
Դպրոցական միջոցառումներ 

2014-2015 ուստարի 

 / I կիսամյակ/ 

Ñ. Աշխատանքի բովանդակությունը Ժամկետը 
Կազմակերպիչ և 
պատասխանատու 

1. 

 Մանկական զարգացման հիմնադրամի և ԱՄՆ 

պետքարտուղարության հասարակայնության հետ կապերի 

գրասենյակի հրավերով Երևանի Հովհ.Թումանյանի անվ. Պետական 

տիկնիկային թատրոնում Վ.Սարոյանի 106ամյակին նվիրված` 

Վ.Սարոյանի պատմվածքների հիման վրա բեմադրված “Ես ու դու”  

“Մենք ենք” ներառական թատրոնի ներկայացման դիտում: 

31.08.14թ. 

Ներառական թիմ., 

IX դաս. աշ., 

դասղեկ` 

Կ.Գևորգյան 

2. 

Սեպտեմբերի 1-ը  գիտելիքի և դպրության օր:  

Առաջնորդվել սեպտեմբերի 1-ի աշխատակարգով`  

ա/ սարոյանցիների ողջույնի խոսք.հանդիսավոր տողան; 

բ/տնօրենի և բարձրաստիճան այրերի ուղերձ-ողջույնը 

/քաղաքապետի, Աջափնյակ վ/շ ղեկավարի/; 

գ/ ԵԿՄ նախագահի շնորհավորական ուղերձը սարոյանցիներին 

դ/ծաղկադրում Վ.Սարոյանի կիսանդրու մոտ/Վ.Սարոյանի-106/ 

ե/ I զանգ և I դասարանցիների  հանդիսավոր մուտքը դպրոց: 

01.09.14թ Տնօրինություն 

3. 

Մեհրաբյանի անվ. բժշկական ինստիտուտի գիտաուսումնական 

կենտրոնի կողից կազմակերպած դաս-միջոցառում` “Ծխելուց զերծ 

ապրելակերպի օգուտների մասին” թեմայով: Դասը վարեցին 

Ա.Միքայելյանը, Ա.Գրիգորյանը, Վ.Բաբայանը: 

17.09.14թ. 

Ս.Խաչատրյան, 

Լ.Գրիգորյան, 

բուժքույր 

Ս.Կարապետյան  

 

 

4. 

Անչափահասների հետ աշխատանքների գծով տեսուչի 

հանդիպումը  դպրոցի աշակերտների հետ: 

 “Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումը և 

կանոնները”  թեմայով զրույց:  

19.09.14թ. 

Ս.Խաչատրյան, 

Լ.Գրիգորյան, 

VIII,IX  դաս.աշ., 

դասղեկներ 

5. 

Աջափնյակ համայնքային գրադարանում անկախության տոնին  

նվիրված միջոցառում` IX դաս. աշակերտների մասնակցությամբ: 

Մ.Պողոսյան, Վ.Շադյան/ ասմունք/: 

22.09.14թ. 

Ա.Պետրոսյան, 

Ս.Խաչատրյան, 

Լ.Գրիգորյան 

6. 

ՀՀ անկախության 23-րդ տարեդարձին  նվիրված  

համադպրոցական միջոցառում` “Անկախության գինը” խորագրով: 

 Միջոցառմանը ներկա էին   քաղաքապետի  I տեղակալ 

Ա.Սուքիասյանը,  “Զինվորի պաշտպան” հասարակական 

կազմակերպության խորհրդի նախագահ Գ.Արմենակյանը և 

անդամներ, Ե.Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրեն Լ.Հակոբյանը: 

Սփյուռքահայ քանդակագործ Մ.Թարախչյանը Վ.Սարոյանի 

կիսանդրու քանդակը  նվիրեց դպրոցին: 

Ե.Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրեն Լ.Հակոբյանը դպրոցին 

նվիրեց կինոէկրան: 

30.09.14թ. 

Ս.Խաչատրյան, 

Լ.Գրիգորյան, 

Մ.Զեթլյան, 

5-9-րդ դաս.աշ. 

 

7. 
Հանրապետական  ասմունքի մրցույթի  մասնակցություն 

Հ.Պարոնյանի անվ. թատրոնում: Մասնակցեցին VIII դաս. 10 աշ.: 
30.09.14թ. 

Ա.Օհանյան, 

Վ.Ավետիսյան 



8. 

Ուսուցչի օրվան նվիրված միջոցառում՝  

 

                           «Տո՜նդ շնորհավոր, սիրելի՜ ուսուցիչ»: 

03.10.14թ. 

Կազմակերպիչ 

Լ.Գրիգորյան,  

I-IX  

դաս.աշակերտներ, 

հ.լ. մ/մ 

9. 

Գրադարանավարի օր: 

 Տարրական դպրոցի սաները նշում են գրադարանավարի օրը, 

ծանոթանում դպրոցի գրադարանին և նվիրում գրքեր:  

I-IV դաս.աշակերտներ: 

07.10.14թ. 

 

Ս.Խաչատրյան 

Ա.Պետրոսյան, 

դասվարներ 

10. 
Հանդիպում Հայաստանի մուլտիպլիկատոր, ֆիլմերի բեմադրիչ 

Իգոր Պատրիկի հետ:  
9.10.14թ. Vա, Vբ դաս.աշ. 

11. 
Թարգմանչաց տոնին նվիրված  պաստառների պատրաստում և 

ձևավորում: 
10.10.14թ. VI,VII, IX դաս. աշ. 

12. 

Երևանի օրվան  նվիրված դպրոցական  միջոցառումների 

շարք`“Երևան`իմ տուն ” խորագրով:  

Երևանը  2796 տարեկան է. մասնակցություն համաքաղաքային 

տոնական շքերթին: 

12.10.14թ. 

Տնօրինություն,  

VIII,IX դաս.աշ., 

ուսուցիչներ 

13. 

Ոսկե աշունը մեր դպրոցում. բերքի տոն: 

Աշուն, որ հրդեհել է ողջ բնությունը և իր փեշերը փռել մեր գողտրիկ 

դպրոցի բակում. Երգ ու տաղ, պար, գույների խաղ, աշնան 

բարիքներով սեղաններ, ժպտադեմ երեխաներ, լավատես 

մանկավարժներ և ոգևորված ծնողներ: 

17.10.14թ. 

Տնօրինություն, 

տարրական 

դպրոցի 

աշակերտներ , 

ծնողխորհուրդներ, 

դասվարներ: 

14. Ասմունքի մրցույթ`  նվիրված արևմտահայ բանաստեղծներին: 20.10.14թ. 

VI-IX դաս.աշ.,    

հ/հ  մ/մ նախագահ 

Մ.Ասլանյան 

15. 
“Երգը բարեկամության կամուրջ է” ռուսական երգի III փառատոնի 

մասնակցություն: VII դաս. աշ.Արինա Գաբրիելյան: 
20.10.14թ. 

Կազմակերպիչ 

Լ.Գրիգորյան, 

Լ.Ավետիսյան 

16. 

Դպրոցի տնօրեն Լ.Հովհաննիսյանի շնորհավորանքը  Դուքենդո ֆուլ 

կոնտակտ և Կիոկուշին կան կարատեի ՀՀ առաջնության 

հաղթողներ  Vբ դասարանի աշակերտներ  Գ.Պետրոսյանին 

Ի.Սարգսյանին, խրախուսանք և գովեստի խոսքեր: 

21.10.14թ. Տնօրինություն   

17. 
Առաջին անգամ Հայաստանում և Արցախում հայերենը բոլորի 

համար “Մեղու” 2014: Մասնակցում էին  դպրոցի 80 աշակերտ: 
30.10.14թ. 

 

III-IX դաս.աշ., 

հ.լ մ/մ 

18. 

Այցելություն ազգային մշակույթի կենտրոններ:  

Գ.Սունդուկյանի անվ. պետական ակադեմիական թատրոնում 

”Մադագասկար” ներկայացման դիտում:   

 

7.11.14թ. 
VI-IX դաս., 

դասղեկներ 

19. 
Քաղաքային շաբաթօրյակ հայտարարված քաղաքապետարանի 

կողմից: Ծառատունկ դպրոցի այգում, շրջակայքի մաքրում: 
08.11.14թ. 

Տնօրինություն, 

ուսուցիչներ, 

աշ.խորհուրդ 

20. 

Խրատական դաստիարակչական միջոցառում`  “Հացն 

հանապազօրյա”: 

ԿԱՊԿՈՒ 22 աշակերտից 9 աշակերտի ակտիվ մասնակցություն: 

12.11.14թ. 

Ս.Խաչատրյան, 

IVա դաս. 

դասվար 

Շ.Տոնոյան, 

դաս.ծնողխորհուրդ 



 

21. 
Ռուսաց լեզուն բոլորի համար ”Медвежонок”-2014: 

Մասնակցում էին  դպրոցի 41աշակերտ: 
13.11.14թ. 

II-IX դաս.աշ, 

օտար լ. մ/մ 

22. 

“Երեխաներին բռնությունից պաշտպանելու մասին “ թեմայով զրույց 

զեկուցում: Վարում էր Մաշտոցի բաժնի ԱԳԲ տեսուչ, 

ոստիկանության լեյտենանտ Լ.Գաբրիելյանը: 

14.11.14թ. 

Ս.Խաչատրյան, 

Լ.Գրիգորյան, 

VII-IXդաս.աշ. և 

դասղեկներ 

23. 

Ինձանով է սկսվում Արարիչ բառը, Արարատը սրբազան, Արևը 

կենսատու և, վերջապես, Ապրել բառը… 

“Ա, ա ” տառի շնորհանդես: 

18.11.14թ. 

Iա դաս. դասվար՝ 

Մ.Սաֆարյան, 

I բ դաս. դասվար 

Եվ.Բարսեղյան 

24. Շախմատի մրցույթի համայնքային փուլ: 19.11.14թ. 

IV,Vդաս. աշ., 

շախմատի ուսուցիչ 

Ա.Հովհաննիսյան, 

25. 

Ներառական կրթություն. “Թող աշխարհը միշտ խաղաղ լինի” 

թեմայով  սաների նկարների ցուցահանդե` նվիրված երեխաների 

համաշխարհային օրվան: 

 

20.11.14թ. 

Ներառական թիմ 

Ա.Մկրտչյան 

Ս.Խաչատրյան 

26. 
“Տոնառատ աշուն” միջոցառում: 

ԿԱՊԿՈՒ 2 աշակերտի ակտիվ մասնակցություն: 
27.11.14թ. 

Ս.Խաչատրյան,  

IVբ դաս., 

դասղեկ` 

Ա.Մկրտչյան 

ներառական թիմ 

27. 

“Старые сказки на новый лад” համադպրոցական միջոցառում 

ռուսաց լեզվից: Դպրոցի ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների ակտիվ 

մասնակցություն: 

28.11.14թ. 

VII-IX դաս.աշ., 

Ն.Գյուլումյան 

ներառական թիմ 

28. 

Դասասենյակների ձևավորում և զարդարում տարեմուտի 

կապակցությամբ 

«Գալդ բարի, 2015 տարի» : 

23.12.14թ. 

24.12.14թ. 

Ս.Խաչատրյան, 

Լ.Գրիգորյան, աշ.և 

ծնողխորհուրդներ 

29. 

Ամանորյա ուրախ հանդեսներ դպրոցում: Հին Հայաստանի 

ամանորի պատմություններ Ձմեռ պապի և Ձյունանուշի, 

հեքիաթների սիրված հերոսների  ուղեկցությամբ: Թվով ԿԱՊԿՈՒ 32 

աշակերտի ակտիվ մասնակցություն:  

24.12.14թ. 

Vա դաս.,դասղեկ 

Մ.Սարգսյան 

ուս.Մ.Ասլանյան 

Ս.Խաչատրյան 

I-IX դաս. 

աշակերտներ, 

դասղեկներ, 

աշխորհուրդ, 

ծնողխորհուրդ 

30. 

Ձմեռային արձակուրդի օրերի միջոցառումներ` ծնողխորհուրդների 

հետ համատեղ ` էքսկուրսիաներ, սահադաշտ, կինոդիտումներ , 

այցելություններ համերգասրահներ և թատրոններ: 

27.12.14թ.-

10.01.15թ. 

Դասղեկներ,  

ծնողխորհուրդներ 

31. 

Կիսամյակի ընթացքում քաղաքապետարանի և համայնքի 

ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարում և 

միջոցառումների ակտիվ մասնակցություն: 

Կիսամյակի 

ընթացքում 

Տնօրինություն 

 


