
«Մուտք» ճամբար- 02.07 - 06.07 
Երաշխավորություններ  

Հիմնվել եմ տրված առաջադրանքների կատարման (առաջադրանքներ - 1,  2), «՜Ժայռ» 

ճամբարում արված գրական ակումբի քննարկման, փոխհարաբերություններին, շփմանն 

ուղղված դիտարկումների վրա: Կարևորել եմ գրական գործի ընկալումը, 

տրամաբանական վերլուծությունը, գրավոր և բանավոր խոսքի գրագիտությունը: 

 

Երաշխավորում եմ հետևյալ դիմորղներին. 

 

Սլավիկ Մուրադյան 

Լիլիթ Յախինյան 

Սամվել Թամազյան 

Նելի Գեղամյան 

Շուշան Գալոյան 

Շուշան Պետրոսյան 

Ծաղիկ Գասպարյան 

Լուսինե Մանուկյան 
 

Մարիետ Սիմոնյան 

 

1. Նելլի Կարապետյան- Նելլին ակտիվ է, աշխույժ, կարծես թե `նոր դիմողներից 

ամենաերկար գործունեություն ծավալածն ինքն էր: Արհեստներում է եղել ահագին 

ժամանակ: Դաստիարակի համար կարող ենք որպես թեկնածու դիտարկել: 

2. Մելինե Սիմոնյան - Մելինեին գիտեմ վաղուց, պարտաճանաչ է, լավ մարդկային 

որակներ ունի, դիմել է դասվարի աշխատանքի համար, մենթորի հետ 

աշխատանքի կարիքը վստահաբար կլինի: Մնացածը կարծում եմ՝ Իմացումի 

հրճվանք լաբորատորիայի ղեկավար՝ Փաշայան Լուսինեն ավելի հստակ ու 

հիմնավոր կներեկայացնի, քանի որ միասին նաև աշխատել են: 

3. Ծաղիկ Գասպարյան - Ծաղիկին շատ հավանում եմ, ի սկզբանե էլ, երբ նոր էր 

դիմել աշխատանքի համար: Գրագետ է,  հետաքրքիր, կարողանում է խմբի հետ 

ճիշտ ու նպատակային աշխատել, գիտի իր անելիքը: Մեկ տարվա 

մեջ  միանշանակ աճ գրանցեց: Վայելում է ծնողների ու սովորողների սերը, իրեն 

վստահում են: Պարտաճանաչ է: 

4. Մոնիկա Տոնոյան- Մոնիկան կրթահամալիր է դիմել դասվարի կամ  երկարացված 

օրվա կազմակերպչի աշխատանքի համար: Խաղաղ, հավասարակշռված աղջիկ է: 

Տիկին Մարիետի քննարկման ժամանակ խուսափեց  խոսելուց, չնայած նրան, որ 

կիրթ ու գեղեցիկ խոսք ունի:  Համբերատար է: Կարծում եմ հնարավորության 

դեպքում իրեն կդրսևորի առավել ակտիվ ու լավ կողմերով: 

5. Շուշանիկ Պետրոսյան-  Շուշանը հետաքրքիր անձնավորություն է, խաղաղ ու 

տարբերվող աշխարհայացքով: Փոքրիկի հետ շփումից շատ բան հասկացա. 
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համբերատարության, հավասարը հավասարի, ընկերական հետաքրքիր մեթոդ էր 

ընտրել, ճամփորդության ողջ ընթացքում հունից դուրս չեկավ, ձայնը 

չբաձրացրեց:  Թեթև ու պարտաճանաչ տեսակ է կարծում եմ, որպես դասվար-

դաստիարակ կհաջողի: Ֆրանսերեն լեզվի մասնագետ է, բայց այդ հարցում 

կարծում եմ՝ կարիք կա իհարկե առանձին աշխատանքի իր հետ, որպես 

լեզվաբանի, հստակ հասկանալու համար: 

6. Շուշան Սարդարյան- Դիմել է դաստիարակի հաստիքի համար: Կարծում եմ որոշ 

ժամանակ փորձաշրջան անցնելուց հետո՝ կկարողանա: Կիրթ է, խոսքը լավն է, 

չնայած որ խուսափեց քննարկմանը մասնակցելուց: Հնարավորություն է 

հարկավոր տալ դրսևորվելու, երտասարդ մայրիկ է, հաճույքով է աշխատում 

երեխաների հետ, համբերատար է: 

7. Աստղիկ Արսենյան- Աստղիկը մասնագիտությամբ հոգեբան է, հետաքրքիր աղջիկ 

է, պատրաստակամ, աշխույժ, անտրտունջ: Կարծում եմ ՝ կհաջողի 

կազմակերպչական որևէ հաստիք զբաղեցնելու պարագայում: Օրինակ՝ 

տրիաթլոնի, ուսուցչի օգնականի, երկարացված օրվա կազմակերպիչի: 

8. Լիլիթ Խալաթյան -  Լիլիթը իմ սովորողներից՝ Սարգսյան Նարեկի մայրիկն է: 

Բացի նրանից, որ որպես ծնող եմ իր հետ շփվել, առիթ եմ ունեցել նաև  ամառային 

ուսումնական ճամբարի ժամանակ համատեղ նախագիծ իրականացնելու՝ 

հայրենագիտությունը անգլերենով: Բավական հետաքրքիր ստացվեց: Փոքր խմբով 

աշխատանքը իր մոտ ավելի հաջողված է կարծում  եմ, դասարանում աշխատանքը 

սկզբի համար չեմ կարող ասել շատ հաջողված, բայց պետք է հաշվի առնել, որ նոր 

է,  փորձ չունի և այլն: Բնավորության մի կետ ունի՝ըմբոստությանը հարող, 

սեփական կարծիքի անբեկանելիության հետ կապված, որը կարծում եմ, կարող է 

որոշ հարցերում խոչընդոտ հանդիսանալ կրթահամալիրյան ծրագրի ու իր 

պատկերացումների մեջ: Չայած նրան, որ շատ է սիրում ամեն բան 

կրթահամալիրում: 

9. Շուշան Գալոյան (Եղիզարյան) - Շուշանը Արևմտյան դպրոցի ծնող է: Անգլերենի 

մասնագետ է: Հավասարակշռված ու բանիմաց է, չի տրտնջում, արագ է 

կողմնորոշվում: Կարծում եմ հնարավորություն պետք է տանք, ինչպես նաև Օտար 

լեզուների ուսումնական կենտրոնը անպայման իր դիտարկումը պետք է անի, նոր 

հստակ որևէ բան որոշենք: 

10. Սլավիկ Մուրադյան  _Հետաքրքրիր տղա է, հետաքրքիր գաղափարներ ունի: 

Ոգևորված է մանկավարժությամբ, երեխաների հետ աշխատելու նորարար 

մեթոդներով:  Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեությունը, իմ համեստ 

կարծքով, պետք է որ հաջողվի իր մոտ:  Մնացածը, իհարկե տիար Գևորգը կասի: 

11. Նելլի Գեղամյան- Նելլիին անասելի շատ եմ հավանել: Երևի թե միակ մասնակիցն 

է, ում համար կտխրեմ, որ սեբաստացի չդառնա: Անչափ լավ ու հետաքրքիր 

տեսակ է, մարդկային որակների հիանալի բույլ՝ հոգատար, պարտրաստակամ, 

խիզախ, ակտիվ: Մասնակիցներից երևի թե ամենամեծն է տարիքով/40տ/, 

աշխատանքային փորձը իհարկե լավն է, բայց ինձ ավելի գրավեց իր թեթևությունը, 

սովորեց հեծանիվ վարել, ջանում էր օգնել բոլորին: Անդադար գրականության 

որոնումների մեջ է, կարդում է ռուսերեն ու հետաքրքիր մեկնաբանություններ է 
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անում ընթերցածների շուրջ:  Շատ երիտասարդներից երիատասարդ): Շատ 

կուզեմ մեզ մոտ մաթեմատիկայի ուսուցիչ աշխատի: Մասնագիտությամբ նաև 

ֆիզիկ է: 

12. Լուսինե Գասպարյան/Լուսինեի հարցում ամեն դեպքում ցանկալի կլինի տիկին 

Սվետա Ճաղարյանի կարծիքը/: Ինձ մի բան խանգարեց, բայց կարող է մենակ ինձ 

ու շատ սուբյեկտիվ լինեմ այդ հարցում: Պարզապես, երբ մեր երիաժիշտ 

աղջիկներին տեսնում եմ/հարցը որևէ կերպ տարիքին  չի վերաբերում/, ու 

տեսնում եմ մի տեսակ կաշկանդված ու պասիվ վիճակ երաժշտի համար, չեմ 

կարողանում իրեն մեզ մոտ պատկերացնել: Գուցե լավ երաժիշտ է, բան չունեմ 

ասելու, բայց վստահ չեմ, ամեն դեպքում թող երաժիշտները որոշեն)) 

13. Լիլիթ Յախինյան - Յուրահատուկ մտածելակերպով, ամուր բնավորությամբ 

աղջիկ է:  Ակտիվ է, չի տրտնջում, խիզախ է, բանիմաց: Գիտեմ, որ Մարթան 

առաջարկել է կազմակերպչական հաստիք, կարծում եմ կհաջողի, քանի որ 

ձգտում և ինքնակատարելագործման մեծ ցանկություն ունի: 

14. Սամվել Թամազյան - Սամվելի հետ՝ տարիներ առաջ, Կուրթանի վրանային 

ճամբարում ենք եղել:   Լավ մարդ է, լավ որակներով: Իհարկե դժվարանում եմ 

պատկերացնել դասավանդման հարցում՝ ինչպիսի՞ն կլինի, բայց հետաքրքիր 

գաղափարներ ունի, կարող է սովորողների համար  այլընտրանքային ու նոր 

գաղափարներով գրավիչ կողմով հանդես գալ, հետաքրքրել: 

 

Սա իհարկե ամբողջապես իմ սուբյեկտիվ կարծքին է/ընթացքում տիկին Մարիետի հետ 

քննարկելիս, շատերի մասին համակարծիք էինք, ինչը ինձ ուրախացրեց շատ/: Եթե այլ 

կերպ էիք պատկերացնում ներկայացումը, հարգելի ու սիրելի մարդիկ, խնդրում եմ 

ուղղեք ու ասեք՝ ինչպե՞ս ուղարկեմ, կամ այլ տարբերակը ո՞րն է:   
 

Հարգանքով՝ Սոնա Փափազյան 
 

https://syuzncom.wordpress.com/
https://lilithculture.wordpress.com/
https://samvelhistorycom.wordpress.com/

