
Ուսուցման
կազմակերպումը Ավագ
դպրոցում

Կլոր սեղան ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարությունում
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Ավագ դպրոցի սովորողը

• պայմանագրի կողմ է
• ունի ինքնուրույն դրսևորվելու, 
նախաձեռնելու հնարավորություններ

• ստանում է նախամասնագիտական, 

մասնագիտական ուսուցում
• կարող է աշխատել կրթահամալիրում՝
աշխատանքով ձևավորել սեփական բյուջեն





Ավագ դպրոցում ուսուցումը
կազմակերպվում է՝

Անհատական պլան + անհատական ուսումնական
նախագծեր + անհատական հետաքրքրությունների

հիման վրա առարկայական ուսուցում + այլ
մասնագետների ներգրավում





Ավագ դպրոցում սովորողն
ընտրում է

Դասընթաց

Նախասիրությունների
զարգացման ակումբ

Մարզական ակումբ

Ուսուցիչ

Լրացուցիչ կրթության
ծրագիր

Նախագծեր

http://dpir.mskh.am/hy/node/1291


Ուսուցումը կազմակերպվում է
կրթահամալիրի ուսումնական

կենտրոններում

• Երաժշտության-պարի՝ մասնագիտացված
կաբինետ-համերգասրահներով

• Գեղարվեստի՝ գունանկարի, գծանկարի, 

քանդակի, դիզայնի, թատրոնի
արվեստանոցներով, որ ղեկավարում են հայտնի
արվեստագետներ

• TV mskh.am



Ուսուցումը կազմակերպվում է
կրթահամալիրի ուսումնական

կենտրոններում

• Արհեստների՝ դիմահարդարում, կար
ու ձև, դիզայն, զարդակիրառական
արվեստ

• Ագարակ-բնասերի դպրոց
• Գրադարան
• Մեդիագրադարան
• Շախմատի
• Հայրենագիտական-արշավախմբային



Ուսուցումը կազմակերպվում է
կրթահամալիրի ուսումնական
կենտրոններում

https://www.youtube.com/watch?v=Emwo6oi_jFcv


Ուսուցումը կազմակերպվում է
կրթահամալիրի, Ավագ դպրոցի, 

մասնագիտական խմբերի
ուսումնական օրացույցով:





• Կրթահամալիրում ուսուցումը
նախագծային է:

• Նախագծային ուսուցման կարևոր
բաղկացուցիչ են միջազգային ծրագրերն
ու նախագծերը օտարերկրյա
մասնագետների հետ, կրթական
փոխանակումները:



Ուսուցման կազմակերպման
մեջ կարևոր բաղադրիչներն են

• մասնագիտական կողմնորոշումը և
մասնագիտական ուսուցումը նաև
հրավիրյալ մասնագետների հետ

• սոցիալական, մշակութային
միջավայրերի բարելավման նախագծերը
պատանիների մասնակցությամբ ու
նախաձեռնությամբ



Ուսուցման կազմակերպման
մեջ կարևոր բաղադրիչներն են

• Սովորողների քաղաքացիական
ակտիվությունը՝ էկոլոգիական, 

մարզական, մշակութային
ակցիաներում, դրանց նախաձեռնում, 

կազմակերպում



Ավագ դպրոցի ուսուցման
կազմակերպման նախագծային ձևի

մոդել

Ուսուցումը 12-րդ դասարանում
+ «Ցտեսություն» ուսումնական նախագիծ+ 

շրջանավարտի ճամբար





Նախագծի նպատակն ու
խնդիրները

• ավագ դպրոցի շրջանավարտներին
համախմբել մեկ նախագծի շուրջ

• յուրաքանչյուր անհատի հնարավորություն
տալ անհատականացնելու նախագիծը, 

հանդես գալու նախաձեռնություններով
• օգտագործել կրթահամալիրի առաջարկած
հնարավորությունները, օր օրի նորացվող
միջավայրը

• ազդել շրջանավարտի կենսակերպի վրա
• ազատել շրջանավարտներին ավարտելու
հետ կապված բազում ձևականություններից, 

արհեստականությունից



Նախագծի բովանդակությունը

Նախագծի բովանդակությունը ներառում է մի
քանի բաղադրիչ՝ պար, երգ, տեխնոլոգիա, 

սովորողների անհատական ուսումնական
պլանով որոշված խորացված ուսուցման
արդյունքների ներկայացում՝ անհատական և
խմբային ցուցահանդեսներ, համերգներ, 

ներկայացումներ, ուսումնահայրենագիտական
ճամփորդություններ սովորողի ամենատարբեր
նախաձեռնություններ:







Նախագծեր

Ռադիոնախագծեր

TV նախագծեր

Թարգմանական
ամսագեր

Ցուցահանդեսներ

http://highschool.mskh.am/category/%D5%BC%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D6%80/
http://tv.mskh.am/?cat=2
http://highschool.mskh.am/category/%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D6%80/%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%80/


Շրջանավարտի ճամբար

• «Բարի լո՛ւյս, կրթահամալի՛ր» ընդհանուր
պարապմունքի նախագծեր կրթահամալիրի
դպրոցներում, քոլեջում

• «Գետը քաղաքում» նախագիծ. քայլարշավ, 

ընթերցում, պլեներ, համերգ, բնապահպանական
ակցիա Հրազդանն ի վեր, Հրազդանն ի վար

• Սովորեցնող շրջանավարտ



• «Ներկայանում եմ-ենք» նախագծեր՝
ցուցահանդես, համերգ, ընթերցում, ֆիլմ, 

պատում, հրապարակում….

• Շրջանավարտի նոր հետքեր
կրթահամալիրում՝ շինբարելավման, 

կանաչապատման, դիզայնի, խնամքի, այլ
ուսումնական նոր նախագծեր

• Շրջանավարտի ուղերձներ՝ հեղինակային
կրթական ծրագրերի փորձագետների
քննարկումներ, կլոր սեղաններ

• «Շրջանավարտ 2017. ինքնագիր-ռեզյումե» 

նախագծով հրապարակումներ
• Մարզական նախասիրություններ


