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ԵԼՈՒՅԹՆԵՐ
● Դավիթ Սահակյան, «Այբ» դպրոցի գործադիր տնօրեն
● «Այբ» համայնքի անունից՝ Արտակ Հովհաննիսյան,
բարերար, «Այբ» կրթական հիմնադրամի ՀԽ անդամ
● Սթիվեն Հակուփյան և Էթերի Սարգսյան, 2020 թ. «Այբ»-ի
Տարվա շրջանավարտներ
● Սարգիս Սիմոնյան և Գայանե Այդինյան, 2021 թ. «Այբ»-ի
Տարվա շրջանավարտներ

«ԱՅԲ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԻ
ԵՎ «ԱՅԲ»-Ի ՄԵՆՏՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ
ՇՆՈՐՀՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
● Դավիթ Սահակյան, «Այբ» դպրոցի գործադիր տնօրեն
● Արմինե Բաբայան և Տիգրան Հարությունյան,
աշակերտական համայնքի համակարգողներ
● Ջուլիետա Կճանյան, մանկավարժական խորհրդի նախագահ
● Արիս Բերբերյան, շրջանավարտների համայնքի ու
մենտորության ծրագրի ներկայացուցիչ, «Այբ» դպրոցի ՀԽ անդամ
● «Այբ» դպրոցի 2021 թ. շրջանավարտներ

Միջոցառման ընթացքում
երաժշտական ելույթով հանդես է
գալիս «Այբ»-ի երգչախումբը,
խմբավար՝ Անահիտ Պապայան։

Հանդիսությունը վարում են
«Այբ» դպրոցի 2020 թվականի
շրջանավարտներ Շուշան
Դավեյանը և Սևակ Մեսրոպյանը:

Հանդիսավոր արարողությունը բացվում է Սրբոց
Թարգմանչաց «Որք զարդարեցինն» շարականով՝ «Այբ»
երգչախմբի կատարմամբ:

«ԱՅԲ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ
ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԻ ԵՎ
«ԱՅԲ»-Ի ՄԵՆՏՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ
ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ելույթ են ունենում «Այբ» դպրոցի աշակերտական
համայնքի համակարգողները, դպրոցի մանկավարժական
խորհրդի նախագահն ու գործադիր տնօրենը, «Այբ»-ի
շրջանավարտների համայնքի ներկայացուցիչները։
Աշակերտական համայնքի համակարգողները ներկա
են որպես աշակերտների դաստիարակության և
արժեհամակարգի ձևավորման պատասխանատուներ ու
երաշխավորներ, իսկ մանկավարժական խորհրդի տնօրենը՝
որպես աշակերտների ուսումնական լիարժեք կրթության
պատասխանատու: Շրջանավարտների համայնքի
ներկայացուցիչը ներկա է որպես մենտորության ծրագրի
երաշխավոր։
Արարողությունը խորհրդանշում է շրջանավարտների
անցումը դպրոցից դեպի հասուն կյանք, «Այբ»-ի աշակերտի
կարգավիճակից դեպի «Այբ»-ի շրջանավարտի և
մենտորության ծրագրի սանի կարգավիճակ:

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԱՎԱԳ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ
Հարգելի՛ պարոն գործադիր տնօրեն, հավաստում եմ Ձեզ, որ այս
շրջանավարտները համապատասխանում են «Այբ»-ի աշակերտի
արժեքային նկարագրին, և միջնորդում եմ Ձեր առաջ՝ շնորհելու
նրանց «Այբ» դպրոցի շրջանավարտի կոչում:

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ
Առաջնորդվելով հոգաբարձուների խորհրդի
կողմից ինձ տրված լիազորություններով
և ընդունելով աշակերտական համայնքի
համակարգողների և մանկավարժական
խորհրդի նախագահի միջնորդությունները՝
մեծ սիրով և հպարտությամբ շնորհում եմ
ներկայացված աշակերտներին «Այբ» դպրոցի
շրջանավարտի կոչում:
«Այբ»-ի շրջանավարտների համայնքի հարգելի՛
ներկայացուցիչ, առաջնորդվելով «Այբ» ավագ
դպրոցի հոգաբարձության կողմից ինձ տրված
լիազորություններով՝ ներկայացնում եմ այս
շրջանավարտներին՝ համոզված լինելով նրանց
համապատասխանությանը «Այբ»-ի կրթական
ու արժեհամակարգային չափանիշներին և
խնդրելով Ձեզ, որ ընդգրկեք նրանց «Այբ»-ի
մենտորության ծրագրում:

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Հարգելի՛ պարոն գործադիր տնօրեն, օգտվելով ուսումնական
ու կրթական մասի իմ լիազորություններից՝ հավաստում եմ Ձեր
առաջ, որ այս շրջանավարտները կատարել են ուսումնական
չափորոշիչներով սահմանված բոլոր պահանջները, և միջնորդում
եմ՝ շնորհելու նրանց «Այբ» դպրոցի շրջանավարտի կոչում:

ՀԱՂՈՐԴԱՎԱՐ
Այժմ սկսում ենք «Այբ» դպրոցի
ավարտական դիպլոմների ու
«Այբ»-ի մենտորության ծրագրի
հավաստագրերի շնորհման
խորհրդանշական արարողությունը:

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ
Ներկայացնելով «Այբ»-ի շրջանավարտների
համայնքը և լինելով մենտոր՝ մեծագույն
ուրախությամբ ընդգրկում եմ այս անհատներին
«Այբ»-ի մենտորության ծրագրում որպես
«Այբ»-ի սաների: Բարի գալո՛ւստ «Այբ»-ի
շրջանավարտների համայնքի մեծ ընտանիք։
Սրանով սերունդների համագործակցության
պատմության ևս մեկ էջ ենք բացում՝ է՛լ ավելի
հզորացնելով մեր համայնքը, ամրապնդելով
կապերն ու փոխօգնության գաղափարը
հասցնելով նոր բարձունքներ։

Հնչում է «Ազատ
Հայաստան» երգը՝ «Այբ»
երգչախմբի կատարմամբ
(երաժշտությունը՝ Ս.
Լուսիկյանի):

«ԱՅԲ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ 2021 Թ.
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ

Ալբերտ
Փիլիպոսյան
«Եղի՛ր հպարտ… Գոյությունդ
քարշ տալու համար մի՛ սողա, մի՛
ստորանա և մի՛ ստիր»։

- Գարեգին Նժդեհ

Սարգիս
Սիմոնյան

Ու արդարության
պայքարն այս օծված թող
լինի երկպաշտամունքով
ուժի և ազատության...

Անահիտ
Հարությունյան
Փոփոխությունների ճանապարհին
մենք գտնում ենք մեր ուղղությունը։

Գայանե
Այդինյան

“Non est ad astra mollis
e terris via.” - Seneca

Անի
Սադոյան
Աղասի
Բարսեղյան

Ազնվությունը, պատվախնդրությունը և
սկզբունքայնությունը արժանապատիվ
կյանքի նախադրյալներն են։

“Time held me green and dying,
though I sang in my chains like
the sea.” - Dylan Thomas

Անահիտ
Պետրոսյան

Դավիթ
Ապերյան

«Եթե չես կարող թռչել, վազի՛ր․ չես
կարող վազել, քայլի՛ր․ չես կարող
քայլել, սողա՛: Սակայն ինչ էլ որ անես,
շարունակիր առաջ շարժվել»:

«Թագ ու ձևական իշխանություն
փնտրում են այն ոչնչությունները
միայն, որոնք անթագ իշխել,
թագավորել չգիտեն»:

- Մարտին Լյութեր Քինգ

Գևորգ
Մովսիսյան

- Գարեգին Նժդեհ

Ինչ էլ որ լինի կյանքում,
ՄԱ՛ՐԴ մնացեք մարդի՛կ։

Ալեքս
Աղաբաբյան
Անելը հեշտ է,
ուզենալը՝ դժվար:

Մի՛ խուսափիր
դժվարություններից, որ
հետագա կյանքդ ավելի
հեշտ լինի։

Թամարա
Գևորգյան
“The future belongs to those
who believe in the beauty of their
dreams.” - Eleanor Roosevelt

Արշակ
Զաքարյան
«Երջանկության
հասնելու համար ոչ
այնքան արագություն է
հարկավոր, որքան ճիշտ
ընտրված ճանապարհ»։
- Դավիթ Անհաղթ

Դավիթ
Հովակիմյան

Թամարա
Նազարյան
“If you hear a voice within you
say “you cannot paint,” then
by all means paint and that
voice will be silenced.“
- Vincent Van Gogh

Դավիթ
Բաղդասարյան
Maybe this is the
heaven, but we make
such a mess about it.

Էլեն
Անտապյան

Էռնա
Թովմասյան

“Live your life like it’s
your second chance.”

Այստեղ ու հիմա։ Կանք։

Էդուարդ
Մանուկյան

- Սալման Քան

«Իմ հոգին զույգ
հենարաններ ունի՝
Աստված և Հայրենիք»։
- Գարեգին Նժդեհ

Դավիթ
Պողոսյան

Այստեղ կարող էր լինել իմ
ընտանիքի անդամների առաջարկած
ցանկացած մեջբերում։

«Մենք միայն մեկ անգամ ենք
ապրում, այնպես որ ես չեմ
պատրաստվում փախչել և
հետո ափսոսալ չկատարած
գործերիս համար․․․»:

Էլլա
Ավագյան

- Կամինա Ջիխա

Դավիթ
Գրիգորյան
«Երբ որևէ բան շատ կարևոր է քո կյանքում, դու
դրան հասնելու համար անում ես յուրաքանչյուր
հնարավոր բան, անգամ այն դեպքում, երբ
հստակ գիտակցում ես, որ հաղթանակի
հավանականությունն աննշան է»։
- Իլոն Մասկ

Էլեն
Հայրապետյան
“People’s lives don’t end when they
die. It ends when they lose faith.”
- Itachi Uchiha

Լիլիթ
Բախշեցյան

«Դու, բարեկամ, մեծ բան մի՛
համարիր այն, որ քեզ տալիս է
ժամը, վայրկյանը։ Դու գործիր
ժամանակների՛ համար»։
- Գարեգին Նժդեհ

Էրիկ
Մուսայելյան
«Ուժն է ծնում իրավունք»։

- Գարեգին Նժդեհ

Հակոբ
Պետոյան
Մանե
Օհանյան

Պատմությունը գրում են
հաղթողները. դառնանք վաղվա
պատմության կերտողը:

Մարինա
Քոչինյան

Գործի՛ր։ Հետո մի օր էլ
կարթնանաս ու կտեսնես,
որ ամեն ինչ լավ է։

“The best time to plant a tree
was 20 years ago. The second
best time is now.“
- Chinese Proverb

Հայկ
Եղիկյան

Մհեր
Սարիբեկյան

Միակ բանը, որ ես
չգիտեմ, այն է, թե ես
որքան գիտեմ։

Ոչ ոքի ամբողջությամբ
մի՛ վստահիր։

Մերի
Մալխասյան

Լիլիթ
Մինասյան

Cheers to a sweet ending
& new beginning!

«Ահա իմ գաղտնիքը, այն
շատ պարզ է՝ միայն սիրտն է
սրատես... Ամենակարևորը
աչքով չես տեսնի»:
- Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի

Լիլիթ
Ղազարյան

How lucky I am to have something that
makes saying goodbye so hard.

Հասմիկ
Բաղդասարյան
Փորձում եմ գեղեցիկը տեսնել միշտ ու
ամենուր, և այն ինձ օգնում է նույնիսկ
ամենամութ օրերին ժպտալ աշխարհի
չարության ու դաժանության երեսին:

Միլենա
Միրումյան
“When we strive to become better
than we are, everything around us
becomes better too.”

Հրաչյա
Նալբանդյան
“The best way to predict
the future is to create it.”
- Abraham Lincoln

- Paulo Coelho

Նելլի
Մամիկոնյան

Նոննա
Գուլքանյան

«Ավելի լավ է ոչինչ չիմանալ, քան շատ բան
իմանալ, բայց կիսով չափ: Ավելի լավ է ռիսկի
դիմելու գնով հիմար լինել, քան իմաստուն`
ուրիշի կարծիքների հիման վրա»:

«Երբ ես ունեցա բոլոր
պատասխանները,
հարցերը փոխվեցին»:
- Պաուլո Կոելիո

- Ֆրիդրիխ Նիցշե

Կարեն
Պապյան
“Change your thoughts and
you change your world.”

Նարե
Սուքիասյան

- Norman Vincent Peale

“Even miracles take
a little time.”

Սուրամ
Բագրատյան
Հաջողության հասնելու
հավանականությունը ցանկացած
դեպքում 50/50 է:

- Fairy Godmother,
Cinderella

Հասմիկ
Սահակյան
Յուրաքանչյուր ընտրություն և
որոշում ազդում է մտածողության
և անհատականության
զարգացման վրա։ Իսկ ընտրության
հնարավորություններ միշտ կան։

Ջեյմս
Սարգսյան
“The only one who can
beat me is me.”
- Michael Johnson

Կարեն
Բարսեղյան
«Դժվար է պայքարել, բայց
հանձնվելով ավելի հեշտ չի լինելու»։
- Լեոնարդո Դիկապրիո

Սվետլանա
Ալավերդյան
“You’re braver than you believe,
stronger than you seem and smarter
than you think.” - Winnie the Pooh

Սիլվի
Գևորգյան
“You can never be overdressed or
overeducated.” - Oscar Wilde

Տիգրան
Հակոբյան
“Live as if you were to die
tomorrow. Learn as if you were
to live forever.”
- Mahatma Gandhi

Վարուժան
Մկրտչյան
“Once you stop learning,
you start dying.”
- Albert Einstein

Տիգրան
Խաչատրյան
«Համոզվիր, որ ոտքդ ճիշտ տեղ ես
դնում, իսկ հետո ամուր կանգնիր»։
- Աբրահամ Լինկոլն

Վահան
Հակոբյան
It felt so right when you did it.
So never regret about anything.

շրջանավարտներ

«ԱՅԲ» ԴՊՐՈՑԻ
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ
● Ռուբեն Հարությունյան, նախագահ
● Արթուր Ալավերդյան
● Արիս Բերբերյան

● Անահիտ Ադամյան

● Անահիտ Հովհաննիսյան

● Արթուր Ջանիբեկյան (լիազորված անձ` Հակոբ Հակոբյան)
● Դավիթ Յան (լիազորված անձ` Հովհաննես Աթաբեկյան)
● Սարգիս Բադալյան

● Վազգեն Յակուբյան

● Տիգրան Հարությունյան

ԹԻՄ, ՈՐ
ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ Է
ԱՅՍ ՍԵՐՆԴԻՆ
●

Դավիթ Սահակյան, գործադիր տնօրեն

●

Մերի Հովսեփյան, ակադեմիական գծով տնօրեն

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Աննա Ակոպյան, համայնքային գծով տնօրեն

Սիլվիա Յակուբյան, հիմնական դպրոցի տնօրեն

Անահիտ Հարությունյան և ծրագրերի ու գնահատման բաժնի թիմ

Քլարիս Կաբակյան, ուսումնական գործընթացների ղեկավար և թիմ
Արմինե Բաբայան, աշակերտական համայնքի ավագ համակարգող
Տիգրան Հարությունյան, աշակերտական համայնքի համակարգող
Տաթևիկ Խալափյան և տնտեսական թիմ

Քրիստինե Քյուրքլյան և հանրային կապերի ու միջոցառումների կազմակերպման թիմ
Սիրանուշ Սուքիասյան

Ռուզաննա Մայիլյան և Լիլիթ Մամուլյան

Արաքսյա Մարտիրոսյան և նախագծային ուսումնառության կազմակերպման թիմ
ՏՏ թիմ

Սոլանժ Թամամյան և հոգեբանների թիմ
Բժիշկների թիմ

Ֆինանսահաշվապահական թիմ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ
● Հայոց լեզու և գրականություն՝ Անահիտ Հովհաննիսյան,
Աստղիկ Կարապետյան, Գայանե Մկրտչյան

● Հայոց պատմություն՝ Նինա Հայրապետյան, Սարգիս Բալդարյան,
Վահագն Հակոբյան

● Մաթեմատիկա՝ Նաիրա Արշակյան, Ալեքսան Մխիթարյան, Լևոն Գալոյան
● Կենսաբանություն՝ Զարուհի Կարաբեկյան
● Ֆիզիկա՝ Գագիկ Գրիգորյան, Հովսեփ Առաքելյան, Հրայր Օհանյան
● Քիմիա՝ Լևոն Սարգսյան		
● Անգլերեն՝ Սեդա Դալլաքյան, Լիլիթ Պետրոսյան, Աննա Մովսեսյան,
Անահիտ Հակոբյան, Լիլիթ Մամուլյան, Աննա Ակոբյան

● Ռուսերեն՝ Գայանե Մարկոսյան, Արևիկ Հայրապետյան, Գայանե Բալյան,
Սոնա Հարությունյան, Անաիդա Հայրապետյան

● Ֆրանսերեն՝ Էվրիկա Երիցյան					
● Գերմաներեն՝ Անուշ Լալայան, Սրբուհի Լուլուկյան
● Իսպաներեն՝ Նունե Անտոնյան		
● Համաշխարհային պատմություն՝ Լիլիթ Մինասյան, Ջուլիետա Կճանյան
● Գործարարություն՝ Հասմիկ Դանիելյան, Նաիրա Մարգարյան		
●

Մարմնակրթություն՝ Աշոտ Սողոմոնյան, Կարեն Հովհաննիսյան		

● Պար՝ Գագիկ Գինոսյան, Հարություն Բաղդասարյան
● Բեմարվեստ՝ Վարդան Մկրտչյան
● Տեսողական արվեստ՝ Մարի Ադամյան
● Երգչախումբ` Անահիտ Պապայան, Շահե Քեշիշյան			
● Երաժշտախումբ` Վահագն Պապայան					
● Մտածելու հմտություն` Արամ Փախչանյան, Լիլիա Խաչատրյան
● ՏՀՏ ՝ Հայկ Հայրապետյան					

«ԱՅԲ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ
2021 Թ. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ
2018-2019 ուսումնական տարի
Տիգրան Հակոբյանը, Վարուժան Մկրտչյանը,
Դավիթ Պողոսյանը «Այբապատում»
նախագծի շրջանակում այցելել են Գետաշեն
գյուղ, Մարինա Քոչինյանը, Նոննա
Գուլքանյանը՝ Աքորի գյուղ։
Նոննա Գուլքանյանը և Վարուժան
Մկրտչյանը մասնակցել են «Азбука
Интернета» նախագծին, որն իրականացվել
է «Ռոստելեկոմի» և «Վիքիմեդիա
Հայաստանի» հետ։
QSI միջազգային դպրոցում տեղի ունեցած
թեթև աթլետիկայի մրցույթում Էրիկ
Մուսայելյանը նվաճել է 1 ոսկե մեդալ 400
մետր վազքից, 1 արծաթե՝ 200 մետր վազքից,
1 արծաթե՝ էստաֆետայից, Էդուարդ
Մանուկյանը՝ 3 արծաթե մեդալ 30 մետր
և 200 մետր վազքերից և էստաֆետայից,
Սուրամ Բագրատյանը՝ 1 արծաթե մեդալ
1500 մետր վազքից, Ալբերտ Փիլիպոսյանը՝ 1
բրոնզե մեդալ 60 մ վազքից։

Երվանդ Քոչարի թանգարանում «Քոչար.
փարիզյան դպրոց. արդի հայացք»
խորագրով ցուցահանդեսում ցուցադրվել են
Դավիթ Պողոսյանի, Էլեն Հայրապետյանի,
Լիլիթ Բախշեցյանի, Սվետլանա
Ալավերդյանի, Մարինա Քոչինյանի,
Սարգիս Սիմոնյանի և Սիլվի Գևորգյանի
աշխատանքները։
Գերմաներենի առցանց և առկա
ճամբարներին (Վրաստան և Գերմանիա)
մասնակցել են Միլենա Միրումյանը,
Էդուարդ Մանուկյանը, Արշակ Զաքարյանը,
Նարե Սուքիասյանը, Գայանե Այդինյանը,
Թամարա Նազարյանը, Վահան Հակոբյանը,
Դավիթ Ապերյանը, Սարգիս Սիմոնյանը,
Հակոբ Պետոյանը, Ալբերտ Փիլիպոսյանը,
Էլլա Ավագյանը, Լիլիթ Մինասյանը, Նելլի
Մամիկոնյանը, Սվետլանա Ալավերդյանը,
Անահիտ Հարությունյանը և Հասմիկ
Սահակյանը։

«ԱՅԲ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ
2021 Թ. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ
2019-2020 ուսումնական տարի

Հանրապետական առարկայական
օլիմպիադայի մարզային փուլի
մրցանակակիր
●

Էրիկ Մուսայելյան – գերմաներեն՝
III կարգի դիպլոմ

Դավիթ Գրիգորյանն ու Լիլիթ Մինասյանը
արժանացել են ՏՏ ոլորտի լավագույն
աշակերտի պետական մրցանակի։
Վահան Հակոբյանը Write On! գրավոր
խոսքի ստեղծագործական մրցույթի
հանրապետական փուլում զբաղեցրել է 3-րդ
տեղը։

Ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարանում բացված «Ռուսալ»
գիտության փառատոնին մասնակցել են
Սվետլանա Ալավերդյանը, Անի Սադոյանը,
Նելլի Մամիկոնյանը, Էդուարդ Մանուկյանը՝
ցուցադրելով կենսաբանության, ֆիզիկայի և
քիմիայի գիտական փորձեր։
«Այբապատում» ծրագրի շրջանակում Նոննա
Գուլքանյանը և Էլլա Ավագյանը Ներքին
Ծաղկավան և Ներքին Կարմիրաղբյուր
գյուղերի աշակերտների համար վարել են
առցանց դասընթացներ։
Սարգիս Սիմոնյանը մասնակցել է «Իմ
Սարյանը» համահայկական նկարչական
մրցույթին։
Էդուարդ Մանուկյանը և Տիգրան Հակոբյանն
առաջին մրցանակի են արժանացել
համառուսաստանյան ֆիզիկատեխնիկական
«Выходи решать!» մրցույթում մաթեմատիկա
և ֆիզիկա առարկաներից։

Աղասի Բարսեղյանը և Ալեքս
Աղաբաբյանը մասնակցել են նախագծային
ուսումնառության ֆիլմարտադրության
Film Factory ակումբի «Թաքնված գանձերի
հետքերով» նախագծի աշխատանքներին և
թիմի մյուս անդամների հետ մեկտեղ ստեղծել
թեմատիկ առցանց հանդիպումների շարք։
Հասմիկ Բաղդասարյանը և Կարեն
Պապյանը «Կանաչ քիմիա» ակումբի «VR
Lab» նախագծով մասնակցել են «Սերունդ
առանց սահմանների» մրցույթին և դարձել 5
հաղթող թիմերից մեկը՝ ստանալով դրամային
մրցանակ։
Անի Սադոյանը, Արշակ Զաքարյանը,
Գայանե Այդինյանը և Մանե Օհանյանը
«Ռոքեստր» ակումբի «80 ակՕրդ աշխարհի
շուրջը» նախագծի շրջանակում կատարված
ուսումնասիրությունները ներկայացրել են
ներբեռնելի հաղորդաշարի` փոդքաստների
շարքի միջոցով։
Նոննա Գուլքանյանը Ֆ8 ակումբի «Աղբերս
ու ես» նախագծի շրջանակում մասնակցել
է Ֆ8 ակումբի ամբողջ գործունեության
ընթացքում ստեղծված նախագծերի
համար մեկ ընդհանուր կայքի ստեղծման
աշխատանքներին։ «Աղբերս ու ես» նախագծի
աշխատանքները ներկայացվել են վիրտուալ
ցուցահանդեսի միջոցով։
Սարգիս Սիմոնյանը մասնակցել է
«Արվեստանոց» ակումբի «Քաղաքանդակ»
նախագծի աշխատանքներին։

Դավիթ Գրիգորյանը, Միլենա Միրումյանը
և Թամարա Նազարյանը ծրագրավորման
ակումբում աշխատել են առցանց
հարթակի ստեղծման շուրջ, որն առավել
հասանելի և մատչելի կդարձնի հանրային
տրանսպորտային ծառայությունները։
Ալբերտ Փիլիպոսյանը, Էդուարդ
Մանուկյանը, Էրիկ Մուսայելյանը, Ջեյմս
Սարգսյանը, Կարեն Բարսեղյանը, Սուրամ
Բագրատյանը և Տիգրան Խաչատրյանը
մասնակցել են «Տեխնոշարժ» ակումբի
աշխատանքներին։ Երկու ակումբների
համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ստեղծվել է
նոր կայք, որի նպատակն է անուշադրության
մատնված երևանյան քանդակները ճանաչելի
դարձնել բոլորի համար։ Այս նպատակով
«Արվեստանոց» ակումբի աշակերտները
ճեպանկարել են երևանյան քանդակները,
իսկ «Տեխնոշարժ» ակումբի անդամները՝
ստեղծել կայք՝ յուրահատուկ փոխգործուն
քարտեզով, որում նշված են երևանյան
քանդակների վայրերը։

«ԱՅԲ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ
2021 Թ. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ
2020-2021 ուսումնական տարի

Հանրապետական առարկայական
օլիմպիադայի մարզային փուլի
մրցանակակիրներ
● Մհեր Սարիբեկյան – քիմիա՝
III կարգի դիպլոմ
● Նարե Սուքիասյան – գերմաներեն՝
III կարգի դիպլոմ
● Կարեն Պապյան – ռուսաց լեզու՝
III կարգի դիպլոմ
Հանրապետական առարկայական
օլիմպիադայի հանրապետական փուլի
մրցանակակիրներ
● Մհեր Սարիբեկյան – քիմիա՝
III կարգի դիպլոմ
● Նարե Սուքիասյան – գերմաներեն՝
գովասանագիր
Էլլա Ավագյանն արժանացել է «Գրանիշ»
գրական համայնքի հատուկ մրցանակին
(«Փոդքաստ մշակույթի զարգացման և
ժամանակակից հայ գրականության ձայնը
դառնալու համար»)։ Հասարակական
գործունեության մեդիա թիմի իրականացրած
«Յան» փոդքաստային նախագծի
շրջանակում Էլլան ձայնվածքի է վերածել
հայ ժամանակակից հեղինակների
պատմվածքները։

Լիլիթ Մինասյանը ստացել է որևէ
գերմանական բուհում ուսանելու համար
հատուկ անվանական կրթաթոշակ
DAAD-ի կողմից։ Նա մասնակցել է Գյոթեի
ինստիտուտի կազմակերպած Test-DaF
դասընթաց-վերապատրաստմանը և հավաքել
առավելագույն միավորներ (19 միավոր՝
հնարավոր 20-ից)։
«Այբապատում» առցանց դասեր․ Ներքին
Կարմիրաղբյուր գյուղի աշակերտների համար
դասընթացներ են վարել Դավիթ Ապերյանը,
Աղասի Բարսեղյանը, Հակոբ Պետոյանը,
Միլենա Միրումյանը, Էլլա Ավագյանը, Էրիկ
Մուսայելյանը, Թամարա Նազարյանը, Ներքին
Ծաղկավան գյուղի աշակերտների համար՝
Ալբերտ Փիլիպոսյանը, Գևորգ Մովսիսյանը,
Լիլիթ Մինասյանը, Հասմիկ Բարսեղյանը, Մհեր
Սարիբեկյանը, Դավիթ Գրիգորյանը։
«Նիկողոսյան» մշակութային հիմնադրամում
աշակերտներն իրականացրել են Նիկոլայ
Նիկողոսյանի քանդակներից ոգեշնչված
լինոփորագրական հատուկ ծրագիր, որն
ամփոփվել է ցուցահանդեսով։ Մասնակցել են
Սարգիս Սիմոնյանը, Մհեր Սարիբեկյանը, Սիլվի
Գևորգյանը, Սվետլանա Ալավերդյանը, Լիլիթ
Բախշեցյանը, Մարինա Քոչինյանը։
«Այբ» դպրոցի 10-ամյակի առթիվ
Ժամանակակից արվեստի թանգարանում
բացվել է դպրոցի բոլոր տարիների
շրջանավարտների լավագույն
աշխատանքների «10 տարվա արվեստ.
դպրոցից թանգարան» խորագրով
ցուցահանդեսը։ Ներկայացվել են նաև այս
տարվա շրջանավարտներ Սարգիս Սիմոնյանի,
Սիլվի Գևորգյանի, Սվետլանա Ալավերդյանի,
Լիլիթ Բախշեցյանի, Մարինա Քոչինյանի,
Էլեն Հայրապետյանի, Դավիթ Պողոսյանի,
Մհեր Սարիբեկյանի և Անի Սադոյանի
աշխատանքները։

ԲՈՒՀԵՐ, ՈՐՏԵՂԻՑ ՀԵՏԱԳԱ
ՈՒՍՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ԵՆ ՍՏԱՑԵԼ
ՄԵՐ 2021 Թ. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ
●

University of Toronto

●

University of British Columbia

●

University of San Diego

●

University of Berkeley (waitlist)

●

Georgetown University Qatar

●

University of Colorado Boulder

●

University of Bristol

●

University of Kent

●

University of Sheffield

●

University of Minnesota Twin Cities

●

King’s College London

●

University of Evansville

●

Anglo-American University in Prague

●

University of Minnesota Twin Cities

●

University of Edinburgh

●

San Francisco State University

●

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

*Հայաստանյան բուհերի ընդունելության արդյունքները ներկայացված չեն,
քանի որ գործընթացն ավարտվում է հուլիսի 15-ից հետո։

«ԱՅԲ»
ԴՊՐՈՑԻ
ԱՋԱԿԻՑՆԵՐԸ
Դժվար է գտնել երախտագիտության և հիացմունքի
խոսքեր այն մարդկանց հանդեպ, որոնց շնորհիվ «Այբ»
դպրոցն արդեն տասը տարի կա, զարգանում է, նոր
ծրագրեր ստեղծում՝ մեր երկրի ապագան կրթությամբ
վերափոխելու և ուսյալ ու առաքինի սերունդներ կերտելու
առաքելությամբ: «Այբ» դպրոցի հաջողության հիմքը այդ
մարդկանց արժեքների, փորձառության, ներդրումների,
պատասխանատվության այն ընդհանուր հզոր
ազդեցությունն է, որի շնորհիվ անգամ անիրատեսական
թվացող նպատակները դարձել են շոշափելի:

2018-2021 ԹԹ.
«ԱՅԲ» ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ
ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐ
Ալեքսանդր Գրիգորյան

Արման Հարությունյան

Ելենա Կոժեմյակինա

Ալլա Ստեփանյան

Արման Ջիլավյան

Եվա Սողոյան

«Այբ» կրթական հիմնադրամ

Արման Տիգրանյան

Երվանդ Հովհաննիսյան

«Այբ» համայնք

Արմեն Հարությունյան

«Զիգզագ» ՍՊԸ

Անահիտ Վարդանանց

Արմեն Սաֆարյան

Էդուարդ Միհրանյան

Անանուն բարերար

Արմինե Ալոյան

Էլեն Քարիմյան

Անի Ասատրյան

Արմինե Սիմոնյան

Էլեոնորա Արարատյան

Անի Մաթևոսյան

Արուսյակ Մկրտչյան

Էմմա Մովսեսյան

Անի Նազարյան

Արսինե Շիրվանյան

Թալին Սաղդասարյան

Աննա Հակոբյան

Արտակ Հովհաննիսյան

Թենի Մաթյան

Անուշ Աբազյան

Արտավազդ Մինասյան

Թորգոմ Վարժապետյան

Աշոտ Պողոսյան

«Բարրի» ՍՊԸ

Ժակլին Կույումջյան

Արա Աբրահամյան

«Միթ ֆոր Չերիթի» ԲԲԸ

«Իզի Փեյ» ՍՊԸ

Արա Վարժապետյան

«Պողոսյան» հիմնադրամ

Իվան Բլանկո

Արամ Կարապետյան

Գայանե Արամյան

Լևոն Խաչատրյան

Արամ Մանուկյան

Գայանե Վարդանյան

Լևոն Ջանփոլադյան

Արամ Փախչանյան

Գրիգոր Մակիչյան

Լիլիթ Գևորգյան

Արաքսյա Մարտիրոսյան

Գրիգոր Տեր-Ղազարյան

«Կամոբլոգ» ՍՊԸ

Արթուր Գրիգորյան

Դավիթ Յան

Կարեն Պողոսյան

Արթուր Ջանիբեկյան

Դավիթ Սահակյան

«Կրիսպ» ՍՊԸ

Դավիթ Փախչանյան

Հակոբ Մոմջյան

Դիանա Այվազյան

Հայկ Տեր-Մեսրոպյան

«Արմ մարաթոն»
մարզակրթական հիմնադրամ

Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցի

Ռուդոլֆ Սարգսյան

«Հայկս ընդ կո» ՍՊԸ

Սամվել Ներսիսյան

ՀԲԸՄ Հայաստան

Սարգիս Բադալյան

Հովհաննես Ազնաուրյան

Սարգիս Համբարձումյան

Հովնան Լալայան

Սերգեյ Համբարձումյան

Մանանա Թարփոշյան

Սիլվա և Շի Յանգ

Մառտա Միսկարյան

Սիրարփի Հայկազյան

Մարիան Վալցենաու

Սոնա Կոշեցյան

Մարինե Հովհաննիսյան

Սուրեն Թադևոսյան

Մարտիրոս Մինասյան

Սուրեն Մարաշլյան

Մերի Հովսեփյան

Ստեփան Ասլանյան

Մերի Միրզախանյան

Ստեփան Բաբայան

Մերի Պետրոսյան

Վալենտինա Գևորգյան

Մհեր Սահակյան

Վահագն Հայրապետյան

Հովհաննես Յանիկյան
Նազարեթ և Նիլա Ֆըսթըգճյան

«Վարդանյան ընտանիք»
բարեգործական հիմնադրամ

Նարեկ Խաչատրյան

Վիգեն Առուշանյան

Ներսես Ավդալյան

Վիկտոր Դվորկին

Շարմաղ Սաքունց

Վիկտոր Ակուլյան

Շաքե Աբրահամյան

Տաթևիկ Ավետիսյան

Շուշանիկ Բասմաջյան

«Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամ

«Ջի Էն Սի Ալֆա» ՍՊԸ

Տիգրան Հարությունյան

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ

Րաֆֆի և Նինա Ֆըսթըգճյան

Ռուբեն Հարությունյան
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