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Ուսումնական օրացույց

• Ամենօրյա առավոտյան ընդհանուր պարապմունք (15 րոպե)

• Ամեն ուրբաթ՝ ընդհանուր մեդիապարապմունք-համերգ (45 րոպե)

• Ամենամյա նախագիծ «Անտիվիրուս Կոմիտաս», Կոմիտասյան օրեր

• Հոգևոր երգերի ստուգատես

• Հայ Առաքելական եկեղեցու տաղավար տոներ

Սուրբ Ծնունդ

Սուրբ Հարություն

http://www.mskh.am/am/50298
http://mskh.am/am/38253
http://movsisyannune.com/2015/01/05/%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2-%D5%AE%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4%D5%A8%D5%9D-%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%B6-%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4/
http://movsisyannune.com/2013/03/24/%D5%BD%D5%A2-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%B8%D5%B6/


Ուսումնական օրացույց

• Գրաբարի օրեր. թարգմանչաց տոն

• Գրաբարի օլիմպիադա

• «Կարդում ենք» ուսումնական նախագծեր

Մեծարենց

Վահան Տերյան

 Հովհաննես Թումանյան

 Եղիշե Չարենց

http://mskh.am/am/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80#overlay-context=am/39251
http://mskh.am/am/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80#overlay-context=am/39251
http://mskh.am/am/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D5%B9%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B7%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%A9#overlay-context=am/39251


Գրաբար
• Հանրակրթական դասընթաց 5-9-րդ դասարաններում («Հայոց լեզվի», 

«Գրականության» բաղկացուցիչ)

• Ավագ դպրոցում՝ սովորողի ընտրությամբ դասընթաց

Բովանդակությունը՝

 Գողթան երգեր

Առակներ, խրատներ, սաղմոսներ Հին Կտակարանից

Առակներ, հատվածներ Նոր Կտակարանից

Հայ միջնադարյան գրականությունից՝ Գրիգոր Նարեկացի, Ներսես
Շնորհալի, Վարդան Այգեկցի, Մխիթար Գոշ

 Հոգևոր զրույցներ

http://areviknersisyan.blogspot.am/2015/09/blog-post_29.html
http://www.armenianchurchlibrary.com/files/easternarmenianbible/
http://212.34.228.170/ltc/ltc_eng/
http://gisher.org/grigor-narekaci-matean-oghbergo-tean-t14654.html
http://mskh.am/am/57338


Երաժշտության հանրակրթական
ծրագրում

• Կոմիտաս

հոգևոր, աշխարհիկ երգեր

 Շարականներ

 Հատվածներ պատարագից

 Դասական երաժշտություն

Միասնական կատարումներ տոների, ծեսերի, հավաքների ժամանակ



Կրթահամալիրի երգչախմբեր

• «Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբ

• «Սեբաստացիներ» պատանեկան երգչախումբ

• «Սեբաստացիներ» ուսուցչական երգչախումբ

• Դասարան-համույթ, դպրոց-համույթ, կրթահամալիր-համույթ

 «Ձայնադարան» երաժշտական կայք

Հանրակրթական դպրոցների երաժշտության դասավանդողների
վերապատրաստումներ

https://yergchakhumb.wordpress.com/
https://patanekanergchaxumb.wordpress.com/
https://ergchaxumbmskh.wordpress.com/


«Սեբաստացիներ» ուսուցչական
երգչախումբ

Մշակութային-համերգային արշավներ. ելույթներ գործող և խոնարհված
եկեղեցիներում

• Արցախ. Այրիվանք-Կոթիվանք-Դադիվանք-Գանձասար. 2013թ

• Արագածոտնի մարզ. Չքնաղ, Քուչակ գյուղեր. 2013թ

• Արարատի մարզ. Լեռնագոգ-Քարակերտ-Գետաշեն. 2013թ

• Գեղարքունիքի մարզ. Լճաշեն գյուղ. 2013թ

• Գեղարքունիքի մարզ, Վայոց ձոր. Արենի-Նորավանք-Թանահատ-
Եղեգնաձոր-Եղեգիս-Գեղհովիտ-Սևանավանք-Վազգենյաց դպրանոց. 
2013թ



Մշակութային-համերգային արշավներ

• Տավուշի մարզ. Դիլիջան-Իջևան. Գոշավանք-Մակարավանք-

Խաշթառաք. 2013թ

• Կոտայքի մարզ. Եղվարդ-Ղառղառավանք. 2014թ

• Ապարան-Սպիտակ-Կուրթան գյուղ-Ստեփանավան-

Գյուլագարակ գյուղ-Տորմակավանք-Դիլիջան-Ջուխտակ. 2014թ

• Արագածոտն մարզ. Արուճի վանք-Սաղմոսավանք-

Հովհաննավանք 2014թ. 



Մշակութային-համերգային
արշավներ

• Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ. Դսեղ-Հաղպատ-
Թբիլիսի. 2015թ

• Արագածոտնի մարզ. Մուղնի-Կարբի-Բյուրական-Անտառուտ. 2015թ

• Կոտայքի մարզ. Ջրվեժ-Գեղարդ. 2016թ

• Կոտայքի մարզ. Ալափարս-Բջնի. 2016թ

Համերգներ Երևանի եկեղեցիներում. Կոնդի սուրբ Հովհաննես, սուրբ
Զորավոր Աստվածածին, սուրբ Երրորդություն եկեղեցիներում



Հոգևոր թեմաներ
պատանեկան ԶԼՄ-ներում

Ամսագրեր

• Առականի

• Գրապտույտ

• Շողակն

• Լուսաստղ

Ռադիոհաղորդումներ

TV հաղորդումներ

https://arakanimskh.wordpress.com/
http://grqaptuyt.jimdo.com/
http://shoxaknmskh.blogspot.am/
http://lusastx.mskh.am/


Ազգային պար

• Պարող դպրոց

• «Կայծեր» պատանեկան համույթ



Արվեստ

Հանրակրթական դասընթաց 7-12-րդ դասարանում

• Կերպարվեստ

• Ճարտարապետություն

• Թատրոն

• Կինո
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Պաշտոնական կայք` mskh.am

Հասցե՝ Րաֆֆի 57

Հեռ.՝ 010 74 74 46

Էլ. փոստ՝ info@mskh.am

mailto:info@mskh.am

