետքեր» 

Սովորողի իրականացրած հեղինակային նախագծեր 

o Գրքաամոլիկի անկյուն. Դիանա Տատինցյան 

o «Կտրատիր այս հիմար հեռախոսների լարերը» մոնոներկայացում. Արփի Սահակյան 

o «Խեղդվում եմ» մոնոներկայացում. Դիանա Տատինցյան 

o «Ներսս» մոնոներկայացում. Դիանա Տատինցյան 

o «Վայրեր, որտեղ մուտքն արգելված է» . Միշել Ղայթանջյան 

Ուսուցչի հաշվետվություն 

o Հավաքից հավաք. դասվար՝ Մարինե Մարտիրոսյան 

o Հավաքից հավաք. դասվար՝ Արմինե Մնացականյան 
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https://esplsp.wordpress.com/2017/06/15/%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D6%80-%D5%BA%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6-%D6%87-%D5%B4%D5%A5%D5%AE%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6/
https://anushatayanblog.wordpress.com/2017/06/22/3-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D5%BD/
https://qnersisyan.wordpress.com/2017/06/26/%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%BD%D5%A1%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%B7%D5%A1%D5%BE-%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%AB/
https://dd10916.wordpress.com/2017/06/16/%D5%A3%D6%80%D6%84%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%AF%D5%AB-%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://qnersisyan.wordpress.com/2017/06/15/%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80-%D5%A1%D5%B5%D5%BD-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D6%80-%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AC%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%A8/
https://qnersisyan.wordpress.com/2017/06/14/%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%BD%D5%BD-%D5%BB%D6%80%D5%B8%D5%BE-%D5%A7-%D5%AC%D6%81%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%AD%D5%A5%D5%B2%D5%A4%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B4/
https://qnersisyan.wordpress.com/2017/06/10/%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%AB-12-%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD/#more-6884
http://highschool.mskh.am/2017/07/01/top-5-%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D6%80-%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%B2-%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BF%D6%84%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%AC%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%A7/
https://marinamartirosyan.wordpress.com/2017/05/09/%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://arminemnatsakanyanblog.wordpress.com/2017/05/09/%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84/


   
 

   
 

o Հավաքից հավաք. դասվար՝ Հասմիկ Ղազարյան 

o Հավաքից հավաք. դասվար՝ Լիլիթ Սահակյան 

o Հավաքից հավաք. դասվար՝ Անահիտ Հարությունյան 

o Դասավանդողի ինքնակրթությունը՝ սովորողի ոգևորության աղբյուր. դասվար՝ 

Կարինե Մամիկոնյան 

o Հավաքից հավաք. դասվար՝ Տաթև Մելքոնյան 

o Հավաքից հավաք. հայոց լեզվի ուսուցիչ՝ Թամար Ղահրամանյան 

o Հավաքից հավաք. անգլերեն լեզվի ուսուցիչ՝ Իրինա Ապոյան 

o Հավաքից հավաք. ֆիզիկայի ուսուցիչ՝ Հասմիկ Նալբանդյան 

Ուսումնական ռադիոներ, TV-ներ 

o «Նոր ռադիո» 

o «ԱՐՏբզզան ռադիո» 

o «Սուրհանդակ ռադիո» 

o «Էթիկետ ռադիո» 

o «Ուսումնական թատրոն» 

o «Տունտունիկ TV» 

o «Ռադիո-Բան» 

o «Ռադիոլուր» 

o «Արևմտյան ռադիո» 

Ամսագրեր 

 «Դպիր» մանկավարժական հանդես 

 «Կրթահամալիրի տնօրենի կայք» 

 «Լապտեր» 

 «Արհեստագործ» 

 «Էջեր…» 

 «Թարգմանիր» 

 «Կանթեղ» հոգևոր-քրիստոնեական կայքէջ 

 «Առականի» 

 «Գրապտույտ» 

 «Լուսաստղ» 

 «Մենք ենք» թարգմանչական բլոգ 

 «Մեդիադարակ» 

 «Մտադարակ» 

 «Շողակն» 

 «Թատերահարթակ» 

 «Գրաբար» 

 «Հայկական կակաչ» 

 «Խոշորացույց» 

https://hasmikghazaryaniblogblog.wordpress.com/2017/05/06/%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://lilit1982.wordpress.com/2017/05/09/2016-2017%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A1-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://anahitharutyunyanblog.wordpress.com/2017/05/09/%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://mamikonyankarinegmail.wordpress.com/2017/05/09/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D5%B2%D5%AB-%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/#more-3283
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/2017/05/09/%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82/
https://ghtamar.wordpress.com/2017/05/08/%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84-3/
https://apoyanblog.wordpress.com/2017/05/10/%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4-2016-2017/
https://hasmiktiezerq.wordpress.com/2017/05/14/%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4/
http://dpir.mskh.am/
http://ashotbleyan.mskh.am/
http://lapterik.blogspot.am/
https://arhestagorc.wordpress.com/
https://education3165.wordpress.com/
http://targmanir.blogspot.am/
https://hogevormskhblog.wordpress.com/
https://arakanimskh.wordpress.com/
https://grqaptuyt.jimdo.com/
http://lusastx.mskh.am/
https://russatranslate.wordpress.com/
https://mediadarak.wordpress.com/
https://mtadarak.wordpress.com/
http://shoxaknmskh.blogspot.am/
https://dianatatints.wordpress.com/
https://grabarwordpress.wordpress.com/
https://movsisyannune.com/
https://magnifiermskh.wordpress.com/


   
 

   
 

 «Կարդա ինձ» 

 «Ձայնադարակ» 

 «Թռիչք» 

Ուսումնական կենտրոններ 

 Երաժշտական ուսումնական կենտրոն 

 Գեղարվեստի ուսումնական կենտրոն 

 «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան 

 Մանկավարժական աջակցության 

 Մեդիագրադարան 

 

Մեդիաուրբաթ 

o Ապրիլի 7.             Մեդիաուրբաթ համերգ. «Ձոն» 

o Ապրիլի 13.           Հայ-վրացական տոնախմբություն 

o Ապրիլի 28.           «Ձոն գարնանը» 

o Մայիսի 5.              Մեդիաուրբաթ-համերգ. Էկո-նախագծերի ներկայացում 

o Մայիսի 12.            Մեդիաուրբաթ. համերգ-պարապմունք 

o Մայիսի 19.            Մեդիաուրբաթը՝ ցնծություն 

o Մայիսի 26.            Տոնական Մեդիաուրբաթ 

o Հունիսի 2.             Ճամբարային Մեդիաուրբաթ 

o Հունիսի 9.             Ճամբարային Մեդիապարապմունք 

o Հունիսի 16.           Ճամբարային Մեդիաուրբաթ 

o Հունիսի 30.           Ճամբարային Մեդիաուրբաթ 

 

Ֆլեշմոբ 

o Բնագիտության 

o Շախմատի 

o Հայոց լեզվի 

o Մաթեմատիկայի 

o Օտար լեզվի 

o Պատմության 

o Հայրենագիտության 

 Դասվանդողներին ուղղված նախագծեր 

o «Առողջ եղեք» 

 

     

https://dzaynadarak.wordpress.com/
https://trichq.wordpress.com/
https://erajhshtakankentron.wordpress.com/
https://macakyankarine.wordpress.com/
http://gradaran.mskh.am/
https://mankajakcutyun.wordpress.com/
http://lib.mskh.am/
http://mskh.am/am/69281
http://mskh.am/am/69493
https://erajhshtakankentron.wordpress.com/2017/03/26/%D5%B1%D5%B8%D5%B6-%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%A8/
http://mskh.am/am/70060
http://www.mskh.am/am/70213
http://mskh.am/am/70346
http://mskh.am/am/70447
http://mskh.am/am/70547
http://mskh.am/am/70727
http://mskh.am/am/70938


   
 

   
 

 

 

 

Կրթահամալիր աշխատանքի դիմած մասնագետների վերապատրաստում 

o Ապրիլի 18-21 

o Մայիսի 16-19 

o Հունիսի 5-9 

o Հունիսի 21-23 

 

 

Հեղինակային կրթական ծրագրի արդյունքների ամփոփման-տարածման ուսումնական 

նախագծեր 

 

 Ապրիլի 14.         «Ֆրանկոֆոնիա» նախագծի ամփոփում 

 Ապրիլ ամիս       Դասարանական երգչախմբերի համերգ 

 Մայիսի 18.          Հեղինակային կրթական ծրագրով ստեղծված դպրոց-պարտեզ 

հաստատության մոդելի ներկայացում 

 Մայիսի 19.           Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող 

հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա 12-րդ մայիսյան 

հավաքի ամփոփում ԿԳՆ-ում 

 Մայիսի 23.           Շրջանավարտների ցուցահանդես 

 Հունիսի 12.          «Արևելյան կողմ աշխարհի խաղաղություն թող ըլլա» համերգ-

ներկայացում 

 Հունիսի 13.           «Հարավային կողմն աշխարհի սիրերգություն թող ըլլա»-համերգ-

ներկայացում 

 Հունիսի 14.           «Արևմտյան կողմն աշխարհի բերրիություն թող ըլլա» համերգ-

ներկայացում 

 Հունիսի 15.           «Հյուսիսային կողմն աշխարհի առատություն թող ըլլա» համերգ-

ցուցադրություն -ներկայացում 

 Հունիսի 16.           «Գեղարվեստը կրթահամալիրում» 

 

Ուսումնական ճամբարներ 

o Սևանի «Ժայռ» ռազմամարզական ճամբար 

o «Սևանի ափին» ընթերցողական-հայրենագիտական-բնապահպանական ճամբար 

o Իզմիրի տիեզերագիտական միջազգային ճամբար 

o Լրացուցիչ կրթության լողափնյա ճամբար  

http://mskh.am/am/58892
http://mskh.am/am/68051
https://verapatrastumblog.wordpress.com/2017/05/30/%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%AB-5-%D5%AB%D6%81-9-%D5%A8-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%B8/
http://books.mskh.am/%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A5%D5%BC%D6%85%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF-3/
http://tv.mskh.am/?p=17222
http://mskh.am/am/70185
http://mskh.am/am/70185
http://www.mskh.am/am/70214
http://www.mskh.am/am/70214
http://www.mskh.am/am/70214
http://newschool.mskh.am/2017/05/18/%D5%A1%D6%80%D6%87%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%B8%D5%B2%D5%B4-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%AB-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
http://newschool.mskh.am/2017/05/18/%D5%A1%D6%80%D6%87%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%B8%D5%B2%D5%B4-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%AB-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
http://himnakan.mskh.am/node/11540
http://himnakan.mskh.am/node/11540
http://b4.mskh.am/node/13686
http://b4.mskh.am/node/13686
http://artschool.mskh.am/?p=66963
http://artschool.mskh.am/?p=66963
http://www.mskh.am/am/70644

