
Սեբաստացի TV

Անի Սարգսյան



Կինո-Ֆոտո ընտրությամբ գործունեության խմբեր

Նոր դպրոց
Միջին դպրոց
Ավագ դպրոց և Քոլեջ

http://tv.mskh.am/?cat=59
http://tv.mskh.am/?cat=58
http://tv.mskh.am/?cat=75


Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Թեմա. Քաղաքային լուսանկարչություն (street photography)

•Բանգլադեշյան լուսանկարչություն

– Դիմանկարներ միջավայրում

– Գունային համադրություններ

– Նատյուրմորտներ միաջավայրում

– Իմ փոքր աշխարհը

– Հեռանկար

– Հայելիներ

http://tv.mskh.am/?cat=59&paged=5


Միջին դպրոց

• Թեմա. Քաղաքային լուսանկարչություն (street photography)

• Բանգլադեշ

– Դիմանկարներ

– Բնանկարներ, քաղաքային բնապատկերներ

– Մրգային նատյուրմորտներ

– Գերխոշոր պլան կամ դետալային նկարահանում

– Հայելիներ

http://tv.mskh.am/?cat=58&paged=8


Ավագ դպրոց, Քոլեջ

• Թեմա. Քաղաքային լուսանկարչություն (street photography)

• Երևանյան լուսանկարչություն

– Դիմանկարներ

– Քաղաքային բնապատկերներ

– Լույս

– Գույներ, ստվերներ

– Դետալներ

http://tv.mskh.am/?cat=75&paged=5


«Շրջանավարտը». նախագիծ

2015-2016 2016-2017

http://tv.mskh.am/?cat=53
http://tv.mskh.am/?cat=100


Տեսադասեր

Կրթահամալիրի դասավանդողների անհատական տեսադասերը

1. Վանուհի Բաղմանյան

2. Մարիետ Սիմոնյան

3. Լուսինե Բուշ

4. Մարինե Ամիրջանյան

5. Մերի Խանջյան

6. Աննա Գանջալյան

7. Լիլիթ Սահակյան

8. Անահիտ Հարությունյան

9. Մարինե Մկրտչյան

10. Մարալ Կարապետյան

http://tv.mskh.am/?cat=101


«Հարթակ» Գեղարվեստում ակումբ. Հանդիպում-
ուսումնական պարապմունքներ

• Եկատերինա Բաքրաձե

• Ավագ Եփրեմյան

• Նարինե Թուխիկյան

• Աշոտ Բլեյան

• Հովիկ Չարխչյան

• Վախթանգ Հարությունյան

• Գեորգի Մոմցելիձե

• Հովակիմ Սաղաթելյան

• Գագիկ Գինոսյան

http://tv.mskh.am/?cat=114
http://tv.mskh.am/?p=18424
http://tv.mskh.am/?p=18427
http://tv.mskh.am/?p=16198
http://tv.mskh.am/?p=16977
http://tv.mskh.am/?p=17053
http://tv.mskh.am/?p=17098
http://tv.mskh.am/?p=17129
http://tv.mskh.am/?p=17934
http://tv.mskh.am/?p=18062


Ռեպորտաժներ, ֆոտոտոռեպորտաժներ

• Կրթական շքերթ 2016

• Թբիլիսի. Մուլտիմեդիա

• Ղափամայի ծես 2017

1. http://tv.mskh.am/?p=14839

2. http://tv.mskh.am/?p=14874

• Մեդիաուրբաթներ

1. http://tv.mskh.am/?p=14760

2. http://tv.mskh.am/?p=12848

3. http://tv.mskh.am/?p=12105

4. http://tv.mskh.am/?p=10783

• Գիտագործնական հավաք 2017

1. http://tv.mskh.am/?p=14186

2. http://tv.mskh.am/?p=14550

3. http://tv.mskh.am/?p=14520

4. http://tv.mskh.am/?p=14431

5. http://tv.mskh.am/?p=14404

6. http://tv.mskh.am/?p=14372

7. http://tv.mskh.am/?p=14326

8. http://tv.mskh.am/?p=14298

9. http://tv.mskh.am/?p=14278

10. http://tv.mskh.am/?p=14249

11. http://tv.mskh.am/?p=14224

12. http://tv.mskh.am/?p=14141

• 2016-2017 ուսումնական
տարվա մեկնարկը

1. http://tv.mskh.am/?p=10100

2. http://tv.mskh.am/?p=10104

3. http://tv.mskh.am/?p=10144

• «Սեպտեմբերիկ» նախագիծը
Բախշյանի այգում

• «Հոկտեմբերիկ» ստուգատեսը
Մարմարյա սրահում

• Դեկտեմբերիկները Մարմարյա
սրահում

• Հարիսայի ծես 2016

1. http://tv.mskh.am/?p=12569

2. http://tv.mskh.am/?p=12543

• Ագարակի նորամուտ, 
հնգամարտի-ռազմամարզական
խաղեր

• Համերգներ, ներկայացումներ

1. http://tv.mskh.am/?p=13780

2. http://tv.mskh.am/?p=13875

3. http://tv.mskh.am/?p=12051

4. http://tv.mskh.am/?p=12318

5. http://tv.mskh.am/?p=12338

• Ճանաչենք մեր
ժամանակակիցներին

1. Հովհաննես Հակոբյան

2. Սեյրան Հովհաննիսյան

Այլ ռեպորտաժներ

http://tv.mskh.am/?cat=6
http://tv.mskh.am/?p=10236
http://tv.mskh.am/?p=9350
http://tv.mskh.am/?p=14839
http://tv.mskh.am/?p=14874
http://tv.mskh.am/?p=14760
http://tv.mskh.am/?p=12848
http://tv.mskh.am/?p=12105
http://tv.mskh.am/?p=10783
http://tv.mskh.am/?p=14186
http://tv.mskh.am/?p=14550
http://tv.mskh.am/?p=14520
http://tv.mskh.am/?p=14431
http://tv.mskh.am/?p=14404
http://tv.mskh.am/?p=14372
http://tv.mskh.am/?p=14326
http://tv.mskh.am/?p=14298
http://tv.mskh.am/?p=14278
http://tv.mskh.am/?p=14249
http://tv.mskh.am/?p=14224
http://tv.mskh.am/?p=14141
http://tv.mskh.am/?p=10100
http://tv.mskh.am/?p=10104
http://tv.mskh.am/?p=10144
http://tv.mskh.am/?p=10902
http://tv.mskh.am/?p=11634
http://tv.mskh.am/?p=13567
http://tv.mskh.am/?p=12569
http://tv.mskh.am/?p=12543
http://tv.mskh.am/?p=12510
http://tv.mskh.am/?p=13780
http://tv.mskh.am/?p=13875
http://tv.mskh.am/?p=12051
http://tv.mskh.am/?p=12318
http://tv.mskh.am/?p=12338
http://tv.mskh.am/?p=12290
http://tv.mskh.am/?p=12365
http://tv.mskh.am/?cat=1


Ֆոտոշարքեր
• Դիլիջանյան ֆոտոքրոնիկոն #1
• Դիլիջանյան ֆոտոքրոնիկոն #2
• Ավազանկարչություն կրթահամալիրի արևելյան լանջերին
• 16/09/2016. Օրվա կադրեր
• Ճամբարային առաջին օրվա քրոնիկոն
• Արևելյան դպրոցի 6տարեկաններ
• Ձյունը
• Արևելյան դպրոցի կինո-ֆոտոգործի խումբ
• Դեմքեր
• Ջերմուկյան Ֆոտոքրոնիկոն
1. http://tv.mskh.am/?p=15010
2. http://tv.mskh.am/?p=15065
3. http://tv.mskh.am/?p=15071
4. http://tv.mskh.am/?p=15102
5. http://tv.mskh.am/?p=15115
• Թբիլիսյան ֆոտոքրոնիկոն
1. http://tv.mskh.am/?p=16201
2. http://tv.mskh.am/?p=16218
3. http://tv.mskh.am/?p=16236
4. http://tv.mskh.am/?p=16261
5. http://tv.mskh.am/?p=16287
6. http://tv.mskh.am/?p=16313
7. http://tv.mskh.am/?p=16357
8. http://tv.mskh.am/?p=16383
9. http://tv.mskh.am/?p=16469
10.http://tv.mskh.am/?p=16511
11.http://tv.mskh.am/?p=16553
• Պարտիզպանական աշխատանքներ
1. http://tv.mskh.am/?p=12135
2. http://tv.mskh.am/?p=10511

Այլ ֆոտոշարքեր

http://tv.mskh.am/?p=12405
http://tv.mskh.am/?p=12442
http://tv.mskh.am/?p=12383
http://tv.mskh.am/?p=10538
http://tv.mskh.am/?p=13822
http://tv.mskh.am/?p=13500
http://tv.mskh.am/?p=13215
http://tv.mskh.am/?p=12667
http://tv.mskh.am/?p=15143
http://tv.mskh.am/?p=15010
http://tv.mskh.am/?p=15065
http://tv.mskh.am/?p=15071
http://tv.mskh.am/?p=15102
http://tv.mskh.am/?p=15115
http://tv.mskh.am/?p=16201
http://tv.mskh.am/?p=16218
http://tv.mskh.am/?p=16236
http://tv.mskh.am/?p=16261
http://tv.mskh.am/?p=16287
http://tv.mskh.am/?p=16313
http://tv.mskh.am/?p=16357
http://tv.mskh.am/?p=16383
http://tv.mskh.am/?p=16469
http://tv.mskh.am/?p=16511
http://tv.mskh.am/?p=16553
http://tv.mskh.am/?p=12135
http://tv.mskh.am/?p=10511
http://tv.mskh.am/?cat=6


Ազգային պարեր. Տեսանյութերի ստեղծում

Տեսանյութեր
•Ռոստամ Բազի

•Պուդուդի Ջամբարամի

•Լուտկի

•Ճոճք

•Կարնո Քոչարի

•Թարս պար

•Յարխուշտա

•Իշխանաց պար

•Սղերդի քոչարի

•Լորկե

Ֆոտոշարքեր
•http://tv.mskh.am/?p=15976

•http://tv.mskh.am/?p=14803

•http://tv.mskh.am/?p=14739

•http://tv.mskh.am/?p=14357

•http://tv.mskh.am/?p=14210

•http://tv.mskh.am/?p=13682

•http://tv.mskh.am/?p=11060

•http://tv.mskh.am/?p=14357

http://tv.mskh.am/?p=13244
http://tv.mskh.am/?p=13246
http://tv.mskh.am/?p=13249
http://tv.mskh.am/?p=13252
http://tv.mskh.am/?p=13255
http://tv.mskh.am/?p=13133
http://tv.mskh.am/?p=13130
http://tv.mskh.am/?p=13127
http://tv.mskh.am/?p=13123
http://tv.mskh.am/?p=13120
http://tv.mskh.am/?p=15976
http://tv.mskh.am/?p=14803
http://tv.mskh.am/?p=14739
http://tv.mskh.am/?p=14357
http://tv.mskh.am/?p=14210
http://tv.mskh.am/?p=13682
http://tv.mskh.am/?p=11060
http://tv.mskh.am/?p=14357


Անիմացիաներ

Կրթահամալիրի կինո-ֆոտո և անիմացիոն լաբորատորիաների համատեղ ուսումնական
նախագիծ

1. Անիմացիա #1, #2

2. Անիմացիա #3. ազատ մարդը

3. Անիմացիա #4

4. Անիմացիա #5. ռադիոպիես «Առեղծվածային հիպոպոտամը»

5. Անիմացիա #6. դոմինո

6. Անիմացիա #7. ծաղիկը

7. Անիմացիա #8. mskh

http://tv.mskh.am/?cat=84
http://tv.mskh.am/?p=11143
http://tv.mskh.am/?p=12084
http://tv.mskh.am/?p=14637
http://tv.mskh.am/?p=14932
http://tv.mskh.am/?p=16057
http://tv.mskh.am/?p=18003
http://tv.mskh.am/?p=18249


«Լրատու-հաշվետու» լրատվական նախագիծ

http://tv.mskh.am/?cat=46

