
Ուսումնական ամառ

Հեղինակային մանկավարժական հեղինակների
մայիսյան 14-րդ հավաք

Կլոր սեղան-հավաքի ամփոփում



Հունիսյան բաց ճամբարներ
կրթահամալիրում
• Ուսումնական ճամբարներ՝ մայիսի 27-հունիսի 7 
Արևելյան, Արևմտյան, Հյուսիսային, Հարավային, Միջին
դպրոցի, Ավագ դպրոցի, Քոլեջի

• Իսկական հարսանիք։ Ժողովրդական օպերա

• Ստուգատեսային բաց ճամբարներ կրթահամալիրի
դպրոցներում, քոլեջում՝ հունիսի 10-ից
սովորողի ընտրությամբ գործունեության նախագծեր՝
երաժշտական, թարգմանական, թատերական, կինո-ֆոտո, 
Բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով» նախագծերի
պատրաստություն

https://newschool.mskh.am/2019/05/16/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80-2019-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%AB-2/
https://west.mskh.am/archives/8834
https://artschool.mskh.am/?p=82187
https://south.mskh.am/archives/7716
https://teachersmskh.wordpress.com/2019/05/16/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80-%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%BD%D5%AB-27/
https://highschool.mskh.am/archives/22307
https://college.mskh.am/archives/15122
https://www.mskh.am/am/83836
https://mskh.am/am/83677


Ամառային բաց ճամբարներ
կրթահամալիրում
• 2-5 տարեկանների ճամբար լողափով՝ մայիսի 27-սեպտեմբերի 30
• Լողափնյա բաց ճամբարներ դպրոց-պարտեզներում, միջին
դպրոցում՝ հունիսի 1-օգոստոսի 30

• Պատանեկանաշխատանքային ջոկատներ Քոլեջում, Ավագ
դպրոցում, Միջին դպրոցում՝ հունիսի 10-օգոստոսի 30

• Փառատոնային բաց ճամբարի «Բանգլադեշը 100 սովորողի
աչքերով» նախագծեր՝ հունիսի 15-հուլիսի 2

• «Քանդակների հարսանիք բնակելի արվարձանում» նախագծեր՝
հուլիսի 3-18

• Հայ-ֆրանսիական ճամբար՝ հուլիս
• Ակումբային հանդիպումներ, այլ բաց նախագծեր, բլոգային
նախագծեր

https://dastiarakner.wordpress.com/2019/05/16/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AC%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D6%83/
https://mskh.am/am/83500
https://mskh.am/am/82753
https://mskh.am/am/83677
https://mskh.am/am/83679


«Մուտք կրթահամալիր» ամառային
ճամբարներ
Սովորողների «Մուտք կրթահամալիր» ճամբարներ

• 1-ին դասարանցիների

• 2-5-րդ դասարանցիների

• Միջին դպրոցի սովորողների

• Ավագ դպրոցի սովորողների

• Քոլեջի սովորողների

https://www.mskh.am/am/83623
https://south.mskh.am/archives/7408
https://middle.mskh.am/archives/30526
https://highschool.mskh.am/archives/22056
https://college.mskh.am/archives/15157


Մանկավարժական բաց ճամբարներ

• Մանկավարժականաշխատողների հունիսյան բաց ճամբար՝
հունիսի 17-28

• Կրթական բաց ցանցի մանկավարժականաշխատողների բաց
ճամբար՝
հունիսի 24-28
օգոստոսի 26-30

• «Մուտք կրթահամալիր» ՝
• «Բլոգներով, նախագծերով ուսուցում» վերապատրաստում՝ հունիսի 18-21
• «Մուտք կրթահամալիր» մանկավարժական ճամբար՝ հունիսի 24-28

• Հանրապետության նախադպրոցական, հանրակրթական
հաստատությունների մանկավարժականաշխատողների
վերապատրաստումներ



Ամառային արտագնա բաց ճամբարներ

• Փառատոնային բաց ճամբարի «Գետը բնակավայրում»
նախագծեր՝ հունիսի 1-13
հարթակները՝ ճամբարականների հայտերով

• Արատեսի դպրական կենտրոնում բաց ճամբարներ՝
Վրանային բաց ճամբար՝ հունիսի 1-օգոստոսի 30
Փառատոնային բաց ճամբարի «Արատես՝ կարմիր ծաղիկ կամ
ծաղկող Արատես» նախագծեր՝ հուլիսի 3-18

• Սևանի «Ժայռ»-ի դաշտային բաց ճամբար՝ հունիսի 1-
օգոստոսի 30

https://mskh.am/am/83676
https://mskh.am/am/83678
https://mskh.am/am/83679


Ամառային արտագնա բաց ճամբարներ

Կրթական փոխանակումների նախագծերով բաց ճամբարներ
Հայաստանի մարզերում, Արցախում, Վրաստանում

Միջազգային ճամբարների մասնակցություն

• Երևան-Փարիզ ճամբար Փարիզում

• Արցախի «Ասպետ» ռազմամարզական ճամբար

• Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբար

• Անակլիայի «Ապագայի ճամբար»



Վրանային բաց ճամբար

Ճամբարի ուսումնական ուղղությունները՝

• բնապահպանական, 

• ռազմամարզական, 

• հայրենագիտական, 

• արտակարգ իրավիճակների, 

• ընթերցողական



Վրանային բաց ճամբար

Ճամբարի աշխատակարգում՝

• ամենօրյա մարմնամարզական պարապմունքներ՝ ներառյալ
վազքը անհարթ տարածքով.

• ամենօրյա լող.

• ամենօրյա երեկոյան ընթերցում, քննարկումներ.

• բնապահպանականաշխատանք, 

• տարածքի խնամք,

• մեկօրյա քայլարշավ.

• այցելություն զորամաս:


