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Հեղինակայինը՝
Քոլեջում

Ստեղծական ու մոբիլ ուսումնական

աշխատանքով ուսանողի և ուսուցչի

անհատականության դրսևորում բաց

միջավայրում. օժտվածության զարգացման

կրթական ծրագիր՝ ուսումնական օրացույցով, 

ուսումնական նախագծերով, անհատական թվային

միջոցներով:



Քոլեջի
գործունեությունը
կարգավորվումէ՝

 Միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական օրենքով, օրենքից բխող այլ կարգավորումներով

 Կրթահամալիրի կանոնադրությամբ

 Քոլեջի կանոնադրությամբ

 Կրթահամալիրիտնօրենի հրամաններով

 Հեղինակային մանկավարժության հիմնադրույթներով

 Կրթահամալիրի հաստատած տարեկան օրացույցով

 Կարգերով

 Ուսումնառության պայմանագրերով

 Քոլեջի մասնագիտական ուսուցման ուսումնական պլաններով

 Կրթահամալիրի Կառավարմանխորհրդի, տնօրինության հավաքների, մասնաժողովի գործունեությամբ

 Կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիայի, մանկավարժության կենտրոնի

 Աշխատողների ժողովի, մանկավարժական, աշակերտական, ծնողականխորհուրդների, այլ խորհուրդների

գործունեությամբ

 Մենթորական լաբորատորիայի գործունեությամբ։



Քոլեջումհեղինակային
մանկավարժությունը՝

մասնագիտականփորձառության
չընդհատվողգործունեությունէ, 
աշխատանքիվրահիմնված

ուսուցում՝որպեսհմտությունների
ձեռքբերման, փոխանցմանու

տարածմանանընդհատճանաարհ։

 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի բազմատարր ու անընդհատ

ընդարձակվող-նորացվող ուսումնական միջավայրը հնարավորություն

են տալիս Քոլեջի գրեթե բոլոր մասնագիտությունների մասնագիտական

փորձառությունը կազմակերպել հենց կրթահամալիրի տարբեր

օղակներում՝ ապահովելով իրական մասնագիտական միջավայր՝

աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման համար։

 Տարբեր մասնագիտությունների ուսանողները մասնագիտական

իրական փորձառություն են ձեռք բերում սպասարկելով

կրթահամալիրի տարբեր դպրոցների գործունեությունը՝ տարածքի, 

հագուստների, նյութերի ձևավորումից մինչև կազմակերպում և

մասնակցություն։

 Ուսանողների, դասախոսների գործունեությունը կարգավորվում է

կրթահամալիրի, Քոլեջի ուսումնական օրացույցներով։ Օրացույցն ամեն

տարի քննարկվում, մշակվում է մանկավարժության լաբորատորիայի

հետ համատեղ, հաստատվում՝ կրթահամալիրի կառավարման

խորհրդում։ Կրթահամալիրի կայքում ամեն օր հրապարակվում է նաև

օրվա օրացույցը՝ հստակեցնելով, բոլորին հասանելի դարձնելով

կրթահամալիրային ընդհանուր նախագծերը։

 Քոլեջի ուսումնական գործունեության մեդիամիջավայրը բազմատարր

է։ Սովորողների, դասավանդողների հեղինակային կրթական ծրագրով

ստեղծված մեդիառեսուրսները՝ ուսումնական նախագծեր, նյութեր, 

նախագծերի արդյունքներ, բաց են ու հասանելի․ դրանք ամենօրյա

անընդհականությամբ հարստացնում են հայկական համացանցի

ռեսուրսները՝ բերելով նոր մոտեցումներ, հայացքներ։



Քոլեջի
ուսումնական

մեդիամիջավայր

 Կրթահամալիրի կայք

 Քոլեջի ենթակայք

 Սովորողների, ուսուցիչների բլոգներ

 Ակումբների, ամսագրերի բլոգներ

 Մանկավարժության լաբորատորիայի, Մանկավարժության

կենտրոնի բլոգներ

 Դպիր մանկավարժական ամսագիր

 Տիգրան Հայրապետյան գրադարան

 Հիմնադիր տնօրեն Աշոտ Բլեյանի բլոգ

 Կրթահամալիրի հանգույց դպրոցների ենթակայքեր

 Ուսումնական կենտրոնների, լաբորատորիաների, ակումբների

բլոգներ

 Այլ



Նախագծային
ուսուցման

բաղադրիչներ

 Մասնագիտական ուսուցման նախագծեր

 Մասնագիտական ճամբարներ, ստուգատեսներ, ֆլեշմոբներ

 Կրթահամալիրի օրացուցային նախագծեր

 Քոլեջի ուսումնական օրացուցային նախագծեր

 Պատանեկան ամսագրերը՝ մասնագիտական ուսուցման ներկայացում-հարթակներ

 Ճամփորդությամբ ուսուցումը՝ որպես նախագծային ուսուցման հայրենագիտական-մասնագիտական բաղադրիչ

 Սովորող սովորեցնող մասնագիտական տարատարիք նախագծերը

 Մասնագիտական ուսուցման գործընկերություն մասնագիտական հաստատությունների, գործընկերների հետ

 Դիպլոմային նախագծերի ներկայացում-հանրայնացում՝ դիպլոմային նախագիծը որպես իրական գործունեություն, դրա արդյունքի ներկայացում

 Հանդիպում- քննարկումներ հասարակական, քաղաքական գործիչների, ժամանակակից գրողների հետ, հրավիրյալ մասնագետների հետ

 Քոլեջի պատանիները՝ համույթ-երգչախում, պարի ակումբ

 Քոլեջի ուսանողը կառավարման խորհրդիանդամ

 Գնահատման համակարգը հեղինակային ծրագրում. մասնագիտական գործունեություն բաց գնահատում

 Ուրբաթ համերգները՝ որպես հեղինակային մանկավարժության ծիսական բաղադրիչի ներկայացում, հանրայնացում

 Սովորողներիանհատական ցուցադրություն-ներկայացումները՝ որպես մասնագիտական հմտությունների հանրայնացում

 Կրթական փոխանակման նախագծով «Բլեյան» կրթական ցանցի հանգույցների ստեղծում



Մասնագիտական
լաբորատոր-
ակումբային
միջավայր

 Բուսաբուծության լաբորատորիա

 Տեխնոլոգիայի լաբորատորիա

 Կարի արտադրության լաբորատորիա

 Խաղողի և գինու դպրոց. Հնձան

 Համտեսարան-ակումբ

 Վերնատուն-ակումբ

 Զբոսաշրջային, արշավախմբային կայան-

ակումբ

 Կացարան ակումբ



Արտադրությամբ
ուսուցման
կենտրոններ, 

լաբորատորիաներ
, խմբեր, 

անհատներ

Խաղողի և գինու
դպրոց. Հնձան

Տեխնոլոգիայի
լաբորատորիա

Կարի
արտադրության
արհեստանոց

Բուսաբուծության
լաբորատորիա

Մառան

2-5 
տարեկանների, 5-

6 տարեկանների
լաբորատորիա

Ծնողական
ակումբ

Աշխատող-

սովորողներ



Խաղողիև
գինուդպրոց. 

Հնձան

2020թ. Գինու ստեղծման աշխատանքներին են

մասնակցել կրթահամալիրի կրտսեր, միջին, ավագ

դպրոցների սովորողները, նախակրթարանի

սաները, դաստիարակները, Արցախցի

հյուրերը, Քոլեջի ուսանողները: 2020թ.-ին մթերել

ենք 6000 կգ խաղող:

Քոլեջի հնձանում յուրաքանչյուր դպրոց ունի գինու

իր տակառը:

2019թ.Գինու ստեղծման աշխատանքներին են մա

սնակցել կրթահամալիրի

միջին դպրոցի սովորողները, կրտսեր դպրոցի մի

խումբ սովորողներ,Քոլեջի ուսանողները: 2019թ.-

ին մթերել ենք 4,500 կգ խաղող:



Տեխնոլոգիայի
լաբորատորիայու
մստեղծվումեն՝

 Սովորողների, ուսանողների կողմից՝ կավե

արդուզարդեր, սպասք, դեկորատիվ սպասք, 

արձանիկներ, քանդակներ: Սովորողները գիտեն, որ

ուղղակի, աննպատակ գործունեություն չեն անում, որ

գործունեության հիմքում ընկած է արտադրությունը, 

որ սովորում են արտադրանք ստեղծել:



Կարի
արտադրության
արհեստանոց

Կարի արտադրության արհեստանոցում կարվում

է՝

 Նախակրթարանի սաների քնելու համար

նախատեսված սպունգները

 Նախակրթարանի սաների սպիտակեղենը

 Նախակրթարանի սաների, սովորողների համար

գոգնոցներ, պայուսակներ, գլխարկներ

 Կրթահամալիրի միջավայրի համար

նախատեսված տարարտեսակ իրեր

 Կրթահամալիրու



Բուսաբուծության

լաբորատորիա

 Բուսաբուծության լաբորատորիայի

արտադրանքը ստեղծում են կրթահամալիրի

կրտսեր դպրոցի սովորողներ, Քոլեջի

ուսանողները:

 Արտադրանքն իրացվում է կրթահամալիրի

բոլոր դպրոցներում, բուսաբուծության

լաբորատորիաներում, տնկարաններում:



Մառանի
արտադրանքը

 Գինի

 Խնձորի, արքայախնձորի չիր

 Մուրաբաներ, ջեմեր

 Բուսական թեյեր, խոտաբույսեր

 Մեղր

 Չիր, սուջուխ



2-5 
տարեկաններ, 5-

6 տարեկաններ

Փոքրերի մատիկներով պատրաստված՝

 Թխիկներ

 Թթուներ

 Տիկինիկային թատրոն

 Քաղցրանուշներ



Աշխատող-
սովորողներ

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության
ուսանողների աշխատանքը կրթահամալիրի
նախակրթարանի խմբերում

«Լուսանկարչական գործ» մասնագիտության
ուսանողները մասնագիտականաշխատանք են
կատարում կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցներում

«Հագուստի մոդելավորում և նախագծում»

մասնագիտության ուսանողներիաշխատանքը
արտադրության մեջ

Այգեգործ-շինարար սովորողներ

Զբոսավար-ուսուցիչներ



Շնորհակալություն


