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Համատեղ ծրագրի մասնակիցներ՝

Նաիրա Հարությունյան - տնօրեն

Նարե Հովհաննիսյան – ՄԿԱ գծով տնօրենի

տեղակալ

Լիանա Կարապետյան – գերմաներենի ուսուցիչ



Ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը

Ամառային ճամբարը նախատեսված էր 6-10 տարեկան դպրոցականների

համար: Երեխաների համար ճամբարն անվճար էր: Դպրոցի

ուսուցիչները, մանկավարժական մյուս աշխատողները, ճամբարում

աշխատում էին կամավորական սկզբունքով: ՄԱԿ-ի Պարենի

համաշխարհային ծրագրի մեր գործընկերները պատրաստակամություն

հայտնեցին ճամբարականներին ապահովել անվճար սնունդով։ Ճամբարի

աշխատանքներին աջակցում էին նաև միջին դպրոցի մի խումբ

աշակերտներ /13-15 տարեկան/, որոնք սեփական նախաձեռնությամբ

օգնում էին ուսուցիչներին և հանդես գալիս որպես ջոկատավարներ։



Ծրագրի նպատակը և խնդիրները
Ծրագրի նպատակն էր զուգակցել աշակերտների հանգիստն ու 
կրթությունը։ Այն միտված էր լուծելու հետևյալ խնդիրները՝

 զարգացնել աշակերտների միջանձնային հաղորդակցման 
հմտությունները, 

 նպաստել անձի համակողմանի զարգացմանը, սոցիալականացմանը, 

 ձևավորել մասնակցային մշակույթ և կոմպետեցիաներ, 

 խթանել աշակերտների ինքնաճանաչումը և ինքնուրույնությունը։



Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները

Երեխաները ձեռք կբերեն կենսական նշանակություն ունեցող

գիտելիքների պրակտիկ կիրառման կարողություններ և

ունակություններ, նորովի կբացահայտեն իրենց ծանոթ առարկաները,

կմեծանա հետաքրքրությունը գիտության և մշակույթի տարբեր

բնագավառների հանդեպ։



Ծրագրի իրականացման պլանը
Բացահայտել աշակերտների կարիքները

Կազմակերպել քննարկում դպրոցի ողջ անձնակազմի հետ

Ներկայացնել խնդիրը և քննարկել հնարավոր լուծումները

Կազմել ճամբարի ծրագիրը, աշխատակարգը

Կատարել խմբերի ձևավորում

Մանկավարժների հետ քննարկել կրթության ոչ ֆորմալ մեթոդները 

Ճամբարի մեկնարկը՝ հունիսի 1-ին՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը

Կազմակերպել ջոկատների առօրյան

Ճամբարի ավարտին կազմակերպել փակման արարողություն



Ծրագրի շարունակականության 
ապահովումը

Նախատեսում ենք․

-ճամբարում ընդգրկել ոչ միայն տարրական դպրոցի, այլև միջին դպրոցի աշակերտներին

-ընդլայնել երեխաների համար իրականացվող խմբակների շրջանակը /թատերական, ասեղնագործություն,
մեդիագրագիտություն, կավագործություն, ռոբոտաշինություն տարրական դասարանների աշակերտների
համար և այլն/

-կազմակերպել այցելություններ դեպի բուժհաստատություններ, արտադրամասեր, գործարաններ, դատարան,
դատախազություն, տպարան, հեռուստաընկերություն

-իրականացնել ճանաչողական էքսկուրսիաներ դեպի պատմամշակույթային վայրեր և թանգարաններ

-համագործակցել այն դպրոցների հետ, որոնց հետ որպես մենթոր դպրոց տարվա ընթացքում իրականացրել ենք
հեռավար ուսուցում և ներգրավել այդ դպրոցների աշակերտներին մեր ճամբարում։



Ծրագրի կիրառության 
արդյունավետության գնահատումը

Ծրագրի ավարտին մենք անց ենք կացրել մոնիտորինգ և 
համոզվել, որ այդ ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքներն ու 
հմտությունները ավելի երկար են մնում սովորողների 
հիշողության մեջ: Ճամբարից հետո հարցում ենք անցկացրել 
աշակերտների շրջանում` վերլուծելու, թե ինչպես է 
ճամբարը բարելավել ուսուցման արդյունքները։



Առաջինխումբ

I դասարան

Երկրորդխումբ

II դասարան

Երրորդխումբ

III դասարան

Չարրորդխումբ

IV դասարան

Նախավարժանք Նախավարժանք Նախավարժանք Նախավարժանք

Մեղու․Հայերենը բոլորի

համար

Յոգա Կենգուրու Յոգա

Երաժշտություն Անգլերեն Պար Փորձարարական դաս

Ռուսերեն Անվտանգ

կենսագործունեություն

Տեղեկատվական

տեխնոլոգիաներ

Ճանաչողականխաղեր

Առողջապրելակերպ Նկարչություն Ասմունք Խոհարարություն

Ճամբարի 1 օրվա ռեժիմը



Ամառային ճամբար



Նախավարժանք



Ճամբարականները ճաշարանում



Առողջապրելակերպ



Անվտանգ կենսագործունեություն



ՏՏտարրական հմտություններ



Ազգայինպար



Փորձարարական դասեր ATP-ում



Ճանաչողականխաղեր



Խոհարարականառաջինփորձեր



Կավճանկարչություն



Միջին դպրոցիաշակերտների
ներգրավվածությունը ճամբարին



Ճամբարիփակում



Աշակերտներիխանդավառությունը



Շնորհակալություն


