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ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ 

Ծրագիր 

Ամառը խաղերի զվարճանքների, պարապմունքների և գործունեության ձևերի 

ազատ ընտրության, ուսումնական տարվա լարվածությունը թոթափելու 

ժամանակաշրջան է, ինչպես նաև երեխաների՝ իրար հետ ազատ հաղորդակցվելու 

ժամանակաշրջան է: 

Մեր ամառային դպրոցի կարգախոսն է . <<Խաղալով սովորիր>>: 

Արձակուրդները երեխաներին հնարավորություն են տալիս և՛ հանգստանալու, 

և՛ խաղալով նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու համար: 

Ելնելով մեր երկրի հանրակրթական ծրագրի բեռնվածությունից՝ այսօր խիստ 

անհրաժեշտ է ամառային դպրոցի կազմակերպումը, որը հնարավորություն կտա 

թուլացնել աշակերտների մտավոր լարվածությունը, միաժամանակ ամրապնդել 

ստացած գիտելիքներն ու կարողությունները: 

Ամառային դպրոցի նպատակն է ստեղծել պայմաններ երեխայի որակյալ 

կրթության և անձնային նախադրյալների զարգացման համար՝ հաշվի առնելով նրա 

անհատական պահանջմունքները և հնարավորությունները:  

Նպատակի իրագործման համար նախատեսվում է. 

 ստեղծել բաց կրթադաստիարակչական հարթակ, որն ուղղված է  անձի 

լիարժեք ներդաշնակ զարգացմանը, ֆիզիկական և հոգեկան 

առողջության ամրապնդմանը, 

 ստեղծել պայմաններ՝ ուղղված ինտելեկտուալ, ստեղծագործական, 

հոգևոր, ֆիզիկական պահանջմունքների  բավարարմանը,  

 ստեղծել պայմաններ երեխայի նախաձեռնողականության, 

ինքնուրույնության, պատասախանատվության զարգացման համար:  

Ամառային դպրոցն իրենից ներկայացնում է խաղային-կրթական 

ճանապարհով խորացված աշխատանք այնպիսի ուղղություններով, որոնք ընտրում 

են ծնողները երեխայի անհատական առանձնահատկությունների զարգացման 



համար: Ամառային դպրոցն իրենից ներկայացնում է նաև զարգացման և 

սոցիալականացման նպաստավոր  պայմանների ստեղծում: 

Ամառային դպրոցի ծրագիրը ստեղծվել է՝ հաշվի առնելով մանկավարժական 

սկզբունքները, որոնք ուղղված են երեխաների առողջության պահպանմանն ու 

ամրապնդմանը, անձի ներդաշնակ զարգացմանն ու դաստիարակությանը: 

Ամառային դպրոցում իրականացվող մանկավարժական տեխնոլոգիաներն 

ուղղված են երեխաների ճանաչողական դրդապատճառների զարգացմանը, 

հարմարավետ զարգացնող միջավայրի ստեղծմանը, որտեղ յուրաքանչյուր աշակերտ 

կլինի սոցիալականացման և ինքնակազմակերպման ակտիվ սուբյեկտ: 

Իրականացվող տեխնոլոգիաների հիմնական նպատակը հաջողության, 

առաջընթացի, համագործակցության, ստեղծագործական ինքնաիրացման 

ընտրության հնարավորության ստեղծումն է: 

Ծրագրում կիրառվում են 

 նախագծային-հետազոտական տեխնոլոգիա, 

 խաղային տեխնոլոգիա 

 ստեղծագործական ունակությունների զարգացման տեխնոլոգիա: 

Այս տեխնոլոգիաներն իրականացվելու են հետևյալ մեթոդների, միջոցների և 

հնարների օգնությամբ. 

 առողջ ապրելակերպ, 

 հայրենագիտություն, 

 հետաքրքիր հայոց լեզու, հայ գրականություն, 

 արվեստանոց (արտթերապիա), 

 դիդակտիկ խաղեր, 

 խաղ-թատերացումներ, 

 ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք, 

 փորձարարություններ, 

 մանկական լրագրություն, 

 մենթալ թվաբանություն, 



 պատանի պատմագետ, 

 ստեղծագործականություն, 

 օտար լեզուներ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրի բաժինները, որտեղ ներառված են ամառային 

դպրոցի ուղղությունները, նպատակը, խնդիրները, համառոտ բնութագիրը. 

 

Ուղղություններ Նպատակ, խնդիրներ Համառոտ նկարագրություն 

Առողջ  ապրելակերպ, 

սպորտ 

Նպատակը՝ 

Առողջության պահպանում և 

ամրապնդում  

Խնդրիները՝ 

 Ամրապնդել 

գիտելիքներ առողջ 

ապրելակերպի և 

սպորտի մասին 

 Ամրապնդել 

գիտելիքներ անվտանգ 

վարքագծի, հիգիենայի 

վերաբերյալ 

 

 Առավոտյան 

նախավարժանք 

 Գիտելիքներ 

սպորտային 

նվաճումների և 

պատմության մասին 

 Զրույց 

 առողջագիտության, 

 հիգիենայի 

կանոնների 

պահպանման, 

 անվտանգ վարքագծի 

վերաբերյալ 



Տոներ,  

ստեղծագործական 

աշխատանք, 

արտթերապիա 

Նպատակը՝ 

Կազմակերպել 

ստեղծագործական 

բովանդակային 

գործունեություն՝ երեխաների 

գեղագիտական ճաշակի և 

հաղորդակցական 

հմտությունների զարգացման 

նպատակով 

Խնդիրները՝ 

 Ապահովել 

ստեղծագործական 

գործունեության մեջ 

երեխաների լիարժեք 

ներգրավվածություն, 

 Իրականացնել 

ստեղծագործական 

խմբային 

աշխատանքներ 

 

 

 Ստեղծագործական 

նախագծեր՝ ըստ 

հետաքրքրության 

 Աշխատանք 

արվեստանոցում 

 Վիկտորինաներ 

 Ընթերցանություն 

 Քվեստ-խաղեր 

 Հեքիաթաթերապիա 

Հայոց պատմություն, 

աշխարհագրություն 

Նպատակը՝ 

Նպաստել հայրենասեր, 

սեփական երկրի ու քաղաքի 

հանդեպ պատասխանատու  

անձնավորություն-

քաղաքացու ձևավորմանը 

 

 Պատմական 

վիկտորինաներ 

 Պատմական 

քվեստներ 

 Լոտոներ 

 Տեսաֆիլմերի դիտում 

և քննարկումներ 

 Պատմական թոք 

շոուներ 



 Պատմական 

նախագծեր 

Թիմային աշխատանք Նպատակը՝ 

Ձևավորել համագործակցային 

և հաղորդակցական 

կարողություններ 

Խնդիրները՝ 

Սովորեցնել համատեղ 

գործունեության 

շրջանակներում միմյանց հետ 

համագործակցել 

Համագործակցային 

կարողությունների և 

համատեղ աշխատանքին 

ուղղված խաղեր, 

պարապմունքներ: 

Հետազոտություն Նպատակը՝ 

Խթանել երեխաների 

ճանաչողական և 

ստեղծագործական  

հետաքրքրությունները 

Խնդիրները՝ 

 Վեր հանել երեխաների 

հետաքրքրությունների 

շրջանակը 

 Սովորեցնել 

իրականացնել 

նախագծային 

աշխատանքներ 

 Սովորեցնել 

կառավարել սեփական 

ժամանակը 

Հետազոտական 

աշխատանքների, 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում 

Սոցիալականացում Նպատակը՝ 

 Երեխաներին 

ուղղորդել ապագա 

 Դպրոցամերձ 

տարածքի, սեփական 

բնակավայրի 



մասնագիտության 

գիտակցված 

ընտրության 

 Աշխատանքային 

գործունեության 

միջոցով ձևավորել 

աշխատանքային 

կարողություններ և 

հմտություններ  

Խնդիրները՝ 

 Սոցիալ-

աշխատանքային 

դերերի յուրացում, 

 Երեխաների մեջ 

պարտքի և 

պատասխանատվությ

ան զգացումի 

ձևավորում, 

 Կոլեկտիվի 

անդամների հանդեպ 

հարգանքի ձևավորում, 

 Աշխատանքի հանդեպ 

հարգանքի ձևավորում, 

 Ինքնասպասարկման 

հմտությունների 

կատարելագործում 

տարածքի խնամքին 

ուղղված 

միջոցառումներ 

 Դերային խաղերի 

կազմակերպում 

Ուղեղի մարզում Նպատակը՝ 

Նպաստել ուղեղի երկու 

կիսագնդերի 

համագործակցված 

 Մենթալ 

թվաբանություն 

 Շախմատ 

 Տրամաբանական 



աշխատանքին 

Խնդիրները՝ 

 Զարգացնել երկու 

կիսագնդերի 

համաժամանակյա 

աշխատանքը 

 Զարգացնել դիվերգենտ 

և ստեղծագործական 

մտածողությունը 

 

խաղեր 

 Գլուխկոտրուկներ 

 Հանելուկների 

հորինում 

Զարմանահրաշ հայոց 

լեզու 

Նպատակը՝ 

Արթնացնել հետաքրքրություն 

մայրենի լեզվի նկամամբ 

Խնդիրները՝ 

Սովորեցնել յուրացնել հայոց 

լեզուն խաղային մեթոդներով 

 Բառախաղեր, 

 Լոտոներ, 

 Շարադրություններ, 

 Հետաքրքրաշարժ 

ընթերցանություն 

 

Օտար լեզու Նպատակը՝ 

Ամրապնդել օտար լեզուների 

իմացությունը 

Խնդիրները՝ 

 Զարգացնել և 

ակտիվացնել 

բառապաշարը 

 Զարգացնել օտար 

լեզվով 

հաղորդակցական 

հմտությունները, 

երկխոսելու 

կարողությունները 

 Ընթերցումներ 

 Ունկդրումներ 

 Խաղ-

երկխոսություններ 

 Օտար լեզվով ֆիլմերի 

դիտումներ, 

քննարկումներ 

Մեդիագրագիտությու Նպատակը՝  Լրագրողական 



ն Զարգացնել համացանցից և 

այլ մեդիահարթակներից 

գրագետ օգտվելու 

կարողությունները 

Խնդիրները՝ 

 Սովորեցնել ճիշտ 

օգտվել համացանցից 

 Սովորեցնել ստացած 

տեղեկատվությունը 

ճիշտ փոխանցել 

 

նյութերի 

պատրաստում 

 Հարցազրույցներ 

 Դերային խաղեր 

 Հոդվածների 

պատրաստում 

 

 

Աշխատում ենք հերթափոխով: Յուրաքանչյուր հերթափոխի տևողությունը` մեկ 

ամիս. 

1-ին հերթափոխ` 01.06-30.06 

Ժամը 10-15:00` 60000 դրամ /ներառյալ ճաշը/ 

Ժամը 10-17:00` 70000 դրամ /ներառյալ ճաշը/ 

 

2-րդ հերթափոխ` 01.07-31.07 

Ժամը 10-15:00` 60000 դրամ /ներառյալ ճաշը/ 

Ժամը 10-17:00` 70000 դրամ /ներառյալ ճաշը/ 

 

3-րդ հերթափոխ` 01.08-31.08 

Ժամը 10-15:00` 60000 դրամ /ներառյալ ճաշը/ 

Ժամը 10-17:00` 70000 դրամ /ներառյալ ճաշը/ 


