
Կրթահամալիրի հյուրերը 

2017 թ.  

 

Այցելության  նպատակ Հյուր Օր 

RhiZone-ը նախագծի ներկայացում, 

միասնական նախագծային աշխատանք 
Դիլիջանի միջազգային դպրոցի մասնագետների և սովորողներ Հոկտեմբերի 11 

«Վահան Ասատրյան» հուշամրցաշարի 

մասնակցություն 
Մարտունու թիվ 1 ավագ դպրոցի բասկետբոլի թիմ (10 անձ) Հոկտեմբերի 12-

13 

«Պատանի հնէագետ» նախագծի 

իրագործում 

 

 

 

Հնէաբան՝ Սոնա Մանուկյան Հոկտեմբերի 12 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի 

հյուր 
Գրող, թարգմանիչ, սցենարիստ՝ Վանուհի Վահանյան Հոկտեմբերի 18 

Կրթական փոխանակումների ծրագիր  Արցախի Վաղազին գյուղի սովորողների խումբ(9 անձ ) Հոկտեմբերի 19-

21 

Հայ-վրացական նախագծերի 

ներկայացման մասնակցություն 
Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գիորգի 

Սագանելիձե 

Հոկտեմբերի 24  

«Գետը համայնքում» կրթահամալիրային 

բաց նախագծի փնջային հավաքի 

մասնակցություն 

Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղի Ա․ Օհանյանի անվան հիմնական 

դպրոցի և Վարդենիկի ավագ դպրոցի սովորողներ (20 անձ) 

Հոկտեմբերի 26-

28 

«Գետը համայնքում» կրթահամալիրային 

բաց նախագծի փնջային հավաքի 

մասնակցություն 

 

Սյունիքի մարզի Կոռնիձոր գյուղի Ազնիվ Բալասանյանի անվան միջնակարգ 

դպրոցի սովորողների և ուսուցիչներ (15 անձ) 

Հոկտեմբերի 26-

28 



Ազգագրական-հայրենագիտական-

պատանեկան բաց հավաք-ճամբարի 

մասնակցություն 

Գյումրի քաղաքի «Հրայրք» պարային-ազգագրական խումբ (10 անձ) Հոկտեմբերի 31-

նոյեմբերի 3 

Ազգագրական-հայրենագիտական-

պատանեկան բաց հավաք-ճամբարի 

մասնակցություն 

 

Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքի «Զդրավեց» պարային-ազգագրական խումբ 

(20 անձ)  

Հոկտեմբերի 31-

նոյեմբերի 4 

Ազգագրական-հայրենագիտական-

պատանեկան բաց հավաք-ճամբարի 

մասնակցություն 

 

Ջավախքի դպրոցների  սովորողներ (20 անձ) Հոկտեմբերի 30-

նոյեմբերի 3 

Նախադպրոցական հաստատությունների 

մանկավարժական աշխատողների 

հնգօրյա վերապատրաստման 

մասնակցություն 

 

 

 

Դիլիջանի, Եղեգնաձորի, Ծաղկաձորի, Արմավիրի մարզի, Արարատի 

մարզի,Աշտարակի, Նոյակերտի, Իջևանի, Այգեկի մանկավարժներ (48 անձ) 

Հոկտեմբերի 30-

նոյեմբերի 3 

Վերապատրաստում 

 

 

 «Ուսում» դպրոցի մանկավարժական աշխատողներ 

 

 

 

Նոյեմբերի 2-3 



Սեմինար-պարապմունք Հիդրոկեսաբանության բաժնի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների 

թեկնածու ՝Հակոբյան Սուսաննա 

 

Նոյեմբերի 13 

«Հարթակ Գեղարվեստում» ակումբի հյուր 

 
Գերմանացի լուսանկարիչ՝Միքայել Վեգեներ Նոյեմբերի 13 

Վերապատրաստում «Պատմոս» հիմնադրամի մասնագետներ Նոյեմբերի 13 

Սեմինար-պարապմունք: Թեման՝ 

Ծրագրավորմանարությունները, 

ծրագրավորման լեզուները և դրանք 

սովորելու առաջին քայլերը 

«AtomPlanet» ընկերության տնօրեն Հայկ Կարապետյան Նոյեմբերի 14 

Սեբաստացի շրջանավարտները 

նախագիծ 
Կրթահամալիրի շրջանավարտ՝ Մարինա Մնացականյան Նոյեմբերի 15 

«Հարթակ Գեղարվեստում» ակումբի հյուր 

 
«ՍիվիլՆեթ» կայքի գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Նոյեմբերի 15 

Փորձի փոխանակում «Վորլդ Վիժն Հայաստան» ՄԲԿ «Երեխաների պաշտպանության» կրթական 

ծրագրի  Լոռու մարզի դպրոցների մասնագետների խումբ (13 անձ) 

Նոյեմբերի 16 

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի 

տոնի մասնակցություն 
Արագածոտնի մարզի Օհանավանի Ս. Ավետիսյանի անվան միջնակարգ 

դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ (18 անձ) 

Նոյեմբերի 17 

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի 

տոնի մասնակցություն 
Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի միջնակարգ դպրոցի սովորողների և 

ուսուցիչների խումբ (11 անձ) 

Նոյեմբերի 17-19 

http://atomplanet.am/


 

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի 

տոնի մասնակցություն 
Խաչիկ գյուղի միջնակարգ դպրոցի սովորողների և ուսուցիչների խումբ (20 

անձ) 

Նոյեմբերի 17-18 

Բաց դասախոսություն: Թեման՝ 

Վերածննդի մշակույթը 
 Իտալացի փիլիսոփա և արվեստաբան՝ Լեոնարդո Ֆիլաստո Նոյեմբերի 22 

Կրթական փոխանակումներ Թբիլիսիի դաստիարակների խումբ (7 անձ) Նոյեմբերի 23-25 

Հանդիպում-քննարկում: 

Թեման՝Միջազգային ճամբար 2018 
 ՀՈՒՋ-ի ղեկավար՝  Ստեփան Ստեփանյան Դեկտեմբերի 1 

Նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությունների դաստիարակների, 

երաժշտության դաստիարակների, 

մանկավարժների, վարիչների  

վերապատրաստման դասընթաց 

ՀՀ մարզերի նախադպրոցական հաստատությունների տնօրեններ, 

դաստիարակներ (64 անձ) 

Դեկտեմբերի 4-8 

«Կրթական փոխանակումներ» ծրագիր Ախալցխայի մարզի Վալե քաղաքի թիվ 3 հայկական միջնակարգ դպրոցի 

ուսուցիչների և սովորողների 13 հոգանոց խումբ 

Դեկտեմբերի 8-

11 

«Կրթական փոխանակումներ» ծրագիր Գյումրի քաղաքի ռոք խմբի պատանիների 5 հոգիանոց խումբ Դեկտեմբերի 14-

18 

«Հարթակ Գեղարվեստում» ակումբի հյուր 

 
Կրթահամալիրի շրջանավարտ՝ Արմենակ Խաչատրյան Դեկտեմբերի 18 

«Ամանորյա ծես. Արցախի շրջան» 

նախագծի մասնակցություն 
Արցախի շուրջպարը վերծանող, հետազոտող` Սարգիս Փարսամյան Դեկտեմբերի 20 


