
Ուսումնասիրություն  

Հարավային և Արևմտյան 

դպրոցների ուսճամփորդություններ 

Սեպտեմբեր, 2017-2018 ուստարի 

  

 1. Ապարան, Լուսագյուղ, Թուխ Մանուկ  

Սեպտեմբերի 

21  

Կարինե Բաբուջյան, Մարիամ 

Քալանթարյան  

Հարավային դպրոցի 2-

րդ դասարանի 19 

սովորող  

 

2.  Արզական, Նեղուցի սուրբ 

Աստվածածին եկեղեցի  Սեպտեմբերի 

23  

  

Հասմիկ Պողոսյանին, օգնական՝ 

Շուշան Ալեքսանյան  

Հարավային դպրոցի 4-

5րդ դասարանների 21 

սովորող  

3.  Ուշի  

Սեպտեմբերի 23  

  

Գոհար Սմբատյան, Արաքսյա 

Հովհաննիսյան  

Հարավային դպրոցի 2-

րդ դասարանի 14 

սովորող  

4. Ուշի  

Սեպտեմբերի 23  

  

Տաթև Մելքոնյան, Մարինե 

Մանուկյան  

Հարավային դպրոցի 1-

ին դասարանի 18 

սովորող  



5. Մեղրաձոր, Թեժառույքի վանական 

համալիր  
Սեպտեմբերի 16  

Տաթև Ավետիսյան, Լիլիթ 

Հայկազունի  

Արևմտյան դպրոցի 2-րդ 

դասարանի 20 սովորող  

6. Ծաղկեվանք  

Սեպտեմբերի 30  

  

Սոնա Փափազյան, Շուշան  

Ալեքսանյան, Վարսիկ Աթոյան  

Արևմտյան դպրոցի 4-

րդ դասարանների 21 

սովորող  

7.  Մայրավանք  

Սեպտեմբերի 30  

  

Տաթև Աբրահամյան, Արմինե  

Արբահամյան, Գրետա Բակունց  

Արևմտյան դպրոցի 5-

րդ դասարանների 19 

սովորող  

8.  Նեղուցի սուրբ Աստվածածին եկեղեցի  

  Սեպտեմբերի 23  

  

Լուսինե Փաշայան, Արմինե  

Աբրահամյան, Մեկինե Սիմոնյան  

Արևմտյան դպրոցի 2-րդ 

դասարանի 22 սովորող  

   Բազմօրյա ճամփորդություններ        

 

9. 

Գեղարքունիկի մարզ, Տավուշի մարզ  
Սեպտեմբերի 9- 

10  

Քնարիկ Ներսիսյան, Սոնա 

Փափազյան  

Կրթահամալիրի 4-10-րդ 

դասարանների 

սովորողներ, 

կրթահամալիրի 

դասավանդողներ (28 

անձ)  

  

Ուսումնասիրության հիմքեր 



 

Ուսումնական ճամփորդությունների կազմակերպման  կարգ 

Ուսումնական ճամփորդությունների կազմակերպման մասին հրամաններ 

Կազմակերպիչ դասավանդողների բլոգներ 

Սովորողների բլոգներ 

 

 

Հարավային դպրոց-պարտեզ 

 

 

Ուսճամփորդություն  Արզական, Նեղուցի սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 

 

Ուսումնական ճամփորդություն կազմակերպման մասին հրաման 

Կազմակերպիչ՝ Հասմիկ Պողոսյան 

 

Նախագիծը շարադրված է: Սակայն ուսճամփորդությունների 

կազմակերպման կարգի կետերը հիմնականւմ արտահայտված չեն: Ոչ իր, ոչ 

սովորողների բլոգներում չկան նախնական աշխատանքի պատումներ, 

տեսագրություն-ձայնագրություն: Արդյունքում՝ Հասմիկն ունի մեկ 

տեսաֆիլմ, սակայն պատահականության սկզբունքով ընտրված հինգ  

սովորողների մոտ ոչ մի հիշատակություն չկար այդ ուսճամփորդության 

մասին՝ ոչ նախագծի, ոչ դրա արդյուքի մասին: 

 

Օգնական՝ Շուշան Ալեքսանյան 

Շուշան  Ալեքսանյանի բլոգում այս ճամփորդությունը որևէ կերպ 

արտահայտված չէր : Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվության մեջ էլ այն չկար:  

 

Սովորողներ 

http://www.mskh.am/am/23204
http://www.mskh.am/am/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6-2017?page=1
https://hasmikpoghosyan1993.wordpress.com/2017/09/15/%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A5%D5%B2%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB-%D5%BD%D5%A2-%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6-%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5/
http://mskh.am/am/71974
http://mskh.am/am/71974
https://hasmikpoghosyan1993.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VbZYrBYP0Gw
https://www.youtube.com/watch?v=VbZYrBYP0Gw
https://shalexsanyan.wordpress.com/


Անգելինա Ղազարյան – ուսճամփորդության մասին ոչ նախագիծ կա, ոչ որևէ 

նյութ   

Իրինա Գյուրջինյան    – ուսճամփորդության մասին ոչ նախագիծ կա, ոչ որևէ 

նյութ   

Արման Գևորգյան– ուսճամփորդության մասին ոչ նախագիծ կա, ոչ որևէ 

նյութ 

ԳարիկՄարտիրոսյան – մայիսից հետո որևէ նյութ չունի 

ԱլեքսսԲալասյան - ուսճամփորդության մասին ոչ նախագիծ կա, ոչ որևէ 

նյութ     - 

 

«Բարձունքի նվաճում» նախագծի շրջանակներում ուսումնական 

ճամփորդություն դեպի Ուշի 

 

Գոհար Սմբատյան, Արաքսյա Հովհաննիսյան 

Ուսումնական ճամփորդություն կազմակերպման մասին հրաման 

 

Ճամփորդություն ըստ հրամանի իրականացվել է սեպտեմբերի 23-ին:  

Նախագիծը Գոհար Սմբատյանի բլոգում հրապարակված է սեպտեմբերի 29-

ին:  Նախագծում Ճամփորդության նախապատրաստական որևէ աշխատանք 

նախատեսված  և ներկայացված չէ:  

 

Գոհար Սմբատյանը իր բլոգում ներկայացրել է ուսումնական 

ճամփորդության ֆիլմ-պատումը:  

 

Մասնակցել է 14 սովորող:  

Ներկայացված է երեք սովորողի նյութ՝ Ստեփան Իլոյանի տեսապատումը, 

Նատալի Ավագյանի ձայնագրությունը, և Առնակ Վերմիշյանի գրավոր 

պատումը:  

 

https://angelinaghazaryan.wordpress.com/
https://irinagyurjinyan.wordpress.com/
https://armangevorgyanblog.wordpress.com/category/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
https://garikmartirosyanblog.wordpress.com/page/2/
https://aleqsbalasyan.wordpress.com/
https://smbatyanblog.wordpress.com/
https://araqshovhannisyan.wordpress.com/
http://mskh.am/am/71972
https://www.youtube.com/watch?v=stN8k0XsWVs
https://www.youtube.com/watch?v=WezYp1aNUoE
https://soundcloud.com/gohar-smbatyan/tpavorutyunner-ushi-natali


Մնացած 11 սովորողի մոտ որևէ պատում չկա:  

 

Արաքսյա Հովհաննիսյան 

 

Չկան ձևակերպված նախագիծ, սովորողների պատումներ: Ներկայացված է 

միայն դասավանդղի  ֆիլմ-պատումը: 

 

 

«Բարձունքի նվաճում» նախագծի շրջանակներում ուսումնական 

ճամփորդություն դեպի Ուշի 

 

 

Ուսճամփորդության կազմակերպիչ՝  Տաթև Մելքոնյան  

 

Տաթև Մելքոնյան – ձևակերպված է նախագիծը, սակայն նախնական 

աշխատանքի որևէ նկարագրություն, ձայնագրություն, տեսագրություն, 

պատում չկան: 

 

Դրված է ուսճամփորդության տեսաֆիլմ: Սակայն չի երևում այն 

շրունակական աշխատանքը, որ ետք է արվեր ուսճամփորդությունից հետո: 

 

Ուսճամփորդության կազմակերպչի օգնական՝՝ Մարինե Մանուկյան 

 

Մարինե Մանուկյան – նույնը օգնականի մոտ է: Չեն երևում նախագծի 

առաջին և երկրորդ փուլի աշխատանքները: 

 

 

 

Ուսումնական ճամփորդությունը Ապարան, Լուսագյուղ, Թուխ Մանուկ 

https://araqshovhannisyan.wordpress.com/
https://araqshovhannisyan.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=2MM5nahP0HM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=568&v=4ijdY3Udqio
https://marinemanukyanblog.wordpress.com/
https://karinebabujyan.wordpress.com/2017/09/14/%D5%AB%D5%B4-%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%A8-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%BD-3/


 

Կարինե Բաբուջյան,  

Նախագիծը ձևակերպված է: Կա  ուսճամփորդության ֆիլմը: Սովորողների 

պատումներ չկան: 

 

Մարիամ Քալանթարյան 

 

Նախագիծը ձևակերպված է: Սակայն դասավանդողիև սովորողների 

արդյունքը որևէ արձագանք չկար: 

 

 

 

Արևմտյան դպրոց-պարտեզ 

 

Ուսումնական ճամփորդությունը Մեղրաձոր, Թեժառույքի վանական 

համալիր 

Ուսումնական ճանփորդության կազմակերպման հրաման 

Կազմակերպիչ՝ Տաթև Ավետիսյան,  

 

Նախագիծը ձևակերպված է: 

Սրանք արդյունքներն են. 

Ահա, սպասված բարձունքը հաղթահարված է 

<<Բարձունքի հաղթահարում>> և <<Գետը համայնքում>>  նախագիծը 

նախագծում 

Արեգ Հարությունյանի ֆիլմը ճամփորդության մասին 

Ռադիոթողարկում- Պատմում ենք ճամփորդության մասին. հարցազրույց 

ծնողներից և Մեղրաձորի դպրոցի մեր ընկերներից 

Նկարում ենք Մեղրաձորն ու Թեժառույքի վանքը 

https://karinebabujyan.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=396s_Xm-B4g&feature=youtu.be
https://mariamqalantaryan.wordpress.com/
http://www.mskh.am/am/71838
https://tatevavetisyan89.wordpress.com/
https://tatevavetisyan89.wordpress.com/2017/09/16/%d5%a1%d5%b0%d5%a1-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a7/
https://tatevavetisyan89.wordpress.com/2017/09/09/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://tatevavetisyan89.wordpress.com/2017/09/17/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%a3-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b5%d5%a1/
https://tatevavetisyan89.wordpress.com/2017/09/23/%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%a9%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1/
https://tatevavetisyan89.wordpress.com/2017/09/23/%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%a9%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1/
https://tatevavetisyan89.wordpress.com/2017/09/18/%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%B4%D5%A5%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%B6-%D5%B8%D6%82-%D5%A9%D5%A5%D5%AA%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%84%D5%AB-%D5%BE/


 

 

Բացակայում է նախապատրաստական աշխատանքի նկարագրությունը: 

 

 

Կազմակերպիչ դասավանդողի օգնական՝ Լիլիթ Հայկազունի 

 

Ներկայացված է պատում՝ նկարաշարով: Այլ բան այս նախագծի հետ 

կապված չկար բլոգում: 

 

 

Հայրենագիտական-ճանաչողական ճամփորդություն-քայլարշավ 

Ծաղկեվանք 

Ուսումնական ճանփորդության կազմակերպման հրաման 

 

Սոնա Փափազյան,  

Նախագծի ձևակերպումը և նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները սովորողների բլոգներում 

Սովորողների հետազոտական աշխատանքներ. 

 

  Քեթրին Եփրեմյան 

 Էլեն Սաֆարյան 

 Անիտա Գրիգորյան 

 Դավիթ Բաբաջանյան 

 Անահիտ Թովսմասյան 

https://haykazunililit.wordpress.com/2017/10/05/%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB-%D5%B4%D5%A5%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80/
https://haykazunililit.wordpress.com/2017/10/05/%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB-%D5%B4%D5%A5%D5%B2%D6%80%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80/
https://sonapapazyanblog.wordpress.com/2017/09/11/%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%A9%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84-%D5%A1%D6%80%D5%A1/
https://sonapapazyanblog.wordpress.com/2017/09/11/%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%A9%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84-%D5%A1%D6%80%D5%A1/
http://www.mskh.am/am/72083
https://qetrinepremyan.wordpress.com/2017/09/17/%D5%A1%D6%80%D5%A1-%D5%AC%D5%A5%D5%BC-%D5%AE%D5%A1%D5%AD%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://elensafaryan.wordpress.com/2017/09/18/%D5%A1%D6%80%D5%A1-%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/
https://anitagrigoryan.wordpress.com/2017/09/27/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84/
https://davitbabajanyan.wordpress.com/2017/09/15/%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D5%BF%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6-%D6%87-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D6%87%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://anahittovmasyan.wordpress.com/2017/09/15/%D5%A1%D6%80%D5%A1-%D5%AC%D5%A5%D5%BC-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84/


 Սոնա Հովհաննիսյան 

 Վիկտորիա Հակոբյան 

 Աշոտ Մարկոսյան 

 Իռեն Ջանիկյան 

 Սերգեյ Ղազարյան 

 Սյուզաննա Գալստյան 

Սովորողների պատումները.  

1. Սոնա Շահսուվարյան 

2. Իռեն Ջանիկյան 

3. Սոնա Հովհաննիսյան 

4. Արտաշես Մեջլումյան 

5. Դավիթ Բաբաջանյան 

6. Սերգեյ Ղազարյան 

7. Արմեն Շահնազարյան 

8. Քեթրին Եփրեմյան 

9. Աշոտ Մարկոսյան 

10. Էլեն Սաֆարյան 

11. Նարեկ Սարգսյան 

Սոնա Փափազյանի ֆիլմը ուսճամփորդությունից հետո. 

 

 

Ընդհանուր դիտարկումներ 

https://sonahovhannisyan.wordpress.com/2017/09/27/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D6%87%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://hakobyanvika.wordpress.com/2017/09/27/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%AC/
https://ashotmarkosyan.wordpress.com/2017/09/17/%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A1-%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%AB-%D5%B4/
https://janikyaniren.wordpress.com/2017/09/16/%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AC%D5%A5%D5%BC/
https://sergeykhazaryanblog.wordpress.com/2017/09/18/%D5%A1%D6%80%D5%A1-%D5%AC%D5%A5%D5%BC/
https://syuzgalstyan.wordpress.com/2017/09/27/%D5%AB%D5%B4-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%B6-%D5%A5%D5%B4-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%BE/
https://sonashahsuvaryan.wordpress.com/2017/09/24/%D5%A2%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-2/
https://janikyaniren.wordpress.com/2017/10/02/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://sonahovhannisyan.wordpress.com/2017/10/02/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://artashesmejlumyan.wordpress.com/2017/10/02/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://davitbabajanyan.wordpress.com/2017/10/02/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D6%87%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://sergeykhazaryanblog.wordpress.com/2017/10/02/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://armenshahnazaryan.wordpress.com/2017/10/03/%D5%A1%D6%80%D5%A1-%D5%AC%D5%A5%D5%BC/
https://qetrinepremyan.wordpress.com/2017/10/04/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://ashotmarkosyan.wordpress.com/2017/09/30/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://elensafaryan.wordpress.com/2017/10/08/%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/
https://nareksargsyanblog.wordpress.com/2017/10/02/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB-%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84/


Ուսումնական ճամփորդությունների ներկայացված հայտերը մեծ մասամբ 

չէին համապատասխանում  ուսումնական ճամփորդությունների 

կազմակերպման կարգին:  

 

 Նախագծերը միշտ չէին մանրամասն ձևակերպված: 

 Օգնականները նախագծային ամբողջական ընթացքին չէին 

մասնակցում: Եվ նրանց բլոգներում  երբեմն նույնիսկ բացակայում էին 

նախագծերի ներկայացումը: 

 Հիմնականում ուսումնական ճամփորդություններում բացակայում է 

առաջին՝ նախապատրաստական, ուսումնասիրության  փուլը; Չկան 

այդ փւլի լուսաբանումներ, աշխատանքի ընթացքի ներկայացում: 

 Ուսճամփորդուունների նախագծերը հիմնականում շրջանցել էին 

փոխանակման  ծրագրերը: 

 նախագծերի իրականացման արդյունքների ներկայացման մեջ 

սովորողների պատումները, տեսաֆիլմերը, ձայնագրությունները կա 

բացակայում էին, կամ քիչ էին՝ ընդմենը մի քանի սովորողի: 

 նախագծեում ընդգրկված են ծնողներ, բայց բացակայում են 

ընտանեկան լուսաբանումները 

 Հիմնական դպրոցի կայքում բացակայում է ճամփորդություններ էջը 

 

Առաջարկություներ ուսումնական ճամփորդությունների կազմակերպման 

կարգի 

 նախակրթարանի ուսումնական ճամփորդություններին ներկայացվող 

պահանջները առանձնացնել, հստակեցնել 

http://www.mskh.am/am/23204
http://www.mskh.am/am/23204


 առանձնացնել 5-6 տարեկանների ուսումնական 

ճամփորդություններին ներկայացվող պահանջները 

 

 

 


