
Մելինե Սիմոնյան 

Կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի 

ղեկավար 

Դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ, Սովորողների հետ հաճախ ենք 

մաքրում դպրոցի և Յուրի Բախշյանի անվան այգու հարակից տարածքը, մեր 

դասասենայկը, ճաշի ժամին սովորողները հերթապահություն են իրականացնում՝ 

յուրաքանչյուր օր մեր ճաշի ժամից տասը րոպե առաջ նրանք գնում են խոհանոց և 

բոլորիս համար պատրաստում սեղանը, իսկ ավարտից հետո մեկ այլ զույգ մնում է 

նույն սկզբունքով մաքրելու համար։ 

 Պարտիզապուրակային աշխատանք ՝ ընկեր Էդմոնի օգնականները 

 Պարտիզապուրակային գործունեություն օգնում ենք կտրել ծառի ավելորդ ճյուղերը 

 Ծառատունկ 

 Ճամբարական պարտիզպանները 

 Քարե որդեր 

 Աբրահամ պապու խաղողի տնկիները 

ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում 

Հունվարյան հաշվետվություն 

Հունիս ամսվա ճամբարային նախագծեր 

 Տեխնոլոգիական նախագիծ 

 Ընթերցողական ակումբ նախագիծ 

 Մարզա-ընտանեկան ստուգատես 

Ուսումնական ճամփորդությունների, կրթական փոխանակումների նախագծերի 

կազմակերպում 

 ՈՒսումնական ճամփորդություն՝Mind Cente, արդյունքում ՝Ուսումնական 

ճամփորդություն MindCenter 

 Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Ջրվեժ արգելոց ( արդյունքն ու նախագիծը 

միասին ) 

 Ճամփորդություն դեպի Կարմրավոր եկեղեցի 
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 Քայլարշավ Հրազդանի կիրճով ( արդյունքն ու նախագիծը միասին ) 

 Այցելություն Հ․Մալյան թատրոն 

Արմինե Գոգինյան 

կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի 

ղեկավար 

 Ծաղկանոց Արևմտյան դպրոցում 

 Ուսումնական աշուն 

 Ամանորը աշխարհի տարբեր երկրներում 

 Թումանյանը և մենք 

 Իմ ծաղիկը 

 Համագործակցային ուսուցում 

 Զատկական խաղեր․ընտանեկան նախագիծ․ 

 Ռոդարին ընտանեկան դպրոցում 

 Իմ ազգանվան պատմությունը 

կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը 

 Մեղվաբուծությունը կրթահամալիրում 

դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

 Ծաղկաթումբ Արևմտյան Դպրոց_պարտեզում 

 Պարտիզապուրակային գործունեություն. 

 Նախագծային հանդիպում-քննարկում 

ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում 

 Անհատական նախագծեր.համակարգում 

 Հունվարյան ճամբար 

ուսումնական ճամփորդությունների, կրթական փոխանակումների նախագծերի 

կազմակերպում 

 Սմբատաբերդ-Արատես 

 Զառ.մարզական ստուգատես 
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