
 

 

 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

Կրթահամալիրը, կրթահամալիրի աշխատողները, սովորողները ԶԼՄ-ներում 

2015թ.  

 

1. «Հայ և վրացի սովորողների նոր համագործակցությունը», Հանրային ռադիո, 

«Լյունսե» երիտասարդական ծրագիր, 14.01 

2. Ծրագիրը մեծ ընկերություն նվիրեց... Հիմա էլ մենք ենք սպասում ձեզ 

Վրաստանում. «Կենտրոն TV», «Էպիկենտրոն», 14.01 

3. «Գյումրիի շուրջ քաղաքական խոսակցությունը նոր պետք է սկսվի» 

«Անտինոմիա», 1in.am,  22.01.2014 

4. «Որպեսզի բազմանան մեր ժողովուրդներն իրար միացնող կամուրջները», 

Վրաստան, 31.01, էջ 6 

5. «Հայկական ուրբաթ», «Կենտրոն» TV, 06.02 

6. Առևանգել և ծեծել են Արտակ Խաչատրյանին, Zham.am, 08.02 

7. Եթե չի բացահայտում, պիտի հրաժարական տա, Ա1+,  11.02 

8. «Քո սխալը», Կենտրոն, 21.02, 2015, Մայրենիի առաջին ուսուցիչը եղել և մնում է 

ընտանիքը 

9. «Թվային միջոցներն ու կրթությունը», Հ1, Առավոտ լուսո, 23.02 

10. Գեղարվեստի դպրոցը հյուրընկալել էր ԵԹԿՊԻ ռեկտորին, ysitc.am, 9.03 

11. «Մեծագույն խոչընդոտ ունենք` ապագայի մթությունն է, 1in.am, 18.03 

12. Փողի միջազգային շաբաթյա առաջնորդները, Կենտրոնական բանկի 

«Ֆինանսներ բոլորի համար» կայք, 18.03 

13. «Հայրեր-որդիներ կոնֆլիկտի բացակայությունը Հայաստանում». Բուն TV, 

մարտի 14  

14. «Սերժ Սարգսյանի միակ ճանապարհը քաղաքական ինքնասպանության 

գնալն է», Ասպարեզ, մարտի 24 

15. «Ծառուկյանը չկա, դաշտը ազատ է, ձեր գործն արեք...», 1in.am, մարտի 22 

16.  Newsbook.am, 30.03 

17. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ուսուցչական երգչախումբը երգեց 

Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում 30.03 

18. Թբիլիսիի 2-րդ ալիքի անդրադարձը «Էկո դաս Թբիլիսիում» նախագծին,   

19. Ի՞նչ կտա 12-ամյա պարտադիր կրթությունը աշակերտին, Ա1+,  10.04.2015 

20. Newsbook.am, 10.04 

21. Շուտով կամփոփվի «Տնտեսական միամսյակը»  abcfinance.am -ի արձագանքը...  

10.04 

22. Ամենավեհ նպատակի համար անգամ երեխան չի կարող միջոց դառնալ. Աշոտ 

Բլեյանը` դպրոցականների պատվո պահակության մասին  1in.am    11.04 

http://lyunse.com/?p=14616
https://www.youtube.com/watch?v=g8QhZpmX4zc
http://www.1in.am/1530588.html
http://mskh.am/am/47767
http://mskh.am/am/47869
http://www.a1plus.am/1365095.html
http://mskh.am/am/48180
http://mskh.am/am/48180
http://www.1tv.am/hy/videos/2015/02/23/23-02-15-%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D5%BF-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8/10760
http://ysitc.am/%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%AB-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%A8-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%AC-%D5%A7%D6%80-%D5%A5%D5%A9/
http://www.1in.am/1575933.html
https://www.abcfinance.am/pages.php?al=news&pid=1&id=753&act=more&lang=am
https://www.abcfinance.am/pages.php?al=news&pid=1&id=753&act=more&lang=am
https://www.youtube.com/watch?v=g_0GJRW2n8w
https://www.youtube.com/watch?v=g_0GJRW2n8w
http://www.asparez.am/news-hy/vahram_toqmajyan-hy-2/
http://www.1in.am/1579204.html
http://news-book.org/?p=53341/ete+krtakan+hastatutyunery+vatn+en+to%D5%9Bx+mernen+satken+gnan+ashot+bleyan&l=am
http://armenianchurch.ge/hy/lurer/34-news/884-bleyan
https://www.youtube.com/watch?v=F_T2Lgcpra4
http://www.a1plus.am/1376458.html
https://www.youtube.com/watch?v=dlj1lDv_IP8
http://news-book.org/?p=54066/12-amya+krtutyuny+diplomi+arucaxi+gamanakvo%D6%82+hnaravorutyuner+msxox+hamakarg+e+ashot+bleyan&l=am
https://www.abcfinance.am/pages.php?al=news&pid=1&id=759&act=more&lang=am
1in.am


 

 

23. Անազատ ուսուցիչը անազատ սովորող է վերարտադրելու.. «Ար» 

հեռուստաընկերության «Հատուկ թղթակից» հաղորդում, «Այլընտրանքային, 

հեղինակային կրթություն». 15.04 

24. Հեծանվավազք՝ առողջ ապրելակերպի ու քաղաքակիրթ երթևեկության 

«Արմենիա» հ/ը   18.04  

25. Հ3 «Իրական հայացք», 19.04,  

26. Անցյալի հանդեպ հայի կենսահաստատ մոտեցումն արվեստագետների 

աչքերով, «Ցայգ» 22.04 

27. Քառասունհինգ ծառ` Երկրի օրվա 45-րդ տարեդարձին     Ա1+22.04 

28. Երկրի օր 2015. «45 ծառ Երկրի օրվա 45-րդ տարեդարձին» խորագրով 

ծառատունկ, news.am, 21.04 

29. Ես գործ ունեմ նորին մեծություն երեխայի հետ  Հանրային հ/ը 05.05 

30. Մաթեմատիկական ֆլեշմոբ բոլոր ընտանիքներում  «Հայկական ժամանակ»  

06.05 

31. Վրացի ուսուցիչները վերապատրաստվում են «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրում   1in.am   15.05 

32. Եթե ժողովուրդը ճորտ է, ուրեմն կալվածատերը ճիշտ է   1in.am-ի 

«Անտինոմիա»   15.05 

33. Էկոտուր 2015-ի արձագանքները-- Արցախի հեռուստաընկերություն 16.05 

34. Ինչո՞ւ 12 տարի   ԱՐ հեռուստաընկերություն  18.05 

35. «Ես չգիտեմ, թե ինչ պետք է լինի, որ ժողովուրդը փողոց դուրս գա», Ասպարեզ, 

մայիսի 19 

36. 12-ամյա պարտադիր կրթություն «Արմենիա» հեռուստաընկերություն 20.05 

37. Մամուլի հաղորդագրություն 21.05 

38. Հաշվետվության լավագույն ձևը համերգն է... «Slaq.am» ТV  21.05 

39. Ցտեսություն-ցնծություն   «Միր» միջպետական հեռուստաընկերության  22.05 

40. Սեբաստացիների համերգը Կոմիտասի թանգարանում  «Շողակաթ» 

հեռուստաընկերություն 23.05 

41. Ինչի՞ համար են ընդունելության քննությունները --«Շանթ» 

հեռուստաընկերության 27.05 

42. Հանրակրթության կառավարում «Բուն TV»-ի եթերում  29.05 

43. «Kristeligt Dagblad» 31.05 

44. «Ուրվագիծ» հաղորդման հյուրերն են սեբաստացիները.  «Կենտրոն» 

հեռուստաընկերություն   01.06. 

45. Հունիսի 1«Առավոտը Շանթում»-- «Շանթ» հեռուսատընկերություն 01.06 

46. 1/8 եզրափակիչը  «Զարթոնքի սերունդ»  մրցաշար 

47. Մեկ միլիոն դրամով էլ կարելի է սկսել հեծանվուղիներ ստեղծելը 

«Ազատություն» ռադիոկայան, 4.06.2015 

48. «Կիրակի երեկոյում»՝ փնտրեք և գտեք--- «Երկիր մեդիա» 

հեռուստաընկերություն 05.05 

http://mskh.am/am/49689
http://www.armeniatv.am/hy/news/55929
https://youtu.be/Jo9YsW9Tok4
https://www.youtube.com/watch?v=S08clz7KPcc
Ա1+22.04
http://news.am/arm/news/263041.html
http://www.1tv.am/hy/videos/2015/08/20/%D5%84%D5%A5%D6%80-%D5%B4%D5%A5%D5%BB-%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D5%AE-%D4%B1%D5%B7%D5%B8%D5%BF-%D4%B2%D5%AC%D5%A5%D5%B5%D5%A1%D5%B6/15831
http://armtimes.com/hy/read/63615
http://armtimes.com/hy/read/63615
http://www.1in.am/1622546.html
http://www.1in.am/1622591.html
http://www.1in.am/1622591.html
http://mskh.am/am/50596
http://mskh.am/am/50657
http://www.asparez.am/news-hy/vahram_toqmajyan-hy-3/
http://www.asparez.am/news-hy/vahram_toqmajyan-hy-3/
http://www.armlook.com/episode/armenia-tv/human-factor/episode-289/4149
http://mskh.am/am/50718
http://mskh.am/am/50736
http://am.mir24.tv/news/44889
https://www.youtube.com/watch?v=8RsybfCz740
https://www.youtube.com/watch?v=8RsybfCz740
http://mskh.am/am/50877
http://mskh.am/am/50877
http://boon.am/ashot-bleyan/
http://mskh.am/am/50951
http://mskh.am/am/50977
http://mskh.am/am/50977
http://mskh.am/am/51107
http://mskh.am/am/51110
http://mskh.am/am/51139
http://mskh.am/am/51145
http://mskh.am/am/51145


 

 

49. Պաշտոնյաները գոնե այսօր ծառայողական մեքենաներով չպետք է այգի 

գային---«Առավոտ» օրաթերթ 10.05 

50. Առաջին Հանրապետության արժեքը, Ազատ գոտի, մայիսի 28 

51. «Ռեպետիտորների ինստիտուտը հետևանք է, մենք հետևանքների դեմ ենք 

դուրս գալիս…» 1in.am. 12.06.2015 

52. Արամ Սիմոնյանին իշխանությունն է նշանակել--  «Ժողովուրդ» 20.06 

53. Ազատ գոտի - Պարտադիր ուսուցում      Հանրային հեռուստատեսություն 18.06 

54. Ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարումը կրթական միջավայրում    

«Շողակաթ» հեռուստաընկերություն—25.06 

55. Աշոտ Բլեյան. «Բաղրամյանի շարժումով, Կենտրոնը իմաստ ստացավ» 

Aravot.am   26.06 

56. Մայրիկների ակումբ   1tv.am 29.06 

57. Ինչի՞ համար են ընդունելության քննությունները  --   «Կենտրոն» TV, հունիսի 

26 

58. Ընտրող չէինք, հիմա էլ սպառող չենք. Աշոտ Բլեյան 1in.am 30.06 

59. «Ի սկզբանե մասնակցել եմ շարժմանը՝ 8 գիշեր անընդմեջ գիշերելով 

Բաղրամյանում»-- «Ասպարեզ»  01.07 

60. Եթե փողոցը քաղաքական չէ, ապա քուչա է․ Աշոտ Բլեյան   «Առաջին 

լրատվական»--03.07 

61. Հույսը ինքնակազմակերպումն է․ երբ Երևանի կենտրոնն իմաստ է ստանում 

62. Epress.am---03.07 

63. Ես «քուչի տղա» չեմ, ես քաղաքացի եմ»:   Past.am 04.07 

64. Երկի հարցը». 10.07 «Երկիր մեդիա» հեռուստաընկերություն 

65. Կրթության ոլորտի փորձագետներն անիմաստ են համարում Հայաստանում 

ընդունելության քննությունները          Թերթ. am  16.07 

66. Արցախում բացվել է «Ասպետ» ռազմաուսումնական ճամբարը, 16.07, aparaj.am 

67. Անդրադարձ «Ասպետ» ռազմամարզական ճամբարին -  Արցախ TV 17.07 

68. Երբ մենք հասկանանք, թե ինչ է անկախությունը.... Newsline   01.08 

69. Ովքե՞ր էին դեմ անկախությանը. հռչակագրի ընդունումից 25 տարի անց 

Հայաստանի անկախությունը վտանգված է—1in.am   23.08 

70. Իրականում ներառական կրթությունը հանրակրթությանը որպես հոմանիշ 

պետք է դիտվեր—Առաջին լրատվական      02.09 

71. «Ազատություն» ռադիոկայանի ուղիղ եթերում   04.09          

72. Քաղաք-ից, -ով, -ՈՒՄ        ՆՈՐ ՈՒԹ  by  ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹ  15.09 

73. Լեռնագագաթի նվաճումից մինչեւ կոմիտասյան երգ. սեբաստացիներն 

ամփոփեցին աշնանային հավաքը.  Aravot.am   25.09 

74. Տեսեք ինչ երեխաներ ունենք.  lragir.am  03.09 

75. Թիվ 1 պատասխանատուն իշխանությունն է, «Չորրորդ իշխանություն» 

03.10.2015 

http://www.aravot.am/2015/06/08/579557/
http://www.1tv.am/hy/videos/2015/05/28/%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF-%D5%A3%D5%B8%D5%BF%D5%AB-%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6-%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%A5%D6%84%D5%A8/17443
http://www.1in.am/1644761.html
http://asekose.am/hy_AM/news/3/192711-aram-simonyanin-isxanoutyounn-e-nsanakeljoxovourd.html
http://www.1tv.am/hy/videos/2015/08/27/%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF-%D5%A3%D5%B8%D5%BF%D5%AB-%D5%8A%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D6%80-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4/18881
http://mskh.am/am/51739
http://mskh.am/am/51739
http://www.aravot.am/2015/06/26/586952/
http://www.1tv.am/hy/videos/2015/06/26/%D5%84%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A2/19425
http://mskh.am/am/51813
http://mskh.am/am/51813
http://www.1in.am/1660793.html
http://www.asparez.am/news-hy/vahram_toqmajyan_baghramyan-hy/
http://www.1in.am/1662965.html
http://www.1in.am/1662965.html
http://www.epress.am/2015/07/02/%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD%D5%A8-%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6-%D5%A7%E2%80%A4-%D5%A5%D6%80%D5%A2-%D5%A5%D6%80%D6%87.html
http://mskh.am/am/51919
http://www.tert.am/am/news/2015/07/16/bleian/1734265
http://aparaj.am/new/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%A7-%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%A5%D5%BF-%D5%BC%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4/
http://mskh.am/am/52178
http://mskh.am/am/52479
http://www.1in.am/1701659.htmlv
http://mskh.am/am/53034
http://mskh.am/am/53075
https://usanoghakantert.wordpress.com/2015/09/15/68/
http://www.aravot.am/2015/09/25/612525/
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/121281
http://www.chi.am/index.cfm?objectid=E990E9F0-6A04-11E5-87BE0EB7C0D21663
http://www.chi.am/index.cfm?objectid=E990E9F0-6A04-11E5-87BE0EB7C0D21663


 

 

76. 68. «ԴիջիԹեք 2015»-ի փոքրիկ գյուտարարները 10-11-ամյա աշակերտներ են---

-Արմենպրես   03.10 

77. Առաջնայինը երեխաների անվտանգության հարցն է  «Հայկական 

ժամանակ» 06.10 

78.  Ուսուցիչը գա առաջին պլան-------  «Կենտրոն» ՀԸ 05.10 

79.  Ինչի համար է դպրոցական արձակուրդը ---- «Վէմ» ռադիոկայան   16.10  

80. «Պատմության կենսափորձը ցույց է տալիս, որ երրորդ հանրապետության 

վախճանը շատ հեռու չէ», Ասպարեզ, հոկտեմբերի 27 

81.  Սեբաստացիները նաև բարեխիղճ հարկատու են--------1in.am  29.10 

82. Բարեւ, ես եմ. Հարություն Թոփիկյան----- Ararat TV  05.11  

83. Պատանեկան ենթամշակոյթներ, Վեմ ռադիո, նոյեմբերի 6 

84. «Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոն-----12.11 

85. Եռանկյունի – Կրթություն ------- Հանրային հեռուստաընկերություն  13.11 

86. Ավետիք Ալավերդյանի «Գույնը իբրև կիրք››----   Newsline 14.11 

87. ժամանակին «Կանչը» «անդերսենյան մանուկի» դերն էր կատարում  arevik.am  

20.11 

88. «Մխիթար Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոնը Սուրբ Երրորդություն 

Եկեղեցում ---- Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու կայք 

89. Գրաբարի դասավանդումը դպրոցներում. քննարկում Արարատյան թեմի 

առաջնորդարանում—Շողակաթ հեռուստաընկերության տեսանյութը ,  25.11 

90. Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդարանի մամլո դիվանի 

տեղեկությունը  

91. «Իշխանության ներսում ինքնահոշոտում կսկսվի», Ասպարեզ, դեկտեմբերի 10 

92. «Կրթական պարտեզ» նախագիծ - Լիլիթ Թադևոսյան    hetq.am   15.12 

Դպրոցի տնօրենը պարսպապատում է տարածքը․ բնակիչները բողոքում են 

93. «Առաջին» լուրեր լրատվական  -Աշոտ Բլեյան Հասարակությունը պետք է նայի՝ 

ինքը ինչ ուսուցիչ ունի կամ ինչ վիճակում է դրել ուսուցչին, ուսուցչի 

անպաշտպավածության ինչպիսի մակարդակ կա--18.12   

94. Լրատվական.am   «Թարմ ուղեղով» հաղորդաշար----18.12  Աշոտ Բլեյան 

95. Ֆորմալ կրթությունը՝ վտանգավոր դանդալոշություն 

96. «Կրթական պարտեզ»  Բանգլադեշի եդեմը  a1plus.am 

97. 20 տարուց ավելի թերագնահատում ենք ձայնագողությունը, ոտնձգությունը 

քաղաքացու քվեի նկատմամբ--«Առաջին լրատվական»-ի զրուցակիցն է Աշոտ 

Բլեյան  

 

 

Ավելի քան 50 հրապարակում կրթահամալիրի տնօրենի, դասավանդողների, 

սովորողների բլոգներից blognews.am-ում։ 

http://armenpress.am/arm/news/820854/dijiteq-2015-i-poqrik-gyutararnery-10-11-amya-ashakertner.html
http://armtimes.com/hy/read/71487
http://armtimes.com/hy/read/71487
http://mskh.am/am/53830
http://vem.am/am/programs/shows/8145/
http://www.asparez.am/news-hy/vahram_tokmajyan-hy/
http://www.1in.am/1755571.html
https://www.youtube.com/watch?v=m0NvLE9OgH0
http://vem.am/am/programs/shows/8253/
http://festival.fpwc.org/
http://mskh.am/am/54647
http://newsline.am/am/news/view/18825.html
http://mskh.am/am/54811
http://mskh.am/am/54811
http://www.holytrinity.am/posts/view/1440
http://mskh.am/am/55133
http://mskh.am/am/55133
http://mskh.am/am/55133
http://www.asparez.am/news-hy/vahram_toqmajyan-hy-4/
http://hetq.am/arm/news/64522/erevani-pokhqaxaqapet-kamo-areyani-zarmuhinoroshel-e-parspapatel-dprocamerdz-taratsqy.html
http://hetq.am/arm/news/64522/dproci-tnoreny-parspapatum-e-taratsqy%E2%80%A4-bnakichnery-boxoqum-en.html
http://www.1in.am/1800103.html
http://lratvakan.am/?p=51300&l=am/formal+krtutyuny%D5%9D+vtangavor+dandaloshutyun+tarmvo%D6%82xexov%D5%9D+ashot+bleyani+het+
http://www.a1plus.am/1426628.html
http://www.1in.am/1800103.html
http://www.1in.am/1800103.html


 

 

 


