
Հասմիկ Ղազարյան – հայոց լեզու, գրականություն  

2019-2020 ուստարվա գործունեության ամփոփմոփումը 

Կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի ղեկավար 

 

 

• Կարդում ենք ստուգատեսը իր բոլոր ուղղություններով 

• Մայրենիի օրեր 

• Սուրհանդակ ռադիո 

• Ասուլիս կրթահամալիրի տնօրենի հետ 

• Դպիրի խմբագիր 

• Պատանեկան ամսագրեր 

• Սեբաստացու օրեր 

• Թարգմանչաց օրեր 

• Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի միջազգային 

ամենամյա փառատոն. Սասնա Ծռեր 

• Ընտանեկան նախագծեր 

• «Ցտեսություն» նախագիծ 

• Այլ նախագծեր, որոնք վերևի հղումում են 

Կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը 

• Մասնակցել է զարգացման ծրագրով առանձնացված  յոթ ուղղություններից 

յուրաքանչյուրի նյութական միջավայրի բարելավմանը, տարածմանը, գործընկերների 

ներառմանը: 

Դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

• Կաբինետը կոկիկ է, խնամված, օդափոխված:  

Այլ տեղեկություն, դիտարկում՝ 

• Նախաձեռնող է, նախագծերն ամբողջական են, անսպասելի, տեսանելի 

• Կարևորում եմ գրքի քննարկումների նախագծերը, որոնք պարբերական են ու 

բովանդակային 

• Համագործակցում է օտար լեզուների դասավանդողների հետ 

• լուսաբանում է, տարածում 

• ինքնակրթվում է, նորություններով կիսվում 

• Էջը Դպիրում 

https://pahanjvats.wordpress.com/2020/05/31/2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://pahanjvats.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://dpir.mskh.am/hy/node/316


 

 

Ելենա Սարգսյան – հայոց լեզու, գրականություն  

2019-2020 ուստարվա գործունեության ամփոփմոփումը 

Կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի ղեկավար 

• Բարձունքի հաղթահարում 

• Ավագ դպրոցի ուրբաթ-համերգ 

• Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 

• Կարդում ենք ստուգատեսը իր բոլոր ուղղություններով 

• Մայրենիի օրեր 

• Սեբաստացու օրեր 

• Թարգմանչաց օրեր 

• Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի միջազգային 

ամենամյա փառատոն. Սասնա Ծռեր 

• Ընտանեկան նախագծեր 

• Զատիկ 

• «Ցտեսություն» նախագիծ 

• Կրթական փոխանակումներ, ճամփորդությամբ ուսուցում 

• Այլ նախագծեր, որոնք վերևի հղումում են 

Կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը 

• Մասնակցել է զարգացման ծրագրով առանձնացված  յոթ ուղղություններից 

յուրաքանչյուրի նյութական միջավայրի բարելավմանը, տարածմանը, գործընկերների 

ներառմանը: 

Դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

• Կաբինետը կոկիկ է, խնամված, օդափոխված: Մասնակցում է շրջակա միջավայրի 

նախագծերին, սովորողների խմբերով: 

Ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում. հուլիս-փետրվար 

• Սևան, Արատես, Էրգիր 

Ուսումնական ճամփորդությունների,կրթական փոխանակումների կազմակերպման 

նախագծեր. սեպտեմբեր-փետրվար 

https://yelenasargsyanblog.wordpress.com/2020/05/28/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%ab-2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%a3%d5%b8/
https://yelenasargsyanblog.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://yelenasargsyanblog.wordpress.com/category/%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%b6%d5%a5%d6%80/
https://yelenasargsyanblog.wordpress.com/category/%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%b6%d5%a5%d6%80/


• 1 մեկօրյա, 2 եռօրյա, 4 քաղաքային, Տավուշ՝ Հովքի դպրոց, Գեղարքունիկ՝ 

Լեռնանիստի դպրոց 

 

Այլ տեղեկություն, դիտարկում՝ 

• Նախաձեռնող է, նախագծերն ամբողջական են, տեսանելի 

• Ունի սովորողների խումբ իր շուրջը, ինչը շատ կարևոր է 

• ճամփորդող է 

• լուսաբանում է, տարածում 

• Էջը Դպիրում 

 

 

Սոֆյա Այվազյան – հայոց լեզու, գրականություն  

2019-2020 ուստարվա գործունեության ամփոփմոփումը 

Կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի ղեկավար 

 

• Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 

• Կարդում ենք ստուգատեսը իր բոլոր ուղղություններով 

• Մայրենիի օրեր 

• Սեբաստացու օրեր 

• Թարգմանչաց օրեր 

• Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի միջազգային 

ամենամյա փառատոն. Սասնա Ծռեր 

• Ուսումնական Գյումրի 

• Ընտանեկան նախագծեր 

• Զատիկ 

• Այլ նախագծեր, որոնք վերևի հղումում են 

Կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը 

• Մասնակցել է զարգացման ծրագրով առանձնացված  յոթ ուղղություններից 

յուրաքանչյուրի նյութական միջավայրի բարելավմանը, տարածմանը, գործընկերների 

ներառմանը: 

Դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/42
https://sofiayvazyan.wordpress.com/2020/05/30/2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sofiayvazyan.wordpress.com/2020/05/30/2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sofiayvazyan.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://sofiayvazyan.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/


• Կաբինետը կոկիկ է, խնամված, օդափոխված: Մասնակցում է շրջակա միջավայրի 

նախագծերին, սովորողների խմբերով: 

Ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում. հուլիս-փետրվար 

• Արատես 

Ուսումնական ճամփորդությունների,կրթական փոխանակումների կազմակերպման 

նախագծեր. սեպտեմբեր-փետրվար 

• 2 մեկօրյա, 5 քաղաքային 

Այլ տեղեկություն, դիտարկում՝ 

• Նախաձեռնող է, ունի սովորողների խումբ իր շուրջը, սիրված է 

• Համագործակցում է գեղարվեստի ուսումնական կենտրոնի հետ 

• ճամփորդող է 

• լուսաբանում է, տարածում 

• Էջը Դպիրում 

 

Կարինե Պետրոսյան – հայոց լեզու, գրականություն  

2019-2020 ուստարվա գործունեության ամփոփմոփումը 

Կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի ղեկավար 

•  Կարդում ենք ստուգատեսը իր բոլոր ուղղություններով 

• Մայրենիի օրեր 

• Սեբաստացու օրեր 

• Թարգմանչաց օրեր 

• Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի միջազգային 

ամենամյա փառատոն. Սասնա Ծռեր 

• Ուսումնական Գյումրի 

• Ընտանեկան նախագծեր 

• Զատիկ 

• Այլ նախագծեր, որոնք վերևի հղումում են 

Կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը 

• Մասնակցել է զարգացման ծրագրով առանձնացված  յոթ ուղղություններից 

յուրաքանչյուրի նյութական միջավայրի բարելավմանը, տարածմանը, գործընկերների 

ներառմանը: 

https://sofiayvazyan.wordpress.com/category/%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-%d6%87-%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82/
https://sofiayvazyan.wordpress.com/category/%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-%d6%87-%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82/
https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/81
https://karinepetrosyan.wordpress.com/2020/05/31/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%ab-2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%a3%d5%b8/
https://karinepetrosyan.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/


Դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

• Կաբինետը կոկիկ է, խնամված, օդափոխված 

 

Ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում. հուլիս-փետրվար 

• Սևան 

Ուսումնական ճամփորդությունների,կրթական փոխանակումների կազմակերպման 

նախագծեր. սեպտեմբեր-փետրվար 

• 2 մեկօրյա 

 

 

https://sofiayvazyan.wordpress.com/category/%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-%d6%87-%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82/
https://sofiayvazyan.wordpress.com/category/%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-%d6%87-%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82/

