
   
 

   
 

«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 Նյութական միջավայրի բարեկարգման նախագծեր 

o «Կրթական փոխանակումներ» 

o «Ուսումնական ճամփորդություններ» 

o «Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ»  

o «Շնասերի ակումբ» 

o Կենդանասերի ակումբ 

o Ուսումնական նախագծեր ուսումնական ագարակում 

o Հնգամարտի նախագծեր 

o Եռամարտի նախագծեր 

o «Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա սեմինարներ» 

o «Հարթակ Գեղարվեստում» ակումբ»  

o «Մեդիաուրբաթ»  

o «Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք» 

o «Գարդենիա ակումբ» 

o «Սիրուն Զանգի». Գետը համայնքում 

o «Ուսումնական Գյումրի» 

o «Քաղաքը բաց լաբորատորիա» 

o «Ուսուցչի օրագիր»  

o Մենթորական բաց լաբորատորիա 

Կրթահամալիրում իրականացվող ամենամյա բաց  ստուգատեսներ, ստեղծագործական բաց 

հավաքներ՝ որոշված կրթահամալիրի ուսումնական տոնացույցով 

o «Գեղարվեստը կրթահամալիրում». ամենամյա հաշվետու համերգ 

o Շախմատի որակավորման մրցաշար 

o Արտադրությամբ ուսուցում 

o Շախմատը կրթահամալիրում. համակարգող՝ Առնոլդ Միքայելյան 

o «Վահան Ասատրյան» բասկետբոլի բաց առաջնություն 

o Միջազգային ազգագրական-հնագիտական բաց հավաք-ճամբար Հայաստանում 

https://zangimskh.wordpress.com/
https://arnoldmiqayel.wordpress.com/2017/08/10/%D5%B7%D5%A1%D5%AD%D5%B4%D5%A1%D5%BF%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%B4-2017-2018-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1/comment-page-1/


   
 

   
 

o Նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական, ղեկավար 

աշխատողների վերապատրաստում 

o Մանկավարժական նորարարության «Բարեկամություն» աշնանային բաց ճամբար 

o «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ 

o «Սեբաստացի Խազեր» պատանեկան երգչախումբ 

o Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն 

o «Լույսեր, գույներ, ղողանջներ, մեղեդիներ, ազդեցություններ» 

o «Ուսումնական ձմեռ» 

Նախասիրությունների զարգացման պատանեկան ակումբների, դասընթացների ծրագրերով, 

սովորողների և դասավանդողների նախաձեռնությամբ իրականացված ուսումնական 

նախագծեր 

o «Բռնադատվածներ» 

o «Միասնական Տիեզերք» 

o «Այլընտրանքային պատմություն» 

o «Հայրենագիտություն բոլորի համար» 

o «ՈՒԳԸ – ԱԳԸ. կրթական կամուրջներ»  

o «Վիքիմեդիա» թարգմանական նախագիծ» 

o «Պարային մշակույթ» նախագիծ» 

o «Մեդիադարակ» գրական ռադիո» 

o Ֆիլմադարան» տեսաբլոգ» 

o «Առականի» թարգմանական բլոգ» 

o «Լապտեր» պատանեկան հանդես» 

o «Մտադարակ» պատանեկան ամսագիր» 

o «Կանթեղ» քրիստոնեական կայքէջ» 

o «Գիշերային դիտումներ աստղադիտակով» 

o «Կոմիտասով այցի Մաշտոցին. ուխտագնացություն» 

o «Երգ երգոց» 

o «Պատանի հնագետ»  

o «Շարժական արահետ» 

o «Քրիստոնեական առակներ» 

o «Արևածագ» մշակութային նախագիծ 

o «Ռոքադարակ» թարգմանական բլոգ 

o «Մանչուկ TV» թարգմանական տեսաբլոգ  

o «Միջանկյալ պատմություններ»  

o «Կանաչ ցանկապատ» 

o «Ամեն ինչից մի քիչ-մի քիչ. Կենդանական ծագում ունեցող հագուստ» 

o «Հայ-նորվեգական կրթական նախագիծ-International Cooperation Sannidal-Yerevan» 

o «Խոսող սեբաստացի տիկնիկները» 

o «Թթուդրիկ» 

o «Ինտելեկտուալ մրցաշար» 

o «Խոսող գիրք» 

o «Սեբաստացի շրջանավարտները նախագիծ» 

http://mskh.am/am/72520
https://tigranyanashot.wordpress.com/2017/08/15/%D5%A2%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF/
https://tigranyanashot.wordpress.com/2016/12/15/միասնական-տիեզերք-նախագիծ/
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://sirushik2000.wordpress.com/2015/01/30/%D5%BE%D5%AB%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
http://parayinmshakuytmskh.blogspot.am/
https://mediadarak.wordpress.com/
https://mskhfilms.wordpress.com/
https://arakanimskh.wordpress.com/
http://lapterik.blogspot.am/
http://lapterik.blogspot.am/
http://lapterik.blogspot.am/
http://mtadarakmskh.blogspot.com/
https://hogevormskhblog.wordpress.com/
https://hasmiktiezerq.wordpress.com/2017/09/29/գիշերայաին-դիտումներ-աստղադիտակով/
https://ninahovhannisyann.wordpress.com/2017/10/10/շարժական-արահետ/
https://milenatorosyan.wordpress.com/2017/10/08/%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://arevatsagmskh.wordpress.com/
https://ashotd.wordpress.com/category/%D5%BC%D5%B8%D6%84%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF/
https://rutube.ru/video/person/1561177/
https://anidavidian.wordpress.com/%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9/
https://gardenia1blog.wordpress.com/2017/10/09/կանաչ-ցանկապատ/
http://tv.mskh.am/?p=22518
https://englishclubmskh.wordpress.com/2017/10/16/%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%a3%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-international-cooperation-sannidal/
http://mskh.am/am/72543
https://esplsp.files.wordpress.com/2017/06/speaking-book-1-8.pdf


   
 

   
 

o «Տոնը սեբաստացի շրջանավարտների հետ» 

o «Ամեն ինչ այնքան ծորուն է, երբ կարոտում ես...» 

o «Ձիավարության դասընթացներ» 

o «Խատուտիկ» ռադիո» 

o «Ես իմ ծառն ունեմ» 

o «Կավե թռչնագրեր» 

o «Երիցուկ» ընթերցարան-ակումբ» 

o «Քերթողաբոյլ» 

o «Չաչանակ» TV» 

o «Դասարան» TV» 

o «Արձագանք» ռադիո» 

o «Այգու բույսերին ապաստարան» 

o «Ավետիս-Christmas. համերգ-երեկո արևելքում»   

o «Ուսումնական աշուն» 

o «Մեր էպոսը» 

o «Սահյանական օրեր» 

o «Կոմիտասյան օրեր» 

o «Լեզվական խաղ-մրցույթ» 

o «Թարգմանական նախագիծ» 

o «Ամանորյա ընթերցումներ» 

o «Ուսումնական ձմեռ» 

o «Ուսումնական ձմեռ»  

o «Ամանորյա ծես»  

o «Մարզատոն» 

o «Կարդում ենք Խնկոյան»  

o «Ամանոր»  

o «Լավաշթխիկ» 

o «Տիեզերք»  

o «Հետաքրքրաշարժ հնագիտություն»  

o  «Ուրախիկների ռադիո» 

o «Մենք» ռադիո» 

o  «Խլվլիկ» հինգ տարեկանների ռադիո» 

o  «Բլբլան» ռադիո» 

o «Ծուղրուղու» ռադիո 

o «Մունտիկ» ռադիո 

o «Օր օրի» ռադիո 

o «Խճանկար» ռադիո 

o Պզան մեղու» ռադիո 

o «արձագանք» ռադիո 

o «Բզեզ» ռադիո 

o «Себастаци» 

o «Մեր զբոսայգիները» 

o «Պարերգերը հանրակրթական երկրորդ դասարանում» 

o «Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն» 

o «Գետը քաղաքում» 

https://erajhshtakankentron.wordpress.com/2017/11/05/%D5%BD%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82-%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A8-%D5%BD%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB-%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80/
https://qnersisyan.wordpress.com/2017/10/25/ամեն-ինչ-այնքան-ծորուն-է-երբ-կարոտում-ե/
https://farmmskh.wordpress.com/2017/10/30/ձիավարության-դասընթացներ/
https://lusinepashayan1.wordpress.com/2017/11/16/եթերում-խատուտիկ-ռադիոն-է/
https://lusinepashayan1.wordpress.com/2017/11/14/ես-իմ-ծառն-ունեմ․-կրթական-պարտեզ/
https://lusinepashayan1.wordpress.com/2017/10/27/կավե-թռչնագրեր/
https://chachanakblog.wordpress.com/
https://hayrenagitakan.wordpress.com/2017/11/15/ապաստարան-այգու-բույսերին/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2017/11/28/ավետիս-christmas-համերգ-երեկո-արևելքում/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2017/10/24/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-2017-2018/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2017/11/25/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%9d-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a7%d5%ba%d5%b8%d5%bd%d5%a8/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2017/09/30/%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2017-2018/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2017/08/25/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2017-2018/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2017/11/14/%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2017/11/21/%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://yeranuhikhlghatyan.wordpress.com/2017/11/25/ամանորյա-ընթերցումներ-նախագիծ/
https://tatevtamazyan.wordpress.com/2017/11/27/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://sateniksatenik.wordpress.com/2017/11/26/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%ae%d5%a5%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://anahitharutyunyanblog.wordpress.com/category/մարզական-2017-2018/
https://hripsimearaqelyaniblog1.wordpress.com/2017/10/21/կարդում-ենք-խնկոյան-ուսումնական-նա/
https://hasmikghazaryan1.wordpress.com/2017/11/27/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%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%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2017/11/19/%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b7%d5%a9%d5%ad%d5%ab%d5%af/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2017/08/10/%d5%bf%d5%ab%d5%a5%d5%a6%d5%a5%d6%80%d6%84-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://anahitnblog.wordpress.com/2017/11/20/результаты-работы-над-проектом-себас/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2017/11/12/համագործակցային-նախագծի-ամփոփում-մե/
https://karinebabujyan.wordpress.com/2017/12/03/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1-2/
https://goharbaljyan.wordpress.com/2015/11/01/սեբաստացու-օրեր-կրթահամալիրի-տոն/
https://goharbaljyan.wordpress.com/2017/10/22/գետը-քաղաքում/


   
 

   
 

o «Կոմիտասյան օրեր» 

o «Ուսումնական աշուն» 

o «Իմ մասին» 

o «Ամեն ինչից այբբենարան» 

o «Բարձունքի հաղթահարում» 

o «Հարավային դպրոցի երրորդ դասարանցիների բլոգները» 

o «Ուսումնական աշուն» 

o «Գետը համայնքում» 

o «Անգլերենը մեր տանը» 

o «Ողջո՜ւյն, ես... » 

o «Թթուդրիկ նախագիծը Հյուսիսային դպրոցի 5 տարեկանների խմբում» 

o «Սեբաստացի օրեր, կրթահամալիրի տոն նախագիծը Հյուսիսային դպրոցի 5 

տարեկանների խմբում» 

o «Ազգային խաղեր» 

o «Դպրոցը բաց արվեստանոց» 

o «Տիեզերք նախագիծը Հյուսիսային դպրոցի երկրորդ դասարանում» 

o «Ուսումնական ճամփորդությունների Հյուսիսային դպրոցի երկրորդ դասարանում» 

o «Ամանորյա ծեսը Հյուսիսային դպրոցի երկրորդ դասարանում» 

o «Ընթերցանություն+ազդեցություն․ Պապն ու շաղգամը» 

o «Գնացք TV» 

o Ուրբաթյան ընթերցումներ» 

o «Թղթե քաղաքներ» գրքի մուտքը գրադարան» 

o «Գրաբարյան օրեր» 

o «Կարդում ենք օտարագիր գրողների ստեղծագործությունները» 

o «Կարդում ենք Իսահակյան» 

o «Կարդում ենք Սարոյան» 

o «Կարդում ենք Կոմիտաս» 

o «Ամանորի մեր հեքիաթը» 

o «Քիթը. Ամանորյա ներկայացում» 

o «Համակարգչային խաղերի հետքերով» 

o «Ամանորյա վալսը՝ հոգու ճախրանք» 

o «Ծիսական Ամանոր» 

o «Թարգմանություն-հետազոտություն » 

o “Шоколадные истории» 

o “Эзоп-мастер слова» 

o “В давние времена на Руси» 

o «Зимние обряды. Святки» 

o «Наши новогодние сказки» 

o «Семь чудес света» 

o  «Վերածնունդ»  

o “Էպոսի օրեր» 

o “Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան նախապատրաստություն» 

o “Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոն» 

o “Աշունը պոեզիայում» 

o “Աշնանային ցուցահանդես» 

https://goharbaljyan.wordpress.com/2017/08/25/կոմիտասյան-օրեր/
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/category/25%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/page/%25d/
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/category/ես-նախագիծ/
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/category/ամեն-ինչից-այբբենարան/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2017/09/26/բարձունքի-հաղթահարում/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/category/սովորողների-բլոգները/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2017/11/07/ուսումնական-աշուն-նախագծի-ամփոփում/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2017/10/24/գետը-համայնքում/#more-527
https://anulganjalyan.wordpress.com/2017/10/22/նախագիծ-անգլերենը-մեր-տանը-2/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/category/ողջույն-ես/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2017/11/05/թթուդրիկ-նախագծի-ամփոփում/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2017/11/01/սեբաստացու-օրեր-կրթահամալիրի-տոն/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2017/11/01/սեբաստացու-օրեր-կրթահամալիրի-տոն/
http://mskh.am/am/73337
https://mamikonyankarinegmail.wordpress.com/category/տիեզերք/
https://mamikonyankarinegmail.wordpress.com/category/ուսումնական-ճամփորդություն/
https://mamikonyankarinegmail.wordpress.com/category/ամանորի-ծես/
https://marimiqaelyan.wordpress.com/2017/11/14/%d5%ba%d5%a1%d5%ba%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%b7%d5%a1%d5%b2%d5%a3%d5%a1%d5%b4%d5%a8-10/
https://karinekharatyanblog.wordpress.com/category/գնացք-tv/
https://hripsimegalstyan.wordpress.com/2017/12/03/ուրբաթյան-ընթերցումներ-նոյեմբեր-ամս/
https://hripsimegalstyan.wordpress.com/2017/11/17/%d5%a9%d5%b2%d5%a9%d5%a5-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a3%d6%80%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%a8-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1/
https://hripsimegalstyan.wordpress.com/2017/11/09/գրբարյան-օրեր-նախագծի-ամփոփում/
https://hripsimegalstyan.wordpress.com/2017/11/07/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d6%85%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80-%d5%a3%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1/
https://hripsimegalstyan.wordpress.com/2017/10/23/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8/
https://hripsimegalstyan.wordpress.com/2017/10/01/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://hripsimegalstyan.wordpress.com/2017/09/28/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd/
https://hripsimegalstyan.wordpress.com/2017/11/27/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a5%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%a9%d5%a8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://hripsimegalstyan.wordpress.com/2017/11/27/%d6%84%d5%ab%d5%a9%d5%a8-%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://maralkarapetyan.wordpress.com/2017/09/08/համակարգչային-խաղերի-հետքերով/
https://lilmadoyansmediablog.wordpress.com/2017/12/10/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%be%d5%a1%d5%ac%d5%bd%d5%a8%d5%9d-%d5%b0%d5%b8%d5%a3%d5%b8%d6%82-%d5%b3%d5%a1%d5%ad%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://lilmadoyansmediablog.wordpress.com/2017/11/10/ծիսական-ամանոր․-նախագծեր/
https://jurnalistclub.wordpress.com/2017/11/11/%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d5%a6%d5%b8%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%e2%80%a4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad/
https://stellahakobyan.wordpress.com/2017/11/24/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%88%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8/
https://stellahakobyan.wordpress.com/2017/11/24/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%8d%d0%b7%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://stellahakobyan.wordpress.com/2017/11/24/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8/
https://sedaayvazyan.wordpress.com/2017/11/23/3664/
https://sedaayvazyan.wordpress.com/2017/11/24/наши-новогодние-сказки/
https://russianmskh.wordpress.com/2017/10/12/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0/
http://vahramtoqmajyan.blogspot.am/2017/12/blog-post_18.html
https://armineab.wordpress.com/2017/11/28/էպոսի-օրեր/
https://armineab.wordpress.com/2017/11/28/ամանորի-և-սուրբ-ծննդյան-նախապատրաստո/
https://armineab.wordpress.com/2017/11/05/սեբաստացու-օրեր․-կրթահամալիրի-տոն-2/
https://armineab.wordpress.com/2017/10/26/աշունը-պոեզիայում/
https://zvoskanyan.wordpress.com/2017/11/20/աշնանային-բացօթյա-ցուցահանդեսի-ամփո/


   
 

   
 

o “Ամանորը նախակրթարանում» 

o “Ամանորը Իտալիայում» 

o “Կերակրամաններ՝ ճնճղուկներին» 

o “Ամանոր» 

o “Իմ անձնագիրը» 

o “Դեկտեմբերիկ» 

o “Ամանորը Հարավային դպրոցի հինգ տարեկանների խմբում» 

o «Ամանորը Արևմտյան դպրոցի հինգ տարեկանների խմբում» 

o «Ամանորյա ծես» 

o “Ձմեռ+Ամանոր» 

o “Ամանորը Արևմտյան դպրոցի երկրորդ դասարանում» 

o “Ամանորը Հարավային դպրոցի երրորդ դասարանում» 

o “Ամանորը Արևմտյան դպրոցի երրորդ դասարանում» 

o «Սուրբ Ծննդյան «Ավետիս»-ներ, ամանորյա խաղեր» նախագծի ամանորյա ծես Քոլեջի 

նախադպրոցական  մեկամյա կրթության ուսանողների հետ 

o «Պարապմունք - համերգ» նախագիծ 

o «Ազգային պարերգերի ուսուցողական տեսահոլովակներ» նախագիծ 

o «Կոմիտասի գրառած երգերի կատարում, ձայնագրում» նախագիծ 

o “Գույներ և ազդեցությունններ» 

o «Ամանորյա ընթերցարան» 

o «Համահայկական ինտելեկտուալ փառատոն» 

o «Գույն TV» 

o «Ատամհատիկ 2017» 

o «Ամանորյա բացիկներ» 

o «Պատրաստում ենք բացիկներ» 

o «Հեռանկարներ» ցուցահանդես 

o Ներկայացում․  Լուիս Ֆերնանդու Վերիսիմու «Քիթը» 

o Ներկայացում․  Անատոլի Կրյուկով «Գերժամանակակից հեքիաթ»   

o «Սուրբ ծննդյան Ավետիսներ» 

 

Սովորողի իրականացրած հեղինակային նախագծեր 

o Ձայն մարդկային. Միլենա Թևատրոսյան 

o Թռչել եմ ուզում. Վանուհի Ազատյան 

Հեղինակային կրթական ծրագրի արդյունքների ամփոփման-տարածման ուսումնական 

նախագծեր 

 

o Հոկտեմբերի 7.     «Կոմիտասյան օրերի ամփոփում» 

o Հոկտեմբերի 13.   «Համերգ-ներկայացում. ծրագրի մեկնարկ Գյումրիում» 

o Նոյեմբերի 21.       «Ներգրավվածություն». գեղարվեստի կենտրոնի աշնանային 

ցուցահանդես 

o Դեկտեմբերի 16.     «Գեղարվեստը կրթահամալիրում»  

o Դեկտեմբերի 25.     «Ամանորյա ղողանջներ» 

https://sofyagrigoryan.wordpress.com/2017/11/27/ամանորը-նախակրթարանում-2/
https://arminegyonjyan.wordpress.com/2017/11/26/ամանորյա-նախագիծ-ամանորը-իսլանդիայո/
https://lusinepashayan1.wordpress.com/2017/12/07/կերամաններ՝-ճնճղուկներին-ընտանեկան/
https://lusinepashayan1.wordpress.com/2017/12/07/կերամաններ՝-ճնճղուկներին-ընտանեկան/
https://lusinepashayan1.wordpress.com/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80/
https://lusinepashayan1.wordpress.com/2017/09/09/իմ-անձնագիրը-ես-իմ-ընտանիքը-իմ-տունը/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2017/11/18/%D5%A4%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/
https://sedakhachatryanblog.wordpress.com/2017/11/26/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
https://srbuhiblog.wordpress.com/2017/11/27/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
https://sateniksatenik.wordpress.com/2017/11/26/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%AE%D5%A5%D5%BD-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
https://docs.google.com/document/d/1mgRNuZ3yb1a20HFNEVRW6IY3U9eFI5_Jhw_TmrU1FdE/edit
https://tatevavetisyan89.wordpress.com/2017/11/24/ամանորյա-նախագիծ/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2017/11/26/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
https://lusinepetrosyan77.wordpress.com/2017/11/27/ամանոր-ուսումնական-նախագիծ/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2017/11/09/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%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%A1%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%BD-%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2017/12/27/%D6%84%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%BB%D5%AB-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2017/12/27/%D6%84%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%BB%D5%AB-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2017/11/18/%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A1%D6%80%D6%87%D5%B4%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%B4-2/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2017/11/14/%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2017/10/07/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AB-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AE-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%B1%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82-2/
https://karinekharatyanblog.wordpress.com/2017/08/31/գույներ-և-ազդեցությունններ-ուսումնա/
https://magnifiermskh.wordpress.com/2017/12/17/ամանորյա-ընթերցարան/
http://vahramtoqmajyan.blogspot.am/2017/12/blog-post_19.html
http://mskh.am/am/73463
http://middle.mskh.am/archives/19069
https://tatevatoyan.wordpress.com/2017/12/24/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D5%BD/#more-7917
https://amudjanyan.wordpress.com/2017/12/21/%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%AB-%D5%AF%D5%AB%D5%B6%D5%B8-%D6%86%D5%B8%D5%BF%D5%B8-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1/
http://middle.mskh.am/archives/19181
http://middle.mskh.am/archives/19176
http://mskh.am/am/73741
https://qnersisyan.wordpress.com/2017/10/19/ձայն-մարդկային/
https://qnersisyan.wordpress.com/2017/12/06/թռչել-եմ-ուզում/
https://erajhshtakankentron.wordpress.com/2017/10/02/կոմիտասյան-օրերի-ամփոփում-օշականում/
http://mskh.am/am/72306
http://highschool.mskh.am/archives/8384
http://highschool.mskh.am/archives/8384
http://mskh.am/am/73193
http://west.mskh.am/west-school-production-%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%B2%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%B6%D5%A5%D6%80-trailer1/


   
 

   
 

o Դեկտեմբերի 25.     «Տանք Ավետիս աշխարհին» 

o Դեկտեմբերի 26.     «Ավետիս» 

o Դեկտեմբերի 26.     «Բաց արվեստանոց Արևելյան դպրոցի նախակրթարանում» 

o Դեկտեմբերի 26.      «Ամանորյա հնչյուններ» 

o Դեկտեմբերի 27.    «Ամանորյա ծեսը Քոլեջում» 

o Դեկտեմբերի 27.     «Ամանորյա ծես. Սովորող-սովորեցնող նախագիծ» 

o Դեկտեմբերի 28.     «Նոր տարի Ագարակում» 

 

Դասվանդողին ուղղված նախագծեր 

o «Առողջ եղեք» 

 

Ուսուցչի օրագիր 

o Երկրորդ դասարանցի բլոգավորները. Անահիտ Հարությունյան 

o Բանավոր խոսքի մշակում: Ուրախ է և արդյունավետ. Մարիետ Սիմոնյան 

o Ճամփորդի օրագիր. Արմինե Աբրահամյան 

o Սովորում-սովորեցնում ենք բոլորս. Մարիետ Սիմոնյան 

o Քննարկումները՝ ուսումնական աշխատանք. Մարիետ Սիմոնյան 

o Թույլ չտանք մտածողությանը քարանալ. Մարիետ Սիմոնյան 

o Ազատ ու ստեղծագործ. Մարիետ Սիմոնյան 

o Երբ ազատությունը դառնում է ուսումնական գործի շարժիչ ուժ. Մարիետ Սիմոնյան 

o Տնային աշխատանք, կամ լավ է, երբ ընտրության հնարավորություն ունես. Մարիետ 

Սիմոնյան 

Մեդիաուրբաթ 

o Հոկտեմբերի 6.     Մեդիաուրբաթ-համերգ-պարապմունք 

o Հոկտեմբերի 12.   Մեդիաուրբաթ-համերգ-պարապմունք 

o Հոկտեմբերի 20.   Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք-համերգ 

o Հոկտեմբերի 27.   Օտար լեզուների տոնախմբություն Մարմարյա սրահում 

o Նոյեմբերի 10.       Մեդիաուրբաթ-համերգ 

o Նոյեմբերի 17.       Մեդիաուրբաթ-համերգ կրթական կասկադում 

o Նոյեմբերի 24.       Մեդիաուրբաթ-համերգ 

o Դեկտեմբերի 1.     Մեդիաուրբաթ-համերգ 

o Դեկտեմբերի 8.     Մեդիաուրբաթ-համերգ 

o Դեկտեմբերի 22.   Մեդիաուրբաթ-համերգ 

 

Ֆլեշմոբ 

o Մխիթար Սեբաստացու ծննդյան օրը. Սեբաստացուն նվիրված դպիրյան ֆլեշմոբ  

o Բնագիտության 

https://hasmikmat369.wordpress.com/2017/12/16/%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84-%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%BD-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%AB%D5%B6/
http://newschool.mskh.am/2017/12/18/%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-2/
https://neliarghutyan.wordpress.com/2017/12/17/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%AB-%D5%A2%D5%A1%D6%81-%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81/
https://laraqelian.wordpress.com/2017/12/25/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%B6%D5%B9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://antonyaninga.wordpress.com/2017/12/16/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%AE%D5%A5%D5%BD%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D6%80-3/#more-4522
http://middle.mskh.am/archives/19261
https://anahitharutyunyanblog.wordpress.com/2017/10/12/երկրորդ-դասարանցի-բլոգավարները/
https://oragirsite.wordpress.com/2017/10/11/651/
https://armineab.wordpress.com/2017/10/30/ճամփորդի-օրագիր-2/
https://oragirsite.wordpress.com/2017/10/13/661/
https://oragirsite.wordpress.com/2017/10/18/674/
https://oragirsite.wordpress.com/2017/11/01/երևույթներին-նայենք-տարբեր-կողմերից/
https://oragirsite.wordpress.com/2017/11/02/808/
https://oragirsite.wordpress.com/2017/11/09/մի΄-վախեցեք-ազատությունից/
https://oragirsite.wordpress.com/2017/11/15/տնային-աշխատանք-կամ-որտե՞ղ-մնաց-մանկա/
http://mskh.am/am/72197
http://mskh.am/am/72311
http://mskh.am/am/72483
http://mskh.am/am/72597
http://mskh.am/am/72879
http://mskh.am/am/72928
http://mskh.am/am/73113
http://mskh.am/am/73190
http://mskh.am/am/73311
http://mskh.am/am/73539
http://mskh.am/am/73539
http://mskh.am/am/67780


   
 

   
 

o Շախմատի 

o Հայոց լեզվի 

o Մաթեմատիկայի 

o Օտար լեզվի 

o Պատմության 

o Հայրենագիտության 

Ուսումնական ռադիոներ, TV-ներ 

o «Նոր ռադիո» 

o «ԱՐՏբզզան ռադիո» 

o  «Էթիկետ ռադիո» 

o «Սուրհանդակ» ռադիո 

o «Ուսումնական թատրոն» 

o «Տունտունիկ TV» 

o «Գնացք TV» 

o «Դասարան TV» 

o «Գույն TV» 

o «Ռադիո-Բան» 

o Մանանա 

o Ռադիոբլոգ 

o «Ռադիոլուր» 

o «Արևմտյան ռադիո» 

o «Հարավի ռադիո» 

o «Մենք ռադիո» 

o «Հյուսիսաային ռադիո» 

o «Բլբլան» ռադիո 

o «Աքլորականչ» ռադիո 

Ամսագրեր 

o «Դպիր» մանկավարժական հանդես 

o «Կրթահամալիրի տնօրենի կայք» 

o «Լապտեր» 

o «Արհեստագործ» 

o «Էջեր…» 

o «Թարգմանիր» 

o «Կանթեղ» հոգևոր-քրիստոնեական կայքէջ 

o «Առականի» 

o «Գրապտույտ» 

o «Լուսաստղ» 

o «Մենք ենք» թարգմանչական բլոգ 

http://middle.mskh.am/archives/category/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d5%a1
http://middle.mskh.am/archives/category/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3
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/


   
 

   
 

o «Մեդիադարակ» 

o «Մտադարակ» 

o «Շողակն» 

o «Թատերահարթակ» 

o Թարգմանիր 

o Թարգմանիչ 

o «Գրաբար» 

o «Հայկական կակաչ» 

o «Խոշորացույց» 

o «Լուսատիտիկ» 

o «Չաչանակ» 

o «Կարդացք և լսեք մեզ» 

o «Գրաբար» 

o «Ձայնադարակ» 

o «Թռիչք» 

o «Մանրէ»  

o «Ընթերցասրահ» 

o «Միջազգային պատանեկան ճամբար» 

o «Բարեկամություն ճամբար» 

o «Վերապատրաստման բլոգ» 

 

Կրթահամալիր աշխատանքի դիմած մասնագետների վերապատրաստում 

 

o Հոկտեմբերի 17-20 (5 մասնակից) 

o Հոկտեմբերի 30-նոյեմբերի 2 (3 մասնակից) 

o Նոյեմբերի 21-24 (5 մասնակից) 

o Դեկտեմբերի 19-22 

 

Վերապատրաստումներ 

 

o Հոկտեմբերի 29-նոյեմբերի 3. Մանկավարժական նորարարության «Բարեկամություն» 

աշնանային բաց ճամբար 

o Հոկտեմբերի 30-նոյեմբերի 3. Նախադպրոցական հաստատությունների 

մանկավարժական, ղեկավար աշխատողների վերապատրաստում.(48 մասնակից) 

o Դեկտեմբերի 4-8.       Նախադպրոցական հաստատություններում աշխատողների 

հնգօրյա վերապատրաստում (39 մասնակից) 

o Դեկտեմբերի 11-15.   Նախադպրոցական հաստատություններում աշխատողների 

հնգօրյա վերապատրաստում (30 մասնակից) 

 

Կրթական փոխանակումների ծրագրով կրթահամարում հյուրընկալված սովորողներ-

ուսուցիչներ  

 

o Հոկտեմբերի 19-21. Արցախի Վաղազին գյուղի սովորողների խումբ (9 անձ) 

o Նոյեմբերի 23-25. Թբիլիսիի դաստիարակների խումբ (7 անձ) 

https://mediadarak.wordpress.com/
https://mtadarak.wordpress.com/
http://shoxaknmskh.blogspot.am/
https://dianatatints.wordpress.com/
http://targmanir.blogspot.com/
http://issuu.com/hasmikghazaryan
https://grabarwordpress.wordpress.com/
https://movsisyannune.com/
https://magnifiermskh.wordpress.com/
https://lusatitik.wordpress.com/
https://chachanakblog.wordpress.com/
https://kardumenqblog.wordpress.com/
https://grabarwordpress.wordpress.com/
https://dzaynadarak.wordpress.com/
https://trichq.wordpress.com/
https://manreblog.wordpress.com/
https://esplsp.wordpress.com/
https://internationalteencamp.wordpress.com/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/10/16/մանկավարժական-նորարարության-բարեկա/
https://verapatrastumblog.wordpress.com/
http://mskh.am/am/72254
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2017/10/29/մանկավարժական-աշխատողների-վերապատրա/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2017/10/29/մանկավարժական-աշխատողների-վերապատրա/
http://mskh.am/am/58892
http://mskh.am/am/73413
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/10/16/մանկավարժական-նորարարության-բարեկա/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/10/16/մանկավարժական-նորարարության-բարեկա/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/11/01/նախադպրոցական-հաստատությունների-մա-3/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/11/01/նախադպրոցական-հաստատությունների-մա-3/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/12/04/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/12/04/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/12/08/նախադպրոցական-հաստատություններում-2/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/12/08/նախադպրոցական-հաստատություններում-2/


   
 

   
 

o Դեկտեմբերի 8-11. Ախալցխայի մարզի Վալե քաղաքի թիվ 3 հայկական 

միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչների և սովորողների խումբ (13անձ) 

o Դեկտեմբերի 14-18. Գյումրի քաղաքի ռոք խմբի պատանիներ (5 անձ)  

 

Հեղինակային կրթական ծրագրերի հավաքների, կլոր սեղանների մասնակիցներ 

 

o Հոկտեմբերի 12-13. ՀՀ Գեղարքունիկի մարզի Մարտունու թիվ 1 ավագ դպրոցի 

բասկետբոլի թիմ (10 անձ) 

o Հոկտեմբերի 26-28. Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղի Ա․  Օհանյանի 

անվան հիմնական դպրոցի և Վարդենիկի ավագ դպրոցի սովորողներ (20 անձ) 

o Հոկտեմբերի 26-28. Սյունիքի մարզի Կոռնիձոր գյուղի Ազնիվ Բալասանյանի 

անվան միջնակարգ դպրոցի սովորողների և ուսուցիչներ (15 անձ) 

o Հոկտեմբերի 31-նոյեմբերի 3. Գյումրի քաղաքի «Հրայրք» պարային-ազգագրական 

խումբ (10 անձ) 

o Հոկտեմբերի 30-նոյեմբերի 3. Ջավախքի դպրոցների  սովորողներ (20 անձ) 

o Հոկտեմբերի 31-նոյեմբերի 4. Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքի «Զդրավեց» պարային-

ազգագրական խումբ (20 անձ) 

o Նոյեմբերի 17. Արագածոտնի մարզի Օհանավանի Ս. Ավետիսյանի անվան 

միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողներ (18 անձ) 

o Նոյեմբերի 17-18. Խաչիկ գյուղի միջնակարգ դպրոցի սովորողների և ուսուցիչների 

խումբ (20 անձ) 

o Նոյեմբերի 17-19. Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի միջնակարգ դպրոցի 

սովորողների և ուսուցիչների խումբ (11 անձ) 

 

Ուսումնական կենտրոններ 

o Երաժշտական ուսումնական կենտրոն 

o Գեղարվեստի ուսումնական կենտրոն 

o «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան 

o Մանկավարժական աջակցության 

o Մեդիագրադարան 

https://erajhshtakankentron.wordpress.com/
https://macakyankarine.wordpress.com/
http://gradaran.mskh.am/
https://mankajakcutyun.wordpress.com/
http://lib.mskh.am/

