
Մխիթար Սեբաստացի
կրթահամալիր

Դպրոց-պարտեզ ուսումնական հաստատություն



Իրականացվող
կրթական
ծրագրերը

• Նախադպրոցական
կրթություն
2-5 տարեկանների
տարատարիք խմբեր

• «Իմացումի հրճվանք» 

- 5-6 տարեկանների
խմբեր
- 2-3-րդ դասարաններ

• 4-5-րդ դասարաններ

• Լրացուցիչ կրթություն



Խմբեր, 

դասարաններ



Ծառայություններ

• Երկարացված օրվա
ծրագիր

• Սննդի ծառայություն

• Լրացուցիչ
կրթության

• Աջակցության
կենտրոն

• Տրանսպորտային



Ֆիզիկական բաց
միջավայր

• Ամբողջական ներառական
միջավայր՝ ներսով-դրսով

• Առանց ցակապատերի բակեր
Բաց պարտեզներ
Բաց լողափ

• Մարզահրապարակներ, 

հեծանվային ուղիներ

• Առանց պատերի` թափանցիկ
բաց սրահ-դասարաններ
տեխնոլոգիական սրահ, 

բնագիտության սրահ, 

մարմնամարզության դահլիճ,  

ընթերցասրահ, թատրոնի
սրահներ

• Հեծանվային ակումբ

• Պարտեզ ներսում

• Հարմար ուսումնական գույք



Ֆիզիկական բաց
միջավայր

• Կրթահամալիրի
ուսումնական
տարածքներ՝ գրադարան, 

մարզասրահներ, 

մարզադաշտեր, ծածկած
լողավազան, 

արվեստանոց-

արհեստանոցներ...

• Կրթահամալիրի
ուսումնական ագարակ, 

ուսումնական այլ
կենտրոններ

• Դպրոցին կից բակերը՝
ուսումնական տարածքներ



Վիրտուալ բաց
միջավայր

• Դաստիարակների, 

դասվարների, 

դասավանդողների
ուսումնական բլոգներ

• Սովորողների
ուսումնական բլոգներ
(սկսած 3-րդ
դասարանից)

• Էլեկտրոնային փոստ
(անհատական, 

հասցեների
դասարանային, 

դպրոցական, ծնողական
խմբեր) 

• Դպրոց-պարտեզի կայք
էլեկտոնային
մատենավարություն

• Կրթահամալիրի կայք

• Էլ. Ամսագրեր



Ֆինանսական
կազմակերպում

• Սովորողների թվով հատկացվող
պետական ֆինանսական միջոցներ
Հաստատության պահպանման, 1-5-րդ
դասարանների ուսուցման ծախսեր

• «Փորձարարական մանկավարժական
ծրագրերի իրականացում
հանրակրթությունում» ծրագրի
միջոցներ
Նախադպրոցականների խմբերի
պահպանման ծախսեր
Հեղինակային կրթական ծրագրի
մշակման, ուսումնական նախագծերի
կազմակերպման, տարածման ծախսեր

• Սաների, սովորողների՝
ուսումնառության պայմանագրով
որոշված միջոցներ
Սննդի, հիգիենայի, լրացուցիչ, 
երկարօրյա ուսուցման,  

հանրակրթական լրացուցիչ
ծառայությունների ծախսեր



Սովորողը, սանը, 

ծնողը ընտրում են
կրթահամալիրը • 2-4 տարեկանների

խնամքի զարգացման
պայմանագիր

• 5 տարեկանների
ուսումնառության
պայմանագիր

• 1-5-րդ դասարանցիների
ուսումնառության
պայմանագիր

• Լրացուցիչ կրթական
ծառայությունների
մատուցման
պայմանագիր



Ուսումնական
պլանի

կառուցվածք • Ուսուցման առաջին
շրջան (սեպտեմբեր-

դեկտեմբեր)

• Ուսուցման երկրորդ
շրջան (հունվար)

• Ուսուցման երրորդ շրջան
(փետրվար-մայիս)

• Ուսուցման չորրորդ
շրջան (հունիս)

• Ուսուցման հինգերորդ
շրջան՝ Ամառային դպրոց
(հուլիս-օգոստոս)

• Ուսումնական պլանով
որոշված կարգեր



Թվային
գործիքները

որպես ուսուցման
միջոց

• Բլոգը կրտսեր
դպրոցականի
ուսումնական բաց
հարթակ

• Խմբի, դասարանի, 

դպրոցի ուսումնական
ռադիոներ

• Խմբի, դասարանի, 

դպրոցի ուսումնական
TV-ներ

• Մեդիագրադարան



Կրտսեր դպրոցների
Ստուգատեսներ, փառատոներ

ուսուցում ուսումնական
օրացույցով

• Քանդակագործության, շրջակա միջավայրի նախագծեր

• 5 տարեկանների ամենամսյա ամսիկ հաշվետվություններ

• «Անկախության տոն. բարձունքների նվաճում» նախագիծ

• Մխիթար Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն

• ամանորի ուսումնական նախագծեր, տոնախմբություն

• Բարեկենդան

• Սուրբ Զատիկ

• Ռոդարիական ստուգատես

• Դասարանական երգչախմբեր

• «Անտիվիրուս-հակաբացիլ »

• Հունիսյան ստուգատեսներ



Շուրջտարյա, անընդհատ
աշխատող դպրոց-պարտեզ

• «Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ

• «Ուսումնական գարուն» նախագիծ

• «Ձմեռային պարտեզ»

• «Ամառային պարտեզ»

• «Ամառային ճամբար»


