
Շուշան Ալեքսանյան 

կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի 

ղեկավար: Շուշանի նախագծերը բոլորը եղել են հետաքրքիր, սովորողները ակտիվ 

մասնակցել են դրանց, ծնողները գնահատել են բնագիտության դասընթացի 

կազմակերպման գործնական եղանակը, տեսել են դրա արդյունքում իրենց 

երեխաների ստացած գիտելիքները: 

 Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 

 Խաղողի և գինու դպրոց 

 Ընտանեկան դպրոց 

 Համբարձման տոն. դաշտային ծաղիկներ 

 Երկրի օրը՝ հունիսի 5 

 Ամանորին ընդառաջ՝ քաղցր շարոց 

կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը 

Ուսումնական ջերմոց 

դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ: Ինքնասպասարկումը, դպրոցի 

և շրջակա միջավայրի խնամքը բնագիտության դասընթացի անբաժան բաղադրիչն 

են, որին պարտաճանաչ հետևել է դասավանդողը: 

 Ռեո բույսի տեղափոխումը 

 Եռանդով, հավեսով ու սիրով 

 Աշնան պատվաստ 

 Սամշիտի բազմացումը 

 Պարտիզապուրակային աշխատանքներ դպրոցում 

 Սովորում ենք էտել ծառերը 

 Ապրեցնող կանաչ 

 Պարտիզպանի օրագիր 

 Պարտիզպանի օրագիր 2 

 Երկրի օրը սարալանջում. կորնգանի արտ 

ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում: Ձմեռային 

ճամբարի ընթացքում շուշանը շարունակել է աշխատել Հարավային և Արևմտյան 

դպրոցներում, բայց դա չի խանգարել, որ սոնա Փափազյանի հետ ունենան իրենց 

ջոկատը և այդ ջոկատի հետ իրականացնեն հետաքրքիր նախագծեր, մասնակցեն 

ճամփորդությունների: 
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https://shalexsanyan.wordpress.com/2019/09/06/%d5%bc%d5%a5%d5%b8-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%ab-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8/
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https://shalexsanyan.wordpress.com/2020/05/28/%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%bb%d5%a8%d5%9d-%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%bf/


Ձմեռային ճամբար(հունվար) 

 Ծանոթացում ծաղիկներին ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգնությամբ 

 Ջերմոցի բարիքներից համեղ ճամբարային օր 

 Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսը Արատեսում 

 Մարզական ստուգատեսին ընդառաջ դեպի սահադաշտ 

 Արատեսյան ճամբար 

 Մարզական ճամբար. Սահադաշտում 

 Համով հոտով աշունը 

Ամառային ճամբար-նախագիծ 

 Ընտանեկան դպրոց.Արտադրական ուսուցում 

ուսումնական ճամփորդությունների, կրթական փոխանակումների նախագծերի 

կազմակերպում։ 

 Բարձունքի հաղթահարում նախագծով դեպի Արմաղան 

 Հայրենագիտության և բնագիտության արտագնա պարապմունք: Բարձունքի 

հաղթահարում: 

 Եռօրյա ճամփորդություն դեպի Արատես 

 Ճամփորդություն Ալաշկերտի խաղողի այգիներ 

 Բնագիտատեխնիկան ստուգատեսը Արատեսում 

Անի Միրզոյան 

 կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների 

խմբի ղեկավար: Անին իրականացրել է երկարացված օրվա և բանավոր 

մաթեմատիկա ընտրությամբ գործունեության խմբի նախագծեր: Հետաքրքիր 

են եղել ընտրությամբ գործունեության խմբի նախագծերը, որոնք սովորնց 

սովորողները ակտիվ մասնակցել են անգամ հեռավար դպրոցի ընթացքում, 

հետաքրքիր են եղել նաև մաթեմատիկական ռադիոյի թողարկումները: 

 դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի 

աշխատանքներին մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի 

հետ  /Տարվա ընթացքում սովորողների հետ  խնամել ենք մեր հարկի բույսերը, 

կատարել ենք բակային աշխատանքներ/ 

 ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում/ 

Ճամբարին մասնակցել է որպես երկարացված օրվա կազմակերպիչ, 

շարունակել է աշխատել նաև ընտրությամբ խմբի սովորողների հետ: 

https://shalexsanyan.wordpress.com/2019/12/17/%d5%ae%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%a9%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ae%d5%a1%d5%b2%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%ab%d6%81-%d5%bf/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2020/01/10/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b2-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d6%80/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2020/01/13/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2020/01/14/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%bd%d5%a1/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2020/01/14/%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2020/01/20/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80-%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2019/11/05/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d5%be-%d5%b0%d5%b8%d5%bf%d5%b8%d5%be-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2020/05/22/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2019/09/15/%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%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%b8%d5%be-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2019/10/02/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2019/10/02/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2019/10/08/%d5%a5%d5%bc%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%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%a1%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2019/11/01/%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%a1%d5%ac%d5%a1%d5%b7%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%bf%d5%ab-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%d5%a1%d5%b5%d5%a3/
https://shalexsanyan.wordpress.com/2020/01/14/%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80/
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 ուսումնական ճամփորդությունների, կրթական փոխանակումների 

նախագծերի կազմակերպում։/Ակտիվ մասնակցել է ճամփորդությունների, 

ունի 5 արտագնա, 4 քաղաքային ճամփորդություն 

Գրետա Բակունց 

կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի 

ղեկավարի 

 Համագործակցային նախագիծ եռալեզու փաթեթ՝ մաթեմատիկա+ռուսերեն+ 

անգլերեն+հայերեն 

 Սասնա ծռերը մաթեմատիկայի տեսանկյունից 

 Ընտանեկան ֆլեշմոբ 

 Մաթեմատիկան Զատկի տոնին ընդառաջ 

 Մխիթար Սեբաստացին թվերի աշխարհում 

 Հանրային աուդիտ, տվյալների վերլուծություն 

 Մաթեմատիկան և ազգագրությունը 

 <<Ձմեռային մարզական խաղեր>> ճամփորդական նախագիծ 

 Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության նախագծերի ստուգատես 

 <<Սովորող-սովորեցնող>> նախագիծ 

 Մաթեմատիկան ու Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները 

  Բնագիտատեխնիկական ֆլեշմոբ 

 Բնագիտատեխնիկական ֆլեշմոբ-ստուգատես 

 Նախագծեր 2019-2020 թվի ուսումնական նախագծերը մեկ փաթեթով 

Ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում 

 Ուսումնական ճամբար 

 Ամառային ուսումնական ճամբար 

ուսումնական ճամփորդություններ 

 Ուսումնական ճամփորդություններ 

Կրթական փոխանակումների նախագծերի կազմակերպում։ 

Կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը։ 

 <<Սասնա ծռեր>> համագործակցային օնլայն խաղ-վիկտորինա 

 Համագործակցային մաթեմատիկական օնլայն խաղ-մրցույթ 
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Դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

 Հերթապահի օրագիր 

 Շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներ 

Հոգատարություն մեզ շրջապատող  միջավայրի նկատմամբ 

Հունիսյան նախագծեր 

 4-րդ դասարանի մաթեմատիկայի ստուգատես 

 Համագործակցային նախագիծ եռալեզու փաթեթ՝ մաթեմատիկա+ռուսերեն+ 

անգլերեն+հայերեն 

 

Սոնա Փափզյան 

կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի 

ղեկավար 

 Մայիսյան հավաք 

Ազգագրական փառատոն 

Ստուգատեսներ 

Մեդիաուրբաթներ-սրանք հիմանականում արտացոլվել են ֆբ-ում և  երգի 

դասավանդող՝ Սեդա Թևանյանի էջում 

«Սասնա լանջ  կամ Մհերի դուռ» հունիսյան արտպլեներ 

«Ձոն խաղողի, գինու և գեղեցիկ դպրության» Հարիսայի համտես, 

համայնքային տոն 

Ուսումնական ժամերգություններ 

Արքայանարինջի մաքրում, տեսակավորում չորանոցներում 

Մանկավարժական քայլք տիար Բլեյանի հետ. Ներքին աուդիտ Արևմտյան և 

Հարավային դպրոցներում 

կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը 

 Ծրագրի տարածում, կրթական փոխանակումներ 

դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

 Պարտեզապուրակային գործ— փաթեթ 

Առօրյա— փաթեթ 
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ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում 

 Ճամբար 2019-2020 

ուսումնական ճամփորդությունների, կրթական փոխանակումների նախագծերի 

կազմակերպում 

 Կրթական փոխանակումներ 

Ճամփորդություններ՝ հայրենագիտական-քայլարշավային- բազմօրյա 

ճամփորդություններ 
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