
Մխիթար Սեբաստացի
կրթահամալիր

Դպրոց-պարտեզ ուսումնական հաստատություն



Իրականացվող
կրթական
ծրագրերը

• Նախադպրոցական
կրթություն
2-5 

տարեկանների տարատա
րիք խմբեր

• «Իմացումի հրճվանք»

5-6 տարեկանների
ուսուցում
2-3-րդ դասարաններ

• 4-5-րդ դասարաններ

• Լրացուցիչ կրթություն



Խմբեր, 

դասարաններ
• 2-5 տարեկանների

զարգացման խմբեր (2 
խումբ, 50 սան)

• 5 տարեկանների
ուսուցման խումբ
(1խումբ, 25սովորող)

• 1-3-րդ դասարաններ (6 
դասարան, 140 
սովորող)

• 4-5-րդ դասարաններ
(5դասարան, 110 
սովորող)

• Երկարացված օրվա
ծրագրի խմբեր (4
խումբ, 90 սովորող) 



Ծառայություններ

• Երկարացված օրվա
ծրագիր

• Սննդի ծառայություն

• Լրացուցիչ
կրթության

• Աջակցության
կենտրոն

• Տրանսպորտային



Ֆիզիկական բաց
միջավայր

Ամբողջական ներառական միջավայր՝ ներսով-
դրսով

• Առանց ցանկապատերի բակեր

• Բաց պարտեզներ

• Բաց լողափ

• Մարզահրապարակներ, հեծանվային
ուղիներ

• Դպրոցին կից բնակելի շենքերի բակերը

• Կրթահամալիրի ուսումնական տարածքներ՝
գրադարան, մարզադահլիճներ, 
մարզադաշտեր, արհեստանոց-
արվերստանոցներ, ծածկած լաղավազան, 
այլ

• Առանց պատերի` թափանցիկ բաց սրահ-
դասարաններ
տեխնոլոգիական սրահ, բնագիտության
սրահ, մարմնամարզության դահլիճ, .... 
ընթերցասրահ, թատրոնի սրահներ

• Հեծանվային ակումբ

• Պարտեզ ներսում

• Հարմար ուսումնական գույք

Անվտանգ միջավայրում՝ ինքնուրույն ու մոբիլ
կրտսեր սովորող։



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



Ամբողջական
ներառական
ուսուցում

• Զարգացման տարբեր
հնարավորություններ, տարբեր
ընթացք ունեցող սաների,
սովորողների համար հարմար
միջավայր, պայմաններ

• ՀՀ օրենքով որոշված
հանրակրթության «հավասար
հնարավորություններ, 
մատչելիություն, 
շարունակականություն, 
հաջորդականությունը և
համապատասխանությունը
սովորողների զարգացման
մակարդակին, 
առանձնահատկություններին ու
պատրաստվածության աստիճանին» 
սկզբունքների ապապովում

• Սովորող սովորեցնողներ

• Կրթական օբյեկտի ամբողջական
զբաղվածություն



Ֆինանսական
կազմակերպում

Դրամական մուտքեր

• Սովորողների թվով հատկացվող պետական
ֆինանսական միջոցներ

• «Փորձարարական մանկավարժական ծրագրերի
իրականացում հանրակրթությունում» ծրագրի
միջոցներ

• Սաների, սովորողների՝ ուսումնառության
պայմանագրով որոշված միջոցներ

Ծախսեր

• Նյութական միջավայրի պահպանության և
բարելավման

• 1-5-րդ դասարանների ուսուցման

• Նախադպրոցականների խմբերի պահպանման
ծախսեր
Հեղինակային կրթական ծրագրի մշակման, 
ուսումնական նախագծերի կազմակերպման, 
տարածման

• Սննդի, հիգիենայի, լրացուցիչ, երկարօրյա
ուսուցման, հանրակրթական լրացուցիչ
ծառայությունների

• Ուսումնական այլ ծախսեր



Շուրջտարյա, անընդհատ
աշխատող դպրոց-պարտեզ

• «Ուսումնական
ձմեռ» նախագիծ

• «Ուսումնական
գարուն» նախագիծ

• «Ձմեռային
պարտեզ»

• «Ամառային
պարտեզ»

• «Ամառային
ճամբար»



Թվային
գործիքները

որպես ուսուցման
միջոց

• Բլոգը կրտսեր
դպրոցականի
ուսումնական բաց
հարթակ

• Խմբի, դասարանի, 

դպրոցի ուսումնական
ռադիոներ

• Խմբի, դասարանի, 

դպրոցի ուսումնական
TV-ներ

• Մեդիագրադարան



Դպրոց-պարտեզ
հաստատությունը կրթական

պարտեզում
• «Կրթական պարտեզ բնակելի զանգվածում՝
Հարավարևմտյան Բ-1 թաղամասում» նախագիծ

• Կրթական պարտեզի տարածքը անօդաչու թռչող սարքից

• Կրթական պարտեզում՝ մանկապարտեզի 6 տիպային
շենք՝

- երեք շենքերը՝ կրթահամալիրի դպրոց պարտեզներ

- երեք շենքերը՝ համայնքային նախադպրոցական
հաստատություններ՝ 76, 93, 95

• Դպրոցական երկու տիպային շենք
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մայր դպրոցը
181 հիմնական դպրոց

http://ashotbleyan.mskh.am/02-12-2015-2/
http://tv.mskh.am/?p=18375
http://www.ognirmankapartezid.am/kindergarten/79/
http://www.ognirmankapartezid.am/kindergarten/64/
http://www.ognirmankapartezid.am/kindergarten/15/
http://www.mskh.am/am
http://school181.schools.am/

