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Ուսումնա 
ռություն            
 
 

Լեզուներ  

 

 

Համակարգչի 

իմացություն 

 

 

Սպորտ  

 

 

Զբաղմունք 

 

 

դասընթացներ 

 

 

 

 

մրցանակներ 

 
20112011-ից  Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր                                        
 
  

 
Հա    Հայերեն(լավ), ռուսերեն(լավ), անգլերեն(լավ), գերմաներեն(միջին), 

ճապոներեն(սկսնակ) 
 
 

           Microsoft Office, Adobe Photoshop 
 
 
 

          2017-2019թթ. Կարատե «Շին կյոկուշին» 
 
 

          Շախմատ, ընթերցանություն, քարտեզագրություն, պատմություն 
 
 

          Ազատ խոսքի ակումբ 
 

           Եռաչափ մոդելավոորում 
 
 

          
          Շնորհակալագիր «Սրբազան հող» ՀԿ-ում կամավորական աշխատանքերի 
           համար 

 

Երեւան,  
ՀՀ  
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Գյումրի 
ՀՀ  

 

       Արեն Մինասյան 



 

 

Գործունեությունս Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում 

 

       Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը գիտեմ հինգ մատիս պես.ես պարտեզից սեբաստացի 

եմ: Նույնիսկ որոշ փորձարարական ծրագրերի եմ մասնակցել: Եղե՞լ եմ շատ ակտիվ այս տարիների 

ընթացքում, չեմ կարող պնդել: Մասնակցել եմ նախագծերին, ճամփորդությունների, 

կամավորական աշխատանքների, ակումբային գործունեությանը, վարել եմ բլոգս: Բայց հաստատ 

կպնդեմ, որ վերջին երեք տարիներին ինձ համար կրթահամալիր հաճախելն առանձնապես հաճելի 

է. բազմաթիվ ճամփորդություններ ընկերներիս հետ, այցելություններ համալսարաններ, 

հանդիպումներ հայտնի մարդկանց հետ, ինքնարտահայտվելու եւ սեփական տեսակետը 

ներկայացնելու հնարավորություն  Ազատ խոսքի ակումբում: Ազատ միջավայրը մեզ 

հնարավորություն է տալիս մտածել ինքնուրույն եւ ունենալ սեփական կարծիքը տարբեր 

երեւույթների մասին, ու  մեր դպրոցի գործընթացները բացառություն չեն:  Հետագայում , խորհրդի 

կազմում ընդգրկվելու, անգամ՝ չընդգրկվելու պարագայում, ես դրանք անպայման կներկայացնեմ: 

      Կամավորական աշխատանքներից կառանձնացնեմ հայրենի բնության ազատումը աղբից: 

Մենք միշտ վերցրել ենք ձեռնոց-տոպրակ ու տարբեր վայրերում մաքրել տարածքը: Ես իհարկե 

մասնակցել եմ, բայց , ընդհանուր առմամբ, այս ձեւաչափին այնքան էլ կողմ չեմ: Սա հարցի լուծում 

չէ: Նախընտրում եմ մարդկանց կրթել եւ նրանց շրջանում քարոզչություն տանել, որ չաղտոտեն 

բնությունը, քան ամեն անգամ վերցնել տոպրակ-ձեռնոցներն ու մաքրել միեւնույն տարածքը:   

Ավելի հաճույքով մասնակցել եմ ծառատունկերի: 

       Տարբեր նախագծերի շրջանակում  կատարել ենք հետազոտություն, նկարահանել 

հոլովակներ, փոքրիկ ֆիլմեր: (հղումները՝ ստորեւ) 

       Առավել հետաքրքիր էին մեր վերջին տարվա ճամփորդությունները՝ դեպի Բուժական, Գյումրի 

՝ մի քանի անգամ, դեպի Սարդարապատ ու Դիլիջան: 

      Ընտրությամբ դասընթացներից ես ընտրել եմ գերմաներենը, անգլերենը, պատմությունը, 

քանդակագործությունը: Գիտեմ հայերեն, բայց փորձում եմ այն ավելի լավ սովորել, սիրում եմ 

անգլերեն ընթերցել նաեւ ֆիլմեր դիտել, ռուսերենին տիրապետում եմ, բայց փորձում են այդ լեզուն 

էլ ավելի լավ իմանալ, գերմաներեն սկսել եմ սովորել, որովհետեւ Գերմանիայի պատմությունն էր 

ինձ գրավում, իսկ ճապոներեն պարապում եմ գրեթե մեկ տարի : Սա էլ իր պատմությունն ունի, երբ 

սկսեցի ուսումանսիրել Մոնթեի կյանքը, իմացա, որ Մոնթեն էլ է ճապոներեն սովորել, հենց 

Ճապոնիայում էլ կրթություն է ստացել: 

    Իմ նախասիրությունները. Ես շատ եմ սիրում շախմատ խաղալ, ինձ անչափ գրավում է 

քարտեզագրությունը, իսկ իմ ամենասիրելի զբաղմունքը պատմութուն ուսումնասիրելն է, գտնել ու 

սովորել պատմական այնպիսի դրվագներ, որոնց մասին շատ տեղեկություն չկա, կամ կա 



իրարարմերժ  տեղեկատվություն: Այժմ իմ նպատակն է  դպրոցում ստեղծել ազգագիտական 

ակումբ՝ «Ճանաչենք մեզ» ՝ մեր պատմությունն ու անցյալն ավելի լավ իմանալու, ռոմանտիկ 

շղարշից հրաժարվելու եւ իրական գործեր կատարելու համար: 

Եւ վերջում, իհարկե , պատմեմ ՝ ինչու եմ ցանկանում ընդգրկվել դպրոցի  կառավարման խորհրդի 

կազմում:  Գիտեմ, որ բազմաթիվ ծրագրեր դպրոցում հնարավոր է իրագործել նաեւ առանց այս 

խորհրդում լինելու, բայց սա ավելի լավ հնարավորություն է ավելի շուտ եւ թիրախային 

բարձրաձայնել  դպրոցի աշակերտներին հուզող խնդիրները, համատեղ քննարկումների 

արդյունքում հասնել դրանց լուծմանը եւ թուլացնել լարվածությունը, իրականացնել նոր 

նախագծեր, որոնք ավելի շատ կհետաքրքրեն աշակերտներին ՝ ավելի մեծ ընդգրկվածություն 

կունենան՝ կրթական եւ անհատի ձեւավորման  ամենալավ արդյունքով: 

Շնորհակալություն: 

 

Մի քանի հղում՝ 

https://wp.me/p5C8vp-1Ux 

https://wp.me/p5C8vp-1H6 

https://www.youtube.com/watch?v=6XL1JYhn1QM 

https://wp.me/p5C8vp-1q2 

https://wp.me/p5C8vp-kz 

https://wp.me/p5C8vp-a9 

https://www.youtube.com/watch?v=IBFIJP_5Ij8 

https://www.youtube.com/watch?v=YRbMh0u_sP8 
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