
«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր,

գործընկեր դպրոցներ

Գործընկերության բաց
համակարգ

ՀՀ ԿԳՆ։ Գործընկեր դպրոցների հավաք։

«Այբ» դպրոց
Հուլիսի 17, 2017թ.։



Կրթահամալիրի գործընկեր դպրոցները

ՀՀ Արմավիրի մարզի

Մարգարա գյուղի միջնակարգ դպրոց

Երվանդաշատ գյուղի միջնակարգ դպրոց

Երասխահուն գյուղի միջնակարգ դպրոց

Բագարան գյուղի միջնակարգ դպրոց

https://mentischools.wordpress.com/category/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1/
https://mentischools.wordpress.com/category/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1/
https://mentischools.wordpress.com/category/%D5%A5%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D5%BF/
https://mentischools.wordpress.com/category/%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%AD%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://mentischools.wordpress.com/category/%D5%A2%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/


Գործընկերության ֆիզիկական միջավայր

• Կրթահամալիրի նախագծային խմբի այցելություն գործընկեր դպրոց
Գործընկեր դպրոցի ուսումնական խմբի այցելություն կրթահամալիր
Ուսումնական համատեղ պարապմունքներ
Սովորող-սովորեցնող նախագիծ
Լաբորատոր միջավայրի ստեղծում գործընկեր դպրոցում. բնագիտական
փորձերի շարք տեղում և կրթահամալիրում

• Կրթահամալիրի դիմող մասնագետների, գործընկեր դպրոցների
ուսուցիչների ամենամսյա վերապատրաստումներ
Հերթականը՝ հուլիսի 18-21

• Մանկավարժական աշխատողների բաց ճամբար
Հունիսի 19-21-ի
Մանկավարժական նորարարության՝ «Բարեկամություն»

• Հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա Մայիսյան
հավաք 2017

https://mentischools.wordpress.com/
http://www.mskh.am/am/71075
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/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/
https://maymskh.wordpress.com/




Գործընկերության ֆիզիկական միջավայր

• Ուսումնական բաց ճամբարներ կրթահամալիրում
Հունիսյան (մայիսի 29-հունիսի 9)

Բանգլադեշյան պլեներ 2017 (հունիսի 12-16)

Ամառային, լողափնյա (հունիսի 19-ից)

• Պատանեկան Սևանի «Ժայռ» ճամբար

• Բաց այլ նախագծերի մասնակցության
հնարավորություն





Գործընկերության մեդիա միջավայր

• Գործընկերության բլոգ

• Բարեկամության ճամբարի բլոգ

• «Դպիր» մանկավարժական ամսագիր

• Գործընկեր դպրոցների նորաստեղծ բլոգներ

• Ամենամսյա առարկայական-ընտանեկան ֆլեշմոբեր

• Կրթահամալիրի օրացույցով որոշված ամենամյա
ստուգատեսեր, փառատոներ

• Բլոգային-փոստային կապ ուսուցիչների միջև

https://mentischools.wordpress.com/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/
http://dpir.mskh.am/


Տեսադասեր
 Կարելի է տեսնել
Գործընկերության բլոգում
TVmskh-ում,

Մեդիագրադարանում, 

Դպիրում, 

mskh.am-ի առաջին էջում

 Սեփական փորձի հեռավար ներկայացում. կարող է
օգտվել՝ ով ուզում է՝ ուսուցիչ, սովորող, ծնող

 Տեսադասերում՝
նախագծային ուսուցման փորձ, 

բլոգային ուսուցման փորձ, 

ուսումնական պարապմունքների բազմազանություն

http://tv.mskh.am/?cat=101
http://tv.mskh.am/?cat=101
http://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/346




Մենթոր ուսուցիչների բաց լաբորատորիա
2017-2018 ուսումնական տարի

Մենթոր ուսուցիչների բաց լաբորատորիայի
հայտարարություն

վիրտուալ միջավայրում՝ իր ուսումնական բլոգի, 

էլեկտրոնային կապի, սոցցանցերի միջոցով.

ֆիզիկական միջավայրում պարապմունքների, 

խորհրդատվությունների միջոցով՝ մենթորի և (կամ) 

խորհրդատվություն ստացող ուսուցչի կաբինետում
(դասարանում)

Մենթորի հետ աշխատանքի հայտ

https://pedagogicalclubmskh.wordpress.com/2017/06/27/menthor/
https://goo.gl/forms/aCGfEfQilnkoCmhx2




Առաջարկություն
 Բաց միջավայր. գործընկերության միասնական հարթակ բոլորի համար

 Մարզերի սովորողների համար հեռավար ուսուցման
հնարավորություն. դպրոցի, կրթական ծրագրի, ուսուցչի ընտրություն

 ՀՀ կառավարության 09.04.2015թ. որոշմամբ ներդրված «Մեկ սովորող-

մեկ համակարգիչ» ծրագրի շարունակում-տարածում՝
հնարավորություն ստեղծելով սովորողի կողմից կրթական ծրագրի
ընտրության, ուսուցման անհատականացման

 Ուսուցիչներին հնարավորություն տալ ընտրելու հաստատություն, 

վերապատրաստողին, դասընթացը։ Վերապատրաստման համար
նախատեսված պետական միջոցներն ուղղել ուսուցիչների այդպիսի
ընտրության կազմակերպմանը։

 Ուսուցիչների-սովորողների շուրջտարյա փոխանակումներ. 
ուսուցչական շուրջտարյա ակումբների (գրական, գիտակների,  

մարզական և այլ), պարբերական խաղեր-առաջնությունների, 

ստեղծագործական հավաքների խրախուսում, աջակցություն։



Շնորհակալություն։

Կարինե Խառատյան

Նաիրա Նիկողոսյան

Մարթա Ասատրյան


