
Մայիսյան հավաք 2017

Նախագծային ուսուցումը
«Մխիթար Սեբաստացի»

կրթահամալիրում



Ուսումնական նախագիծ. նախագծային ուսուցում

Նախագիծը մանկավարժական մեթոդ է` հետաքրքիր և սովորողի, և
դասավանդողի համար:
Նախագիծը նպատակին հասնելու համար ձևակերպումների
ամբողջություն է, որտեղ կարևոր են կոնկրետ խնդիրների
վերհանումը, անհրաժեշտ կամ պարտադիր համարվող նյութերը
ներկայացումը, ժամանակացույցն ու ակնկալվող արդյունքը:
Նախագիծը անհատակենտրոն ուսուցման լավագույն ձևերից է:
Սովորողը կարող է ընտրել՝ ինչ և ինչպես սովորել, ինչ ձևով
ներկայացնել սովորածը:
Սովորողի համար տեղեկատվություն փնտրելու, գտնելու, գտած
փաստերը համադրելու ու համապատասխան եզրակացություններ
անելու դրանք ներկայացնել կարողանալու կարևոր խթան:



Նախագիծը՝

• ինքնադրսևորման և այդ ինքնադրսևորումը պատշաճ ու ներկայանալի
տեսքի բերելու հմտությունների ձևավորում.

• խմբում աշխատելու, միմյանց օգնելու, միասնական նպատակին
ուղղված ջանքերի կենտրոնացման հնարավորություն.

• ուսուցումը կյանքի, մարդու, ներկայիս խնդիրների հետ կապելու
հնարավորություն.

• անհատի զարգացման ու անհատականության դրսևորման ցուցանիշ.

• իր աշխատանքը ներկայացնել-տարածելու, հանրությանը
ներկայանալու, իր սովորածը ներկայացնելու հարթակ սովորողի
համար:



Նախագծային ուսուցման առավելությունները

• Կրթությունը և կյանքը չտարանջատել։

• Կյանքի, առօրյա խնդիրներից չօտարել ժամանակակից մարդուց՝
սովորողից, ուսուցչից։

• Ուսուցման մեջ նիերառել ժամանակակից մարդուն՝ իր ոլորտում
ձեռքբերում ունեցող մասնագետին, հանրային գործչին, ծնողին...

• Կոնկրետ խնդիր դնել և կոնկրետ լուծումների ուղղությամբ աշխատել։

• Կրթությունը դարձնել գործնական, ուսուցման արդյունքը՝ կիրառելի։

• Անընդհատ զարգանալ. ուսումնասիրել տվյալ թեմայով
տեղեկատվությունը։

• Ազատ լինել կարծիքի արտահայտման, նյութի ներկայացման ձևաչափի
և այլ հարցերում:



Ուսումնական շուրջտարյա օրացույցը՝
նախագծային ուսուցման կարգադրիչ

Ուսումնական օրացույցը կրթահամալիրային
նախագծերի կարգավորման, դասավանդողի, սովորողի
համար աշխատանքի կազմակերպման մեթոդական
ուղեցույց է, որտեղ ներառված են բոլոր կրթահամալիրային, 
շուրջտարյա ու լայնամաշտաբ նախագծերը:

…



Ներկայացնենք այս տարվա օրացուցային
ամիսներից մեկի՝ ուսումնական հունիսի

նախագծերը.

• Ամառային ուսումնական դպրոց-ճամբարներ՝ մայիսի 29-հունիսի 9

• Շրջակա միջավայրի օր. շրջակա միջավայրի բարելավման նախագծեր

• Լողուսուցման ստուգատես

• Ռազմա-մարզական ստուգատես

• Ուսումնական-հայրենագիտական ճամփորդությունների ստուգատես

• Ուսումնական ստուգատեսների նախապատրաստում

• «Պաշտպանված երեխա». հունիսյան ճամբարների պաշտոնական
բացում՝ հունիսի 1

• «Գեղարվեստը կրթահամալիրում». կրթահամալիրի դպրոցների, 
ուսումնական կենտրոնների համերգ-ներկայացում-հաշվետվություն

• Ամառային պարտեզ՝ լողափով





• Հանրակրթական էկոտուր 2017՝ «Սիրուն Զանգի՝ մի տուտը
Սևանի հանդարտ ծովումը...», «Գետը քաղաքում» նախագծեր

• Բանգլադեշյան պլեներ 2017՝ հունիսի 12-16
Արտ-միջավայր
Երաժշտության-պարի փառատոն
Թատերական փառատոն
Կինո-ֆոտո փառատոն
Թարգմանական նախագծերի ստուգատես

• Ամառային քաղաքային ճամբար՝ լողափով, կրթահամալիրի դպրոց-
պարտեզներում

• Կրթահամալիր մուտքի ճամբար

• Պատանեկան աշխատանքի ճամբար

• «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Հունիսիկ» ստուգատես՝
հունիսի 29

• Միջին մասնագիտական կրթութական ծրագրի շրջանավարտների
դիպլոմային նախագծերի պաշտանություն՝ հունիսի 19-հուլիսի 10 …





Շուրջտարյա նախագծեր

• Ուսումնական կայք, TV, ռադիո, պատանեկան ամսագրեր։

• Գիտագործնական հունվարյան հավաք

• Հեղինակային կրթական ծրագրերի հեղինակների մայիսյան
ամենամյա 12-րդ հավաք

• Հեղինակային կրթական ծրագրերի հեղինակների ամենամյա 12-
րդ սեպտեմբերյան հավաք

• «Գեղարվեստը կրթահամալիրում» ամենամյա ճամփորդական
համերգ-ցուցադրություն

• Համերգների, ցուցադրությունների, պլեներների, մրցաշարերի, 
ստեղծագործական բաց հավաքների կազմակերպման
ակումբային նախագծեր։

• Ամենշաբաթյա մեդիաուրբաթ-համերգ-ներկայացում։



Միջազգային նախագծեր

Ներկայացնենք մի քանի շուրջտարյա նախագծեր.

• Իզմիրի տիեզերագիտական ամենամյա ճամբար. 1-2-3

• Ընթերցում ենք Ռուսթավելի. ընթերցանության ամենամյա միջազգային
փառատոն Վրաստանի ազգային գրադարանում. 1-2-3-4-5

• Էկոլոգիական նախագծեր Վրաստանի տարբեր դպրոցներում. 

• Մշակութային նախագծեր Թբիլիսիի 116; 54 և այլ դպրոցների հետ

• Մշակութային ամենամյա փառատոն Բաթումիի I  դպրոցի հետ

• Իթվինինգ միջազգային նախագծեր. համակարգող Լուսինե Բուշի բլոգային
էջը

• Օտարերկրյա մասնագետների ընդունելություն. նախագծեր օտարերկրյա
մասնագետի հետ...

http://mskh.am/am/56589
http://mskh.am/am/33578
http://mskh.am/am/33001
http://mskh.am/am/60184
http://mskh.am/am/60402
http://mskh.am/am/40938
http://mskh.am/am/41104
http://mskh.am/am/40729
https://englishclubmskh.wordpress.com/category/etwinning/


Կրթական փոխանակումների նախագծեր

• Կրթական փոխանակումներ վրաստանյան՝ Թբիլիսիի թիվ 98; 
37; 24; 2; 132; 5, արվեստի թ. 1, թիվ 6, Բաթումի թիվ 1 
դպրոցի, տեխնոլոգիական քոլեջի հետ, Գանձայի, Վալեի
դպրոցների հետ

• Հայաստանյան՝ ինչպես երևանյան, այնպես էլ մարզային
դպրոցների հետ՝ Մաստարայի, Բագարանի, Աշտարակի, 
Արմավիրի, Արցախի՝ Ստեփանավանի, 
Ստեփանակերտի,Շուշիի և այլ դպոցների հետ:



Տարատարիք՝ Սովորող-սովորեցնող նախագծեր

Այս նախագծերը հնարավորություն են տալիս.

• փոխանցելու միջոցով նոր ուսումնական կարողությունների
ձեռք բերմանը

• իմացածն ամրապնդելուն

• ներկայացնել կարողանալուն

• խմբում և խմբով աշխատելու հմտությունների ձեռք բերմանը, 
զարգացմանը։ 

…



• Տարատարիք սովորողների շփմանը, 
համագործակցությանը

• Համատեղ ուսումնական արդյունքի ներկայացմանը

• Սովորողի, խմբի համար պատասխանատվության
բարձրացմանը

• Սովորողի համար՝ մասնագիտական կողմնորուշում
դառնալուն

• Մասնագիտական փորձառության ձեռք բերմանը



Սովորող-սովորեցնող նախագիծ. 
արդյունքներից

• Ներկայացնենք նախագծային մի քանի
հաջողված ու շարունակական ուղղություն՝
որպես օրինակ.

• Ազգային խաղեր

• Ազգային պարեր

• Կոմիտասյան երգեր

• Սովորող-սովորեցնող գիտակներ

https://www.youtube.com/watch?v=_B_M0UcGjp8
https://tigranyanashot.wordpress.com/2017/01/19/%D5%AF%D6%80%D5%BF%D5%BD%D5%A5%D6%80-%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6/


Սովորող-սովորեցնող նախագծերի համակարգող
սովորողների պատումներից

• Վաչե Խաչատրյան

• Արեն Պողոսյան

• Սոֆի Առաքելյան

• Եվա Բերբերյան

• Անգելինա Արզումանյան

https://l.facebook.com/l.php?u=https://vachekhachatryan15.wordpress.com/2016/12/19/%D5%BD%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%B6%D5%B8%D5%B2-%D5%BD%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B2/&h=iAQFdc0jT
https://aren2016.wordpress.com/2016/12/19/%D5%BD%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%B6%D5%B8%D5%B2-%D5%BD%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B2/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://sofiaraqelyan.wordpress.com/2016/12/19/%D5%BD%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A5%D6%81%D5%B6%D5%B8%D5%B2-%D5%BD%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B2-%D5%A7/&h=iAQFdc0jT
http://yevaberberyan.blogspot.am/2016/12/blog-post_19.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http://angelina-arz.blogspot.am/2016/12/blog-post.html&h=EAQFMgcVg&s=1


• Արսեն Խաչատրյան

• Մարինե Ասատրյան

• Աննա Ստեփանյան

• Մարինե Մանուկյան

• Արամ Բարսեղյան

• Արամ Պետրոսյան․ 1-2։

• Հայկ Մկրտչյան

• Նարեկ Արշակյան

http://arsenxachtryan.blogspot.am/2016/12/blog-post.html
https://marineasatryan.wordpress.com/2016/12/20/%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82-%D6%85%D6%80-%D5%A7-%D5%AB%D5%B6%D5%B9-%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6%D5%AB/
http://annstepanian.blogspot.am/2016/12/2.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http://marinemanukyan1.wordpress.com/&h=uAQHq4wZL&s=1
http://middle.mskh.am/archives/5709
http://middle.mskh.am/archives/7062


Սովորող-սովորեցնող ֆիլմեր
տեսնյութեր

• Արևելյան դպրոցի 5-դ դասարանի սովորողներ, 8-րդ դաս. Սովորոցնեղ-

մենթորներ` Անգելինա Արզումյանյան, Վաչե Խաչատրյանը

• Սովորող-սովորեցնող հաղորդաշարեր. 1-2

• Սովորող-սովորեցնող պարատներ. Հատված

• Սովորող-սովորեցնող երգատներ. Հատված

• Կոմիտասյան նախագիծ

https://www.youtube.com/watch?v=7CLfbRCV_IU
https://www.youtube.com/watch?v=_B_M0UcGjp8
https://www.youtube.com/watch?v=IIWx2PAAfp4
https://www.youtube.com/watch?v=IIWx2PAAfp4


Հանրային հնչեղություն ունեցող նախագծեր

• Գետը քաղաքում նախագիծ

• Կրթական պարտեզ բնակելի արվարձանում նախագիծ

• Կանաչող ծառուղի նախագիծ

• Քաղաքային ընթերցումներ

• Ապրիլի 24. մեր խոնարհումը ծառատունկ նախագծերի տեսքով

• Քաղաքային այգիներում, պուրակներում պարատուն-
համերգներ

https://zangimskh.wordpress.com/
http://middle.mskh.am/archives/category/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6
https://gogigogi2012.wordpress.com/2017/04/09/%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9-%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%B0/
http://middle.mskh.am/archives/9245


Թանգարանային, պուրակային, քաղաքային նախագծեր

• Ամենամսյա մեդիաուրբաթ-համերգներ

• Պարատներ

• Ընթերցումների նախագծեր. ընթերցում ենք Չարենց, 
Թումանյան, Տերյան, Աբովյան

• Ազգային խաղեր. ուսուցում, վերհանում

• Կոմիտասյան երգերի ուսուցման նախագծեր

• Իմ թանգարանային դասը կամ՝ ես ուղեկցորդ եմ. ամեն սովորող
թանգարանային մի բաց դաս է նախատեսում, պատմում, 
ներկայացնում իր ուսումնասիրությունը



Լուսանկարները՝ TVmskh-ի



Ցուցադրությունը ներկայացնում են՝

• Էմմա Իսախանյան, 12-րդ դաս.

• Անգելինա Արզումանյան, 8-րդ դաս.

• Մարգարիտ Սարգսյան, դասավանդող


