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ԲԱՑ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏ
 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի

գեղարվեստի դպրոցը 2016 թ-ին դարձավ հրաշալի մի

հարթակ, նոր տեսակի միջավայր կազմավորելու և

այդ միջավայրը տարածելու համար:

 Սկզբունքորեն քանդվեցին պարիսպներն ու

ցանկապատերը, դպրոցը դարձավ հանրության

համար լիարժեք բաց տարածք: Պարիսպների

փոխարեն լանջեր, իսկ ասֆալտի փոխարեն կանաչ,

ահա այսպիսի հստակ ուղղություն է վերցրել

կրթահամալիրը:



ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
 Այսօր աշխատանքները գտնվում են զարգացման

փուլում. կառուցվում են հեծանվորդների և սայլակով

տեղաշարժվողների համար նախատեսված

թեքահարթակներ, երեխաների համար կառուցվում

են խաղահրապարակներ, և զարգանում է

այգեգործությունը:

 Գեղարվեստի դպրոցը որպես ուսումնական և

հանրային հարթակ, իր սեփական և շրջակա

տարածքի վրա ներգործում է կանաչ, առողջ ու

խելամիտ առաջարկներով, և դրանց իրականացմամբ:



ՆԿՈՒՂԻ ՓՈԽԱՐԵՆ…
 Վերջին մի քանի տարիները իրենց հետ բերեցին տարածքի առանցքային

փոփոխություններ: Բացի այն, որ հանվեցին ցանկապատերը և
գեղարվեստի դրական հետքը երևաց ողջ համայնքում, այլև
վերաիմաստավորելով նկուղների դերակատարությունը, դրանք բացվեցին,

դուրս եկան հողի տակից և դարձան առաջին, կամ զրո հարկ: Այժմ այդ
տարածքներին շունչ տալը նոր գեղարվեստի առաջնային խնդիրն է:



ԲԱՑ ՏԱՆԻՔՆԵՐ
 Եվս մեկ գերխնդիր նոր գեղարվեստի համար: Նորից նոր հարկ, նորից նոր

տարածք, սակայն արդեն ոչ թե նկուղի, այլ տանիքի փոխարեն: Բաց
տանիքը դպրոցին կտա ոչ միայն հերթական նպատակային կիրառելի
տարածք, այլև նոր և ազատ շունչ կհաղորդի տասնյակ տարիներ անաշարժ
տանիքներից քարացած դպրոցին: Նրա երկինք ուղղված ճակատը կդառնա
օդում սավառնող հարթակ-կենտրոն, որը կապահովի ուսումնական
ծրագրերի, հանգստի և ժամանցի անցկացման լավագույն պայմաննեը:



ՆՊԱՏԱԿԸ ՀՍՏԱԿ Է` ՄԻԱՅՆ ԱՌԱՋ
 Գեղարվեստի դպրոցի բոլոր փոփոխությունները պետք է լինեն խիստ

նպատակային: Ոչինչ չպետք է կանգնեցնի այն աշխատանքները, որոնք
ուղղված են դպրոցը համաշխարհային բարձր ստանդարներին
համապատասխան արվեստի կրթօջախ դարձնելուն և բարձր որակի
կրթություն մատուցելուն: Այդպիսին ենք մենք պատկերացնում նոր
գեղարվեստը:

 Սկսված աշխատանքներից արդեն իսկ երևում է դպրոցի
վճռականությունը: Արդեն իսկ ապացուցված է, որ անհնարին ոչինչ չկա:
Դժվարությունների զգալի մասը հաղթահարված է: Պետք է նույն եռանդով
շարունակել, և հասնել առավելագույն արդյունքների:

 Նախկին նկուղների և տանիքների վերաիմաստավորումը այժմ
առաջնային նպատակներ են, իսկ հետագա ծրագրերում է նաև դպրոցի
շինության արտաքին երեսպատման նախագիծը:



ԱՅՍՔԱՆԸ:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՐ


