
Մայիսյան հավաքի ցուցանիշները ներկայացրել է Մարգարիտ Սարգսյանը։  

Մայիսյան հավաքին հայտագրված մասնակիցները 

 Արագածոտնի մարզ․ Ռուզան Մանուկյան 

 Լուսինե Բադալյան և 3-րդ դասարանցիներ․ Ագարակավանի միջնակարգ դպրոց 

 Հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակ մասնակիցներ 

 Ալիսա Բաղդասարյան․ Արթիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց 

 Անի Ալիխանյան․ Հակոբ Օշականի անվան թիվ 172 միջնակարգ դպրոց 

 《Գյումրու թիվ 15 հիմնական դպրոց》 ՊՈԱԿ 

 Լենա Բաղդասարյան․ Արտաշատի թիվ 6 մանկապարտեզ 

 Նաթելլա Հակոբյան․ Արտաշատի թիվ 5 մանկապարտեզ 

 Հերիքնազ Գրիգորյան․ 16 առաջին դասարանի սովորող, 2 ծնող։ Գյուղ՝ Արտաշավան 

 Գայանե Հակոբյան և առաջին դասարանցիներ. Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ քաղաք, 

Մնացական Բունիաթյանի անվան թիվ 8 միջնակարգ 

դպրոց 

Գոհար Խաչատրյան և չորրորդ դասարանցիներ. Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ 

քաղաք, Մնացական Բունիաթյանի անվան թիվ 8 միջնակարգ 

դպրոց 

 Վրաց նախագծային խումբ․ Դավիթիանիի միջնակարգ դպրոց 

 ԵՊՏՀ-ի Գյումրու հենակետային վարժարան. Չախոյան Նառա, Մարտիրոսյան 

Թերեզա և 18 սովորող 

 Արագածոտնի մարզ, Օհանավանի դպրոց. Գալստյան Ազնիվ, Համբարձումյան 

Լուսինե, 

Ալեքսանյան Անուշ 

 Արագածոտնի մարզ, Օհանավանի դպրոց. Միրզախանյան Շուշան 

 Արագածոտնի մարզի Թալինի տարածաշրջանի Ագարակավան գյուղի դպրոցի 4-րդ 

դասարանցիներ և դասվար Լուսինե Բադալյան և Հյուսիսային դպրոցի 1-3 

դասարանցիներ 

 Մարտիրոս Սարյանի անվան հ. 86 հիմն. դպրոց. Քյորօղլյան Լիլիթ 

 

Դպիր 

Հրապարակված է 26 հոդված, աշխատանքը շարունակվում է. խմբագիրներ՝ Հասմիկ 

Ղազարյան, Մարինե Ամիրջանյան, Մարիետ Սիմոնյան  

 

Կայքում, մայիսյան հավաքի բլոգում ամենօրյա օրակարգեր 
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Մայիսյան հավաքի բլոգում հրապարակված հաշվետու պատումներ 

 Հավաքից հավաք. Հռիփսիմե Գալստյան 

 Հավաքից հավաք. Նունե Մովսիսյան 

 Հավաքից հավաք. Իրինա Ապոյան 

 Հանրակրթական հիմնական ծրագրային ուսուցումից անցումը նախագծային 

ուսուցման. Վարդան Կարապետյան 

 Հավաքից հավաք․ Մարինե Ամիրջանյան 

 Հավաքից հավաք․ Արմինե Աբրահամյան 

 Հավաքից հավաք․ Տաթև Աբրահամյան 

 Հավաքից հավաք․ Լիլիթ Մադոյան 

 Հավաքից հավաք․ Գրետա Բակունց 

 Հավաքից հավաք․ Մենուա Հարությունյան 

 Հավաքից հավաք․ Հերմինե Անտոնյան 

 Հավաքից հավաք․ Աննա Գանջալյան 

 Հավաքից հավաք․ Լուսինե Բուշ 

 Հավաքից հավաք․ Սիլվա Հարությունյան 

 Հավաքից հավաք․ Հասմիկ Մաթևոսյան 

 Հավաքից հավաք․ Աշոտ Տիգրանյան 

 

Մայիսյան հավաք․ ճամփորդություններ 

  «Համբարձման ծեսը նախակրթարանում» նախագիծ․ Արագածոտնի մարզ, ք. 

Աշտարակ, «Հասմիկ» մանկապարտեզ 

 «Երևան 2800» նախագիծ․ ճամփորդություն-քայլարշավ՝ Կոնդ 

 «Համբարձման ծես» համագործակցային նախագիծ․ Թալինի շրջան, գյուղ Իրինդ 

 «Թակոց» ուսումնական նախագիծ․ Կոնդ 

 «Ուսումնական Գյումրի» նախագիծ 

 «Համբարձում» ուսումնական նախագիծ․ Ուրցաձոր 

 «Երևան 2800» ընտանեկան-հայրենագիտական նախագիծ․Երևանի պատմության 

թանգարան 

 Mind Center  

 «Համբարձման ծեսը նախակրթարանում» նախագիծ․Արագածոտնի մարզ, ք. 

Աշտարակ, «Մանուշակ» մանկապարտեզ 

 Էրեբունի թանգարան 

 «Սիրուն Երևան» նախագիծ․Սիրահարների այգի 

 

Մայիսյան հավաքի նախագծեր 
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https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2018/05/02/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%AE%D5%A5%D5%BD%D5%A8-%D5%AB%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A4-%D5%A3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://qnersisyan.wordpress.com/2018/05/16/%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%81-2/
https://apoyanblog.wordpress.com/2018/05/07/%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%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB-%D5%B7%D5%AB%D6%80/
https://hripsimearaqelyaniblog1.wordpress.com/2018/04/28/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://hayrenagitakan.wordpress.com/2018/01/07/%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6-2800-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1/
https://hasmikghazaryan1.wordpress.com/2018/04/15/%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%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-mind-center/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2018/04/24/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%AE%D5%A5%D5%BD%D5%A8-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://drive.google.com/file/d/1zwKl0WYFxzkMIa0EmHdHEQ8YPiROkz4i/view
https://karinebabujyan.wordpress.com/2018/05/12/%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%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6/


 «Անուշ» հանրակրթական նախագիծ 

 ֆուտբոլի առաջնություն 

 «6-րդ դասարանցիների մուտք Միջին դպրոց»  նախագիծ 

 Երևան 2800. Կոնդ: Թակոց 

 «Սիրուն Երևան» նախագիծ 

 Մաքուր քաղաք, մաքուր մշակույթ, դյուցազներգերի ուսուցում. «Սեբաստացի 

խազեր», «Մեր երգերը և մենք» նախաձեռնություն. ԹՈւՄՈ-ի այգի 

 «Ջրագոյացում» նախագիծ 

 Համբարձման ուսումնական ծես 

 Գեղարվեստի հարթակում Ծովինար Բանուչյանի հետ 

 Ստամբուլահայ երգահան Սիրվարդ Գարամանուկ 

 

Մայիսյան հավաքի բլոգի օտարալեզու էջ 

Մայիսյան հավաքի բլոգի լուսաբանումներ․ 60-ից ավելի բլոգում, կայքում հրապարակված 

նյութեր, լուսաբանումներ 

https://sportseducenter.wordpress.com/2018/04/25/%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB-%D5%A2%D5%A1%D6%81-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://varduhihayryan.wordpress.com/2018/05/06/6-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BF%D6%84-%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81/
https://qnersisyan.wordpress.com/2018/05/16/%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%81-2/
https://karinebabujyan.wordpress.com/2018/05/12/%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%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://khazerchoirs.wordpress.com/2018/05/04/%D5%A4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D5%A6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B8-%D5%AB-%D5%A1%D5%B5%D5%A3/
https://khazerchoirs.wordpress.com/2018/05/04/%D5%A4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D5%A6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B8-%D5%AB-%D5%A1%D5%B5%D5%A3/
https://khazerchoirs.wordpress.com/2018/05/04/%D5%A4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D5%A6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B8-%D5%AB-%D5%A1%D5%B5%D5%A3/
https://khazerchoirs.wordpress.com/2018/05/04/%D5%A4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D5%A6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B8-%D5%AB-%D5%A1%D5%B5%D5%A3/
http://eco.mskh.am/?p=1649
http://mskh.am/76735
https://qnersisyan.wordpress.com/2018/05/03/tsov-alize-%D5%AE%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%80-%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF/
https://erajhshtakankentron.wordpress.com/2018/04/27/%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84-%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AF/
https://maymskh.wordpress.com/%D5%AC%D5%A5%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://maymskh.wordpress.com/

