ՀՀ ԿԳՆ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Հեղինակային կրթական ծրագրով ձեռքբերումներ
Տեղեկանք 2
Ֆիզիկական բաց միջավայր
1. Կրթական պարտեզ բնակելի արվարձանում
2. Բաց դռներով ուսումնական հաստատություն, առանց դռնապանի-պահակիհսկիչի
3. Անընդհատ փոփոխվող միջավայր՝ ներսում, դրսում
4. Ուսուցում անպատ, թափանցիկ միջավայրում
5. Համացանցը՝ ամենուր՝ ներսում-դրսում
6. Սովորողի, ուսուցչի՝ անհատական ուսումնական թվային գործիքով (նոթբուքնեթբուք-պլանշետ) հաճախում
7. Ուսուցում մասնագիտական միջավայրում՝ արհեստանոցներում,
արվեստանոցներում, լաբորատորիաներում, սրահներում
8. Ուսումնական գյուղացիական տնտեսություն
9. Կենդանիներ, թռչուններ, բույսեր
10. Պարտիզպանի գործիքներ
11. Ուսումնական ջերմոց
12. Մարզադպրոց՝ մարմնամարզական, խաղային մարզաձևերի,
մենամարտության մարզաձևերի սրահներ, հրաձգարան-նետաձգարան, փակ
լողավազան, մարզադաշտեր, ձիավարժարան, հեծանվային ակումբներ,
հեծանվային ուղիներ, վազքուղիներ
13. Երաժշտության դպրոց, համերգասրահներ
14. 2-5 տարեկանների նոր մոդել խմբասենյակներ
15. Բացօթյա լողափեր
16. Ամառային պարտեզ
17. Ձմեռային պարտեզ
18. Դաշնամուր ամենուր՝ խմբասենյակներում, 1-3-րդ դասարաններում,
սրահներում...
19. Ֆոտո-տեսախցիկը, ձայնագրիչը (հեռախոսը)՝ յուրաքանչյուրի ուսումնական
ամենօրյա գործիք
20. Խուրջինով-ուսապարկով հաճախում
21. Ուսապարկը, քնապարկը սովորողի, ուսուցչի անհրաժեշտ ուսումնական
պիտույքներ
22. Գրադարան ուսունական կենտրոն՝ իր բաց ընթերցարաններով. բացօթյա
ընթերցարաններ
Ծրագրային-կազմակերպական միջավայր
1. Առանց զանգի ուսուցում

2. Հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլաններ
3. «Իմացումի հրճվանք» ծրագիր
4. Ուսուցում անհատական համակարգչով
5. Ուսումնական օրացույց
6. Միջավայրի խնամքը և բարելավումը՝ ուսումնական աշխատանք
7. Ուսումնական պարապմունքների բազմաձևություն
8. Ընդհանուր պարապմունքներ
9. Բացօթյա պարապմունքներ
10. Համերգ-պարապմունք
11. Ուսումնական պարապմունքներ թանգարանում, համերգասրահում, բնության,
պատմության հուշարձանի մոտ
12. Գեղարվեստը կրթահամալիրում՝ հաշվետու համերգ-ցուցադրություններկայացում
13. Բլոգային ուսուցում
14. Նախագծերով ուսուցում
15. Ուսուցում ամենամյա հանրակրթական ստուգատեսներով
16. Ուսուցման ակումբային կազմակերպում
17. Տարբեր բնագավառների մասնագետների վարպետության պարապմունքներ
18. Մշակութային, հանրային գործիչների հետ հանդիպում-ուսումնական
պարապմունքներ
19. Սովորողի անհատական պլան
20. Անընդհատ սովորող ուսուցիչ. դասավանդողի շուրջտարյա դպրոց
21. Մենթոր ուսուցիչներ
22. Սովորող սովորեցնող
23. Ուսուցչի օրագիր
24. Ուսումնական ռադիո, TV
25. Ուրախ օտար լեզու
26. Օտար լեզուների ուսուցում-գործածում. բազմալեզու կայք, «Դպիր»
մանկավարժական ամսագիր
27. Հանրակրթական հայրենագիտություն
28. Հանրակրթական բնապահպանություն
29. Տեխնոլոգիական հանրակրթություն
30. Կենդանիների, բույսերի խնամք
31. Անձի խնամքի և դիզայնի տեխնոլոգիա
32. Ռազմա-մարզական հանրակրթական համակարգ
33. Ազգային խաղեր
34. Հանրակրթական լող
35. Հանրակրթական հեծանիվ
36. Եռամարտ, հնգամարտ
37. Ուսումնական ճամբարներ
38. Ուսումնական ճամփորդություններ

39. Դաշտային-արշավախմբային ճամբարներ
40. Կրթական փոխանակումներ
41. Հանրակրթական կամուրջներ
42. Գիտակների ներկրթահամալիրային, արտակրթահամալիրային մրցախաղեր
43. Թերապիաներ՝ ձիաթերապիա, շնաթերապիա, լողաթերապիա,
ֆիզիոթերապիա...
Բաց մեդիամիջավայր
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ուսումնական կայք, ենթակայքեր
Սովորողի, ուսուցչի կողմից ստեղծվող մեդիագրադարան
Կրթահամալիրի տնօրենի բլոգ
Դասավանդողների ուսումնական բլոգներ
Սովորողների ուսումնական բլոգներ՝ սկսած 3-րդ դասարանից
Մասնագիտական, սովորողների խմբերի, նախագծերի բլոգներ, մանկապատանեկան հանդեսներ
7. Ուսումնական ռադիո՝ դպրոցական, դասարանական, խմբային ռադիոներ
8. Սեբաստացի TV՝ դասարանական, խմբային TV-ներով
9. Գրադարանի սպասարկման էլեկտոնային համակարգ, IT աջակցման
անկետային համակարգը
10. «Դպիր» մանկավարժական ամսագիր
11. «Պարտեզ» նախադպրոցական ծրագրի կայք
12. mskh.am փոստային համակարգ
13. Ուսումնական տեղեկատվության էլեկտրոնային գրանցում
14. Սոցիալական ցանցերում կրթահամալիրի, դպրոցի, խմբի, աշխատողի և
սովորողի անհատական էջեր
15. Տեսանյութի, աուդիոնյութի հրապարակման հարթակներում կրթահամալիրի,
դպրոցի, խմբի, աշխատողի և սովորողի անհատական էջեր, ալիքներ
Ծրագրի տարածման այլ ձևեր
1. Կրթահամալիրում դասավանդողի ընտրության բաց համակարգ
2. Կրթահամալիրի դիմող մասնագետների վերապատրաստումներ
3. Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների, մանկապարտեզների
մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումներ
4. Ստեղծագործական հավաքներ, կլոր սեղաններ

