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ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ

ԾՐԱԳՐԻ

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

https://mskh.am/am/72807


ԿՐԹԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ՄԻՋԱՎԱՅՐ

• կրթական օբյեկտ՝ առանց ցանկապատերի, ավելացող

կանաչով ու ծաղկով

• գործուն անցումներ, կրթական օբյեկտները՝ հանրային

տարածք

• մարզադաշտեր, վազքուղիներ, հեծանվաուղիներ, 

տարբեր մարզաձեւերով զբաղվելու ֆիզիկական պայմաններ



ԿՐԹԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ՄԻՋԱՎԱՅՐ

• ամառային բաց լողափեր

• ուսումնական գյուղացիականտնտեսություն, ջերմոց

• ուսումնականագարակ

• խաղողի եւ գինու դպրոց

• քանդակի դպրոց. քանդակի, ոսկերչության, կերամիկայի

արվեստանոցներ

• ուսումնականտանիք

• ազատագրված նկուղը ուսումնականտարածք



ԿՐԹԱԿԱՆՄԵԴԻԱՄԻՋԱՎԱՅՐ

• կրթահամալիրային ՏՏ ցանց

• կրթահամալիրի կայք՝ իր ենթակայքերով

• մեդիագրադարան

• «Դպիր» ամսագիր

https://www.mskh.am/am
https://lib.mskh.am/
https://dpir.mskh.am/hy/


ԿՐԹԱԿԱՆՄԵԴԻԱՄԻՋԱՎԱՅՐ

• կրթահամալիրի տնօրենի բլոգ

• ուսումնական TV, ռադիո

• սովորողների, դասավանդողների ուսումնական բլոգներ

• նախագծերի բլոգներ

• սոցիալական ցանցերում կրթահամալիրի, դպրոցների, նախագծերի, 

աշխատողների, սովորողների էջեր

https://ashotbleyan.mskh.am/
https://tv.mskh.am/
https://mskh.am/am/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%C2%AB%D5%BD%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%C2%BB-%D5%BC%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8
https://mskh.am/am/49672
https://mskh.am/am/52061


ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

• անհատական համակարգչով դասավանդող, սովորող

• բլոգային ուսուցում, սովորողի գործունեության արդյունքների

հրապարակում

• սովորողի անհատական ուսումնական պլան՝ սովորողի

նախասիրությունները կարեւորելով

• ուսումնական օրացույց

• ուսումնականաշխատանքի արդյունքների գնահատման բաց

համակարգ

https://www.mskh.am/am/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D6%85%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81


ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

• հեռավար ուսուցում

• նախագծերով ուսուցում

• ծեսերով ուսուցում

• ճամփորդությամբ ուսուցում

• ուսումնական ճամբարներ



ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆԾՐԱԳՐԻ
ՏԱՐԱԾՈՒՄ, ԿՐԹԱԿԱՆ ՑԱՆՑ

• մանկավարժականաշխատողի ընտրության բաց համակարգ

• «Մուտքի» ճամբարներ

• հանրապետության մանկավարժական աշխատողների

վերապատրաստումներ



ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆԾՐԱԳՐԻ
ՏԱՐԱԾՈՒՄ, ԿՐԹԱԿԱՆ ՑԱՆՑ

•ստեղծագործական հավաքներ

•կրթական փոխանակումներ

•միջազգային նախագծեր, ճամբարներ



ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆԾՐԱԳՐԻ
ՏԱՐԱԾՈՒՄ, ԿՐԹԱԿԱՆ ՑԱՆՑ

• քանդակագործության, ճարտարապետության

միջազգային ամենամյա փառատոն

• գործընկերներ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս

• կրթական բաց, գործող ցանց



ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՄԱՆԻՖԵՍՏ

• ազատվենք պարտադիր 12-ամյայից

• հիմնական կրթության՝ ինչպես տարեկան, այնպես էլ

ավարտական բաց-թափանցիկ գնահատումը թողնենք

ուսուցչին

• յուրաքանչյուր դպրոցի համար ապահովենք գործող

հանրակրթական չափորոշչով հենքային ուսումնական պլանի

գործադրում

https://dpir.mskh.am/hy/node/1795


ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՄԱՆԻՖԵՍՏ

• օրենսդրորեն ու այլ գործողություններով հանենք արգելքները

նաեւ ոչ մանկավարժական կրթությամբ մասնագետի առաջ

• ուսումնական դարձնենք ամառը

• ուսուցչի համար իրական դարձնենք անընդհատ ուսուցումը



ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՄԱՆԻՖԵՍՏ

• հականերառական կրթության քննական հունիսը

փոխարինենք հանրակրթական հեղափոխական հունիսով

• դպրոցը զարգացման բաց կենտրոն

• Յոթ հրաշալիք՝ միավորող աշխատանք, որ դպրոցը համայնք

ստեղծող բաց կենտրոն կդարձնեն…

https://ashotbleyan.mskh.am/11-02-2019/


ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆԱՇԽԱՏՈՂԸ՝ ԻՐ
ԳՈՐԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿ

• համարձակ մանկավարժ

• հեղինակ մանկավարժը չի կրկնում նույնիսկ իրեն

• հետազոտական կարողություններ

• ինքնակրթությամբ, ճամփորդությամբ աշխարհայացքի ընդլայնում



ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆԱՇԽԱՏՈՂԸ՝ ԻՐ
ԳՈՐԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿ

• ուրիշի փորձը վերլուծելու, գնահատելու կարողություն

• սեփականաշխատանքի արդյունքը ուրիշներին տրամադրելու

պատրաստակամություն



ՑԱՆՑԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

• հեղինակային կրթական ծրագրում պետական, համայնքային, 

ծնողական եւ այլ միջոցների համախմբում

• կրթահամալիրի ոչ բյուջետային ֆինանսական միջոցները

2019թ. առաջին եռամսյակում կազմել են ընդհանուր մուտքերի

մոտ 40%-ը



ՑԱՆՑԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

• ծնողական վճարը՝ վճար մատուցված լրացուցիչ կրթական

ծառայությունների դիմաց

• ցանցի հանգույցը՝ մրցույթի արդյունքում շահած դրամաշնորհ

• ՄԺԾ ծրագրում կրթահամալիրը՝ որպես հեղինակային կրթական

ցանցի համակարգող



ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ

•անհատը՝ որպես ցանցային բջիջ

• մանկավարժական խումբը՝ որպես ցանցային բջիջ

• կազմակերպությունը՝ որպես ցանցային բջիջ



ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐ

•առանց իրավական-կազմակերպական

փոփոխությունների

• ցանցի նախակրթարան

• ցանցի դպրոց-պարտեզ



ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐ

• ցանցի հանրակրթական դպրոց

• ցանցի կրթահամալիր



Շնորհակալություն

Երեւան, Րաֆֆի 57

010 74 72 46, 091 43 10 99

bleyan@mskh.am


