ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեկնարկել է «Մեղու» հայերենի մրցույթը

Երևան, 14 սեպտեմբերի, 2016 թ․
Մեկնարկել է «Մեղու. հայերենը բոլորի համար» մրցույթը, որին կարող են մասնակցել 312-րդ դասարանների բոլոր ցանկացող աշակերտները: Այս տարի մրցույթը տեղի
կունենա հոկտեմբերի 27-ին:
Մրցութային փաթեթ-հրավերներն արդեն ուղարկվել են Հայաստանի և Արցախի ավելի
քան 1250 դպրոցներին: Փաթեթներն ընդգրկում են դպրոցի մասնակցության հայտը,
մրցույթի անցկացման մանրամասն կարգը և այլ անհրաժեշտ նյութեր:
Աշակերտների մասնակցության վճարը կատարելու և դպրոցի ցուցակում գրանցվելու
վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 4-ն է, իսկ դպրոցի հայտի ներկայացման
վերջնաժամկետը՝ հոկտեմբերի 7-ը:
«Մեղու» մրցույթին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ այցելելով մրցույթի կայք:
«Մեղու» հայերենի մրցույթը ստեղծվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից։ Մրցույթը
2014 թվականից ամեն տարի անցկացվում է Հայաստանի ու Արցախի դպրոցներում։
Մրցույթի նպատակն է համընդհանուր հետաքրքրություն առաջացնել հայոց լեզու
առարկայի հանդեպ, այն առավել գրավիչ ու սիրելի դարձնել երեխաների համար,
նորովի մատուցել հայոց լեզուն՝ ցույց տալով նրա ողջ հմայքն ու գեղեցկությունը,
զարգացնել երեխաների լեզվամտածողական և լեզվագիտական ունակությունները:
2015 թ.-ին «Մեղու»-ին մասնակցել են ընդհանուր թվով 41.606 դպրոցականներ
հանրապետության բոլոր մարզերի և Արցախի 1001 դպրոցներից: Մրցույթի
արդյունքներով հաղթող է ճանաչվել 1 աշակերտ: Բացի դրանից, մրցույթում լավագույն
արդյունք է ցուցաբերել 308 աշակերտ։ «Այբ» կրթական հիմնադրամը հատուկ
խրախուսական մրցանակներ է շնորհել ևս 905 աշակերտի՝ բոլոր այն դպրոցներում,
որտեղ չեն եղել հաղթող կամ պատվոգրակիր երեխաներ:
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«Մեղու. հայերենը բոլորի համար» մրցույթի պաշտոնական կազմակերպիչն է «Այբ»
կրթական հիմնադրամը:
Մրցույթն անցկացվում է Հայաստանում՝ ՀՀ կրթության և գիտության, Արցախում՝ ԼՂՀ
կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունների հովանու ներքո:
Հայաստանում մրցույթի կազմակերպման գործընկերն է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸն:
Стартовал конкурс армянского языка «Пчелка»
Стартовал школьный конкурс «Пчелка: армянский для всех», в котором могут принять
участие все заинтересованные школьники с 3 по 12 классы. В этом году конкурс будет
проведен 27 октября.
В свыше 1250 школ Армении и Арцаха уже отправлены пакеты приглашений,
включающие образец заявки на участие для каждой школы, подробную инструкцию
проведения конкурса и все необходимые материалы.
4 октября – окончательный срок для регистрации в школах и оплаты за участие в
конкурсе. 7 октября - окончательный срок для предъявления школами заявок на участие.
Подробнее о конкурсе можете узнать на сайте конкурса.
Конкурс армянского языка «Пчелка» был создан Образовательным фондом «Айб». С 2014
года конкурс каждый год проводится в школах Армении и Арцаха.
Цели конкурса «Пчелка» — вызвать всеобщий интерес к армянскому языку, сделать
этот предмет более привлекательным для детей, развить у них языковое мышление
и лингвистические способности, помочь детям выявить собственный потенциал и
проявить себя, содействовать развитию и распространению армянского языка.
В 2015 году в конкурсе «Пчелка» участвовали 41606 учеников с 3-го по 12-й классы из 1001
школ Армении и Арцаха. По итогам конкурса победителем стал один ученик. Кроме
этого, 308 учеников показали лучший результат. Образовательный фонд «Айб», как
организатор конкурса, учредил специальные поощрительные призы еще 905 ученикам в
тех школах, где не было победителей или дипломников.
Официальный организатор конкурса «Пчелка: армянский для всех» – Образовательный
фонд «Айб».
Конкурс проводится в Армении и Арцахе под патронажем Mинистерства образования
и науки РА и Mинистерства образования, науки и спорта НКР.
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Организационный партнер конкурса в Армении – ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».
Meghu Armenian Language Contest Launched
The contest “Meghu. Armenian for All” is launched. It is open to all interested students of grades
3-12. This year the contest will be held on October 27.
The packages with invitations for participation have already been sent to more than 1250
schools in Armenia and Artsakh. The packages include the school application form, detailed
rules of the contest, and other relevant materials.
The deadline for children to pay their participation fees and register at schools is October 4,
and the school application deadline is October 7.
For further details, please visit our website.
Meghu Armenian Language Contest is created by the Ayb Educational Foundation. The contest
has been held in schools of Armenia and Artsakh since 2014.
Meghu aims at generating universal interest toward the Armenian language, making this subject
maximally engaging for students, developing linguistic thinking and abilities, helping students
discover their potential and realize themselves, and contributing to the further development and
promotion of the Armenian language.
In total, 41606 students of grades 3-12 from 1001 schools of Armenia and Artsakh participated in
Meghu 2015. The contest had one winner. Besides her, 308 students showed best results.
Moreover, the Ayb Educational Foundation, as the organizer of the competition, will award prizes
to another 905 students at schools where there are no best results or winners.
The official organizer of the “Meghu. Armenian for All” contest is the Ayb Educational Foundation.
The contest is held under the auspices of the RA Ministry of Education and Science in Armenia,
and the NKR Ministry of Education, Science and Sport in Artsakh.
The organizational partner of the contest in Armenia is VTB Bank (Armenia).
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