
Տնօրենի հարցադրումը 

Ինչո՞ւ նախօրոք հայտարարված մուտքի ճամբարները դպրոցներում չկան, և 6 

տարեկանների առաջին դասարաններն արդեն ձևավորված չեն։ Դպրոցների 

ղեկավարները թող բացատրեն։ Եթե սովորողների մուտքի ճամբար լիներ,«Իմացումի 

հրճվանք»-ի լաբորատորիան դասվարների հետ աշխատանքի այլ աշխատակարգ 

կմշակեր։  

Ուր են դպրոցի, լաբորատորիայի գործընկեր դասվարները, որ մասնակցում են 

մանկավարժական ճամբարին, դպրոցի մանկավարժական ճամբարում՝ ցանցի 

կազմակերպմանն ուղղված նախագծերը։  

Տնօրենը հանում է 5-6 տարեկանների դասվարների մուտքի ճամբարը։ «Իմացումի 

հրճվանք»-ի լաբորատորիան թող սովորողների մուտքի ճամբարի բովանդակության-

աշխատակարգի միասնականացման հարցերով զբաղվի։  

Մանկավարժական մուտքի ճամբարը դրսից դիմողների, նոր մարդկանց համար թող 

լինի, այդ թվում՝ ուսուցչի օգնականների, ոիրենց համար կարևորվող մյուս 

վերապատրաստումն անցնելու՝ լող, հեծանիվ, մարմնամարզություն, տեխնոլոգիա, 

երաժշտություն։ 

 

Պատասխաններ 

 
От: Սուսան Մարկոսյան 
Отправлено: 20 марта 2019 г. 23:40 

Кому: Աշոտ Բլեյան; Գևորգ Հակոբյան 

Тема: Մարտի 21-ի աշխատանքային հավաքից առաջ 

  

Տիար Բլեյան, մանկավարժական գարնանային բաց ճամբարի նախագծում (ես եմ 

հրապարակել մարտի 3-ին)՝ ընդհանուր բովանդակություն, աշխատանքի 

ուղղություններ, աշխատակարգ), եղել են՝  

 սովորողների մուտքի ճամբար 2-5-րդ, 6-8-րդ, 9-11-րդ, 2019-2020 ուստարվա 10-

րդ դասարանցիների համար. 

  2019-2020 ուսումնական տարվա 5-6 տարեկանների դասվարների ճամբար  

Սրա պատճառով 5-6- տարեկանների մուտքի ճամբար չէի նախատեսել։  

Լուսինեն արձագանքել է՝ ներկայացնելով դասվարների ճամբարի նախագիծը։  

Մամիկոնյան Կարինեի հայտարարած ճամբարը տեսել եմ, երբ արդեն ՖԲ-ում էլ է 

եղել։ Չեմ արձագանքել. մեղավոր եմ։  

Քնարիկի հետ երեկ ենք խոսել դասվարական ճամբարին Կարինեի մասնակցության 

մասին։  
 

https://pedagogicalclubmskh.wordpress.com/2019/03/07/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB-25-29/
https://pedagogicalclubmskh.wordpress.com/2019/03/07/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB-25-29/
https://pedagogicalclubmskh.wordpress.com/2019/03/07/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB-25-29/
https://elementaryschoolmskhdot.wordpress.com/2019/03/17/%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BF%D6%84%D5%AB-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80/#more-655


Նկատի եմ ունեցել անցած տարվա փորձը։  2018թ. դասվարական մուտքի ճամբարը 

գործել է։ Մասնակիցները՝ 

1.Արմինե Գյոնջյան 

2.Լուսինե Պետրոսյան 

3. Մերի Գրիգորյան 

4.Տաթև Թամազյան 

5.Լուսինե Գասպարյան 

6.Կարինե Խառատյան 

7. Անուշ Աթայան 

8.Լիլիա Զախարյան 

9.Լուսինե Բարխուդարյան 

10.Տաթև Սահակյան 

11.Դիանա Գևորգյան 

12.Լիլիթ Մովսիսյան  
 

Հարգանքով՝ Սուսան Մ.  
 

 
От: Գոհար Բալջյան 
Отправлено: 20 марта 2019 г. 18:03 

Кому: Սուսան Մարկոսյան 

Тема: RE: Տիար Բլեյանի անունից 

  

Ես առաջնորդվել եմ մարտի 25-29-  հրապարակված ծրագրով, որտեղ 2019-2020 

ուսումնական տարվա առաջին դասարանցիների համար մուտքի ճամբար չկար 

նախատեսված: Շամիրամ Պողոսյանի տարածած հայտարարության մեջ մուտքի 

ճամբարը նախատեսված էր հունիսին և մեզ մոտ գրանցված (10 դիմում) առաջին 

դասարանցիների ծնողներն այդ պայմանավորվածությունն ունեն:  

Մարտի 25-29-ի ընթացքում նախատեսում ենք գրանցված ծնողների հետ 

հանդիպումներ, պայմանագրի ծանոթացում, առաջացած հարցերի պարզաբանում: 
 

 

 
От: Քնարիկ Ներսիսյան 
Отправлено: 20 марта 2019 г. 14:09 

Кому: Նառա Նիկողոսյան; Սուսան Մարկոսյան; Կրտսեր դպրոցի ղեկավարներ 

Копия: Լիլիթ Ազիզխանյան 

Тема: >>: Տիար Բլեյանի անունից 

  

Մարտի 10-ին Հյուսիսային դպրոցի ենթակայքում հրապարկվեցին Մուտք ճամբարի 

ծրագիրը և դասվար Կարինե Մամիկոնյանի հայտարարությունը, տեքստերը 

https://elementaryschoolmskh.wordpress.com/2018/03/29/%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BF%D6%84-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80-2/
https://elementaryschoolmskh.wordpress.com/2018/03/29/%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BF%D6%84-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80-2/
https://pedagogicalclubmskh.wordpress.com/2019/03/07/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-25-29/
https://artschool.mskh.am/?p=80633
https://artschool.mskh.am/?p=80633
https://artschool.mskh.am/?p=80639


շրջանառվեցին ֆեյսբուքում, նաև տեղադրվեց կրթահամալիր կայքում:   Ծնողական 

հավաք ենք իրականացրել, ներկայացրել դպրոցը, Մուտքի ճամբարի ծրագիրը: 

Այս ընթացքում ես որևէ հայտարարություն, ծրագիր, նամակ՝  որպես ծրագրի 

ղեկավար, չեմ ստացել, որ 6 տարեկանների Մուտքի ճամբարը օրացույցից դուրս է: 

Ցավով պիտի արձանագրեմ այն փաստը, որ հայտարարությունները կայքում 

շրջանառվող դուրս են մնում  կարևորագույն ուշադրության շրջանակից, կրում են 

ձևական բնույթ:  Որևէ միասնական որոշում, քննարկում չի եղել, որ ես չմասնակցեմ և 

դուրս մնամ կարգից:  

Նախորդ տարի էլ Հյուսիսային դպրոցը գործել է էսպես, քանի որ միշտ բնական 

դժվարություն ունենք ընդունելության հետ կապված, իսկ մուտքի ճամբարի 

ընթացքում ստեղծված նյութերը իրական ընդունելությանը ուղղված գովազդ են:  
 

 
От: Լուսինե Փաշայան 
Отправлено: 20 марта 2019 г. 12:00 

Кому: Նառա Նիկողոսյան; Սուսան Մարկոսյան; Կրտսեր դպրոցի ղեկավարներ 

Копия: Լիլիթ Ազիզխանյան 

Тема: Re: Տիար Բլեյանի անունից 

  

5-6 տարեկանների մուտքի ճամբարը կարևորել է տիար Բլեյանը... գոնե անցած տարի 

էդպես էր։ Ավելին՝ դասվարները պետք է ստանային մասնագետների երաշխավորությունը, 

ապա իրավունք ձեռք բերեին դասարան վերցնելու։ 

 

Առաջին դասարանի մուտքի ճամբարը գարնանային արձակուրդին չկազմակերպելու 

վերաբերյալ և՛ դասվարները, և՛ ծրագրի ղեկավարներից մի քանիսը ունեն միասնական 

մոտեցում և հիմնավորում։ Լաբորատորիան համաձայն է այդ հիմնավորմանը։ 

 

Այն, որ « Մուտք» ճամբարը գեղեցիկ ավանդույթ էր դարձել, փաստ է։ 

 

Անցած տարի ինքս հարց եմ բարձրացրել  մեր փորձառու դասվարների  ճամբարին 

մասնակցելու նպատակահարմարության վերբերյալ։ Իհարկե, այդ ժամանակ իմ 

հարցադրումը եղել է անհիմն, ոչ տեղին։ 

 

Կարծում եմ՝ նոր դասվարների թեկնածուների, օգնականների մասնակցությունը 

պարտադիր է։ 

Լեզվագործունեությունը, մաթեմատիկան, շախմատը, երաժշտությունը պակաս կարևոր 

չեն լողից, հեծանիվից։ 

Ցավում եմ, որ ստորադասվում են։ 

Մենք ունենք օրինակներ, որ լավ լողում են ու հեծանիվ վարում, բայց իրենց հիմնական 

աշխատանքը թերի են կատարում։  

 

Ես խնդրում եմ, որ հարգենք բոլորիս ժամանակը. անցած օրերին ես բավականին 

ժամանակ եմ վատնել ճամբարի կազմակերպական հարցերի վրա, մի քանի մասնագետ 

ծրագիր են կազմել, հրապարակել։ 

https://mskh.am/am/82139


Հիմա ես պիտի ներողություն խնդրեմ մասնագետներից ՝ իրենց ժամանակը անիմաստ 

օգտագործելու համար։ 

Եվ ինչու՞ ենք մեկ- մեկ զարմանում, որ մարդիկ գոևծը թողնում են վերջին օրվան կամ 

ակտիվ չեն։  

Նախապես անելու դեպքում էլ միշտ ստացվում է այսպես։ 

 

 

 

 

Установить Outlook для iOS 

 

 

 
От: Ռիմա Երեմյան 
Отправлено: 20 марта 2019 г. 10:44 

Кому: Նառա Նիկողոսյան; Սուսան Մարկոսյան; Կրտսեր դպրոցի ղեկավարներ; Լուսինե 

Փաշայան 

Копия: Լիլիթ Ազիզխանյան 

Тема: Re: Տիար Բլեյանի անունից 

  

Արևմտյան դպրոցում սովորողների մուտքի ճամբարը նախատեսված 

է, ծրագիրը հրապարակված է: 2019-

2020 ուս տարվա առաջին դասարան հայտ ներկայացրել է 21 սովորող: Այս առաջին 

դասարանցիների մուտքի ճամբարը նախատեսել ենք 

հունիսին, ծրագիրը հրապարակված է: Մուտքի ճամբարի ընթացքում նախատեսում 

ենք նաև հանդիպումների շարք ծնողների հետ, ծրագիրը նախապատրաստական 

փուլում է: 
  

Հարգանքով՝Ռիմա Երեմյան 
 

 
От: Նառա Նիկողոսյան <nikonar@mskh.am> 
Отправлено: среда, марта 20, 2019 10:07 ДП 
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Тема: Re: Տիար Բլեյանի անունից 
  

 

Արևելյան դպրոց-պարտեզում 2-5-րդ դասարանները համալրված են, ընդունելություն 

չունենք, դիմող սովորողներին ուղարկել ենք Հարավի և Հյուսիսի դպրոց-պարտեզներ; 

2019-2020 ուս տարվա առաջին դասարան հայտ ներկայացրել է 22 սովորող, որոնց 

հետ պայմանավորվել ենք,հայտարարության մեջ էլ այդպես գրել ենք, որ առաջին 

դասարանցիների մուտքի ճամբարը հունիսի 17-21-ն է;  Գրանցված սովորողները այս 

ընթացքում հաճախում են տարբեր պարտեզներ, ծնողները աշխատում են, հարմար 

https://aka.ms/o0ukef
https://west.mskh.am/archives/7558
https://west.mskh.am/archives/7601
https://newschool.mskh.am/2019/03/06/2013%d5%a9-%d5%ae%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%81%d5%a5%d6%84/


չէ;  Մարնկավարժության կենտրոնըմարտի 25-29- ծրագրում 2019-2020-ի առաջին 

դասարանցիների մուտքի ճամբարը նկատի չի ունեցել, մեջբերում եմ 

«Մուտք կրթահամալիր». սովորողների ճամբարներ կրթահամալիրի դպրոցներում 

2-5-րդ դասարանցիների 

6-8-րդ դասարանցիների 

9-11-րդ դասարանցիների 

Մարտի 25-29-ի ճամբարում նախատեսում ենք գրանցված ծնողների հետ 

հանդիպումներ, պայմանագրի ներկայացում... 

Որպես դպրոցի ղեկավար կարծում եմ, որ լաբորատորիայի ներկայացրած2019-2020-

ի  առաջին դասարանի դասվարների ճամբարը օգտակար է... 
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