
Ավագ դպրոցում պատկերն այսպիսին է. 

1. մտավոր  գնահատված սովորողների կարիքից ելնելով առանձին փաթեթ անելու կարիք 

չկա, քանի որ չեն կարողա շխատել ծրագրային առաջադրանքներով՝ նույնիսկ 

պարզեցված , բայց կազմակերպիչները կապի մեջ են և ներառմանն ուղղված 

աշխատանքներ են տանում 

2. մյուս խումբը՝ լսողական, հոգեբանական խնդիրներ ունեցողները ուսումնական մասով 

առանձին փաթեթի կարիք չունեն, շատ ակտիվ աշխատում են, բլոգը գործածում 

• Մանկավարժական դպրոցի գործունեության, ընտանեկան նախագծերի 

ընթացքի մասին մասնակիցների հաղորդումները 

 Մանկավարժական դպրոցի աշխատանքները շարունակվում են հրապարակված ծրագրով: 

Հրապարակվում են Դպիրի հոդվածները՝  8 հրապարակված հոդված և խմբագրին է հանձնված 

ևս 5-ը: Առցանց աշխատել եմ այդ ամփոփում հոդվածների մշակման, խմբագրման վրա:  

 Արդեն հրապարակում ենք մարտի 30-ից սկսվող հեռավար դպրոցի նախագծերը.արդեն 

հրապարակել են հետևյալ դասավանդողները, որոնց հետ մանրամասն քննարկել ենք ու այսօր էլ 

կավարտենք, տեսքի կբերենք ՝Ելենա Սարգսյան Վարդան Կարապետյան, Գագիկ Չարչյան, Սոֆյա 

Այվազյան, Ժաննա Հակոբյան.  

Սովորողների օրագրերը հրապարակվում են, գծանկարի արվեստանոցի երկրորդ շարքն է 

թողարկվել: 

Գրասենյակով աշխատել ենք նաև վարձերի մասով. իրավիճակը կառավարելի է, չունենք 

կուտակած պարտքեր: 

 

• Հեռավար ուսուցման համալիր էջի նյութերը. այլոց փորձի ուսումնասիրություն 

 

Այս կետին անդրադառնալ չեմ հասցրել, կարծիք հայտնելու համար ժամանակ է պետք, որպեսզի 

մանրամասն նայեմ: 

 

 

9-րդ դասարաններում ունենք 7 հատուկ կարիքով սովորող: 

 

Բոլոր 7 սովորողների և նրանց ծնողների հետ այս ընթացքում անընդհատ կապի մեջ 

եմ. հեռախոսազանգեր, սոց. կայքերի միջոցով: 

 

Սովորողների համար աշխատանքային փաթեթներ չենք առանձնացնում՝ ելնելով և՛ 

ծնողների ցանկությունից, և՛ սովորողների առանձնահատկություններից: 7 հատուկ 



կարիքով սովորողներից 6-ը ունեն մտավոր առանձնահատկություններ, մեկը՝ Արամ 

Պետրոսյանը բոլորովին առանձին փաթեթի կարիք չունի, դեռ մի բան էլ՝ 

լրացուցիչներն է անում: 

 
Մնացած 6 սովորողները՝  
 

Էլեն  Շահինյան- Այս ընթացքում գրում է «Գ» տառը և փորձում է ճանաչել 2,4,5 թվերը 

(ճանաչում է 1 և 3 թվերը): Քանի որ դժվարանում է, նյարդայնանում է, չի հիշում, 

մայրիկին խորհուրդ եմ տվել, որ աշխատեն միայն  թվերը ճանաչելու ուղղությամբ, 

կենտրոնանան մեկ գործողության վրա:  

 

Լևոն Եղիազարյան- Քանի որ բասկետբոլի էր հաճախում և փակվել է խմբակը, տանը 

ամեն օր մեկ ժամի չափով մարմնամարզությամբ է զբաղվում, նաև՝ կարդում է 

մայրիկի օգնությամբ, եթե մայրը նստում է կողքին:  

 

Ալեն Մկրտչյան- Ալենը ՌԴ-ում է, տանից դուրս չի գալիս, մայրն ասում է, որ շատ 

լարված, նյարդային շրջան է, ոչինչ չի անում, չի կենտրոնանում, քանի որ սիրում է 

դրսում աշխատել, փայտագործությամբ է զբաղվում: Նախորդ օրը սովորական փազլ 

էր հավաքել միայն:  

 

Արամայիս Խաչատրյան- Արամայիսն աշխատում է հիմնականում այն առարկաների 

ուղղությամբ, որոնց դեպքում առաջադրանքներում կա կարդալու նյութ, նախորդ 

ամբողջ շաբաթ կարդացել է Չարենց: Կարդում է նաև պատմության նյութերը: 

Նկարում է գրեթե ամբողջ օրվա ընթացքում: 

 

Էռնեստ Նալչաջյան- Էռնեստը բոլոր առարկաներից էլ աշխատում է իր 

հնարավորությունների չափով, բայց խնդիր ունենք բլոգում տեղադրելու: 

Նյարդայնանում է բլոգում աշխատելուց, մայրն ասում է, որ այս շրջանում առավել ևս 

նյարդայնանում է և բլոգում չի տեղադրում արածը: 

 

Սարգիս Ղազարյան- Սարգիսը շատ քիչ է աշխատում, չնայած կարդալ, որոշ բաներ 

կարող է: Դպրոցում անընդհատ աշխատատանքի արդյունքում որոշ բաներ անում է, 

իսկ հիմա տանը ոչնչով չի զբաղվում, միայն խաղեր է խաղում: Երբ մայրիկի հետ 

խոսում եմ, ասում է, որ կօգնեն, կաշխատի, կուղարկեն, բայց էդպես էլ ոչինչ չի անում: 

Առաջարկել եմ նույնիսկ կապվել տեսակապով, բայց իր առանձնահակությունից 

ելնելով՝ կտրականապես հրաժարվում է: 
 

10-րդ դասարաններում կան 3 հատուկ կարիքով սովորողներ․ 

 
 



1․ Վահագն Նահապետյան 

2․ Լյուդվիգ Զաքարյան 

3․ Ռուզաննա Ղազարյան 

 

Վահագն Նահապետյան 

Աշխատում է բացառապես մասնագետի օգնությամբ։ Իհարկե բլոգում ունի կատարված 

առաջադրանքներ, բայց դրանք կրում են արտագրման, կամ ուղղակի տեղադրման բնույթ։ 

Վահագնը ստանում է աշխատանքները մեյլով, և բլոգի պարունակությունից կարող ենք 

եզրակացնել, որ աշխատում է՝ շատ մեծ օգնություն ստանալով։ 
https://vahagnnahapetyan.wordpress.com/  
  

Զաքարյան Լյուդվիգ 

Լյուդվիքը հիմնական առարկաները պարապում է մասնագետի հետ օրական մի քանի ժամով, 

մյուս դասերին՝ ընտրությամբ առարկաներ, ֆիզկուլտուրա, մասնակցում է ինքնուրույն։ Ունի 

խնդիր այն առումով, որ զբաղվում է միայն իրեն նպատակահարմար գորխերով, հաճախ չի 

ենթարկվում պարզագույն խնդրանքին։ 9-րդ և 10-րդ դասարաններում գրեթե չի օգտագործել 

բլոգը, ինչի մասին ասել է նաև մայրն ինձ հետ խոսելիս։ Տարիքային դժվարություններ են 

ծագել, որոնք դժվարացնում են աշխատանքը։ 
https://lyudvigzaqaryan.wordpress.com/ 
 
 

Ռուզաննա Ղազարյան 

Լիովին ներառված, ինքնուրույն, իրեն հատուկ աշխույժ բնույթով աշխատել է ինչպես մարտի 

2-6-ը, այնպես էլ 16-20-ը ընկած ժամանակահատվածում։  Կատարել է հանձնարարված բոլոր 

առաջադրանքները, ինչպես նաև զբաղվել է սեփական ուսումնասիրությամբ՝ կապված 

կորոնավիրուսի և մարդկանց՝ իրենց դրսևորելու հետ։ 

Սիրում է անընդհատ կոնտակտի մեջ լինել, հարցեր տալ, աշխատել։ 
https://ruzannaghazaryanmaskh.wordpress.com/ 
 

11-րդ դասարաններում  կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեն 

1. Հովհաննես Սարգսյան 

2. Սերգեյ Կիզոգյան   

3. Աննա Դանիելյան 

Սովորողների հետ կապվել եմ տեսակապով Viber  տարբերակով, դա իրենց ավելի մատչելի 

էր, սովորողներին առաջարկել եմ մասնակցել Զատկական ծեսին ընդառաջ նախագծին, 

ոգևորվեցին, Հովհաննեսը տեսանյութ կանի, կպատմի ինչպե՞ս են նշում տոնը իրենց 

ընտանիքում, Սերգեյը թարգմանություն կանի ինչպե՞ս են տոնում  Զատիկը 

աշխարհի 10 երկրներում: Աննան կներկայացնի տոնի հետաքրքիր ավանդույթները 

,(թարգմանություն անգլերենից) : Պետք է ցորեն ցանեն, ածիկ պատրաստեն, նկարահանեն 

ուղարկեն: Հասկանալի պատճառներով դանդաղ են աշխատում, բայց ժամկետի մեջ 

կտեղավորվենք: 

https://vahagnnahapetyan.wordpress.com/
https://lyudvigzaqaryan.wordpress.com/
https://ruzannaghazaryanmaskh.wordpress.com/
https://lusinesargsyan.blogspot.com/2020/03/blog-post_21.html

