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Տնօրեն՝ Դ. Աղասարյան  

01 սեպտեմբերի 2021թ.  

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱՍՂԵԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Կոտայքի  մարզ  Գետարգելի  հիմնական  դպրոց 

   8-րդ    դասարան  

Թորոսյան Սոնա  

2021-2022  ուսումնական տարի  

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

N Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ծննդյան 

օր, ամիս, 

տարի 

Սեռ

ը 

Հասցե Ծնողի 

(խնամ.)աշ

խատավ. 

զբաղմունք 

Ընտանիքի 

սոցիալական 

վիճակը, 

անապահով. 

տեսակը 

1.  Աբրահամյան  Լիլիա Հովհաննեսի 03.12.2007 Իգ Բալահո

վիտ 

Հարավ-

Կովկաս 

երկաթուղի 

Բավարար 

2.  Ավդալյան Ալինա Սամվելի 07.05.2008 Իգ Ավան ՀՊՄՀ 

անվտանգ

ության 

աշխատա

կից 

Բավարար 

3.  Բարսեղյան Նարե Զոհրաբի 16.02.2008 Իգ Գետար

գել 

ՀՀՊՆ 

կապի 

զորքեր 

Բավարար 



4.  Դանիելյան  Արման Արմենի 19.06.2008 Ար. Բալահ

ովիտ 

Չի 

աշխատ. 

Բավարար 

5.  Դավթյան Աննա Առաքելի 16.01.2008 Իգ. Գետար

գել 

Գետ.համ.

ավագանի 

Բավարար 

  

6. 

Խաչատրյան Մարտին Լիպարիտի 27.04.2008 Ար. Ավան Չի 

աշխատ. 

Բավարար 

7. Կարապետյա

ն 

Էլեն Դավիթի 07.02.2008 Իգ. Գետար

գել 

Չի 

աշխատ. 

Բավարար 

8. 

 

Հարությունյ

ան 

Սյուզի Վահանի 26.03.2008 Իգ. Գետար

գել 

Չի 

աշխատ. 

Բավարար 

9. Մարտիրոսյ

ան 

Արամայի

ս 

Արմանի 24.07.2008 Ար. Գետար

գել 

Չի 

աշխատ. 

Բավարար 

 

1

0. 

Ոսկանյան Անի Արտյոմի 30.01.2008 Իգ. Առինջ Արտագ. 

Աշխատ. 

Բավարար 

1

1. 

Պետրոսյան Լևոն Արմանի 01.04.2008 Ար. Գետար

գել 

Չի 

աշխատ. 

Բավարար 

1

2. 

Սերոբյան Արսեն Վարդանի 25.02.2008 Ար. Բալահ

ովիտ 

Չի 

աշխատ. 

Բավարար 

1

3. 

Սողոմոնյան Սոֆյա Վանուշի 24.11.2007 Իգ. Գետար

գել 

<<Լեգիոն 

>>ՍՊԸ 

Բավարար 

1

4. 

Հովհաննիսյ

ան 

Էլեն  Հրանտի 12.08.2008 Իգ. Գետար

գել 

Չի 

աշխատ. 

Բավարար 

1

5. 

Բադալյան  Ինեսա Սասունի 09.06.2008 Իգ. Բյուրեղ

ավան 

Չի 

աշխատ. 

Բավարար 

 

 

 



 
 

Աշխատանքի  ուղղվածությունը 

Ուսումնադաստիա-

րակչական  

նախատեսվող 

աշխատանքները 

ուս.տարվա  

ընթացքում 

 

Պետք  է  յուրաքանչյուրը հասկանա, որ  ընտանիքը  

 հանդիսանում  է  պետության  կորիզը:  

Միևնույն  ժամանակ  գիտակցի , որ  դպրոցն ու ընտանիքը  

անբաժանելի կապերով են կապված:  
 

Ուսումնական 

աշխատանքներ 

Գիտելիքիօր,  

Անկախության տոն 

 

Ուսուցչի տոն 

 

Իրավական և 

քաղաքացիական 

դաստիարակություն 

Մայիս ՝ հաղթանակների ամիս : Պաստառների պատրաստում 

 

Առողջ ապրելակերպ 

և ֆիզիկական 

դաստիարակություն 

Առողջ ապրելակերպի վերաբերյա զրույցներ բժշկի հետ: 

 

Ռազմա-

հայրենասիրական և 

հայրենագիտական 

դաստիարակություն 

Արշավներ, էքսկուրսիաներ, պատմամշակութային հուշարձաններ: 

 

Գեղագիտական 

դաստիարակություն 

Ծաղկեփնջերի ձևավորման մրցույթ: 

Կանանց միամսյակ 

 



 

ԿՐԹԱ-ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Աշխատանք ծնողների հետ 

Սեմինարներ 

Անցկացման օրը Թեման Քննարկվող հարցերը Ուսուցչի 

անուն, 

ազգանուն 

Ծանոթություն 

20.09.2021թ. «Հանդուրժողա 

կանության 

մթնոլորտի 

ձևավորում»թեմայով 

քննարկում 

Յուրաքանչյուր հուզող 

հարցի մասին 

բարձրաձայնել,քննարկել 

ստեղծված 

իրավիճակները,լինել 

առավել 

համբերատար,հանդուրժո

  Ս. Թորոսյան 

/ դասղեկ / 

 

Ընդհանուր 

դրույթներին 

ծանոթացում  

Հոգևոր  
դաստիարակություն    

Սուրբ Ծնունդ                        Տյառնընդառաջ                          ԶԱՏԻԿ 

 

Սուրբ Սարգիս                       Ծաղկազարդ                             Համբարձում 

 

 

 

Բնապահպանական  
դաստիարակություն   

Մերձ դպրոցական տարածքի կանաչապատում: 

 

 

Աշխատանքային  
դաստիարակություն   

Հանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորում: 

Աշխատանք 

ծնողների հետ 

Պարտավորեցնել ծնողներին պարբերաբար այցելել դպրոց, հետևել  

Երեխաների առաջադիմության բարձրացմանը,  հաճախումներին,կատարել  

իրենց պարտականությունները:  

http://ter-hambardzum.net/archives/6810
http://ter-hambardzum.net/archives/7458
http://ter-hambardzum.net/archives/8485
http://ter-hambardzum.net/archives/7120
http://ter-hambardzum.net/archives/8423
http://ter-hambardzum.net/archives/2394


ղ: 

22.11.2021թ.  «Հանդուրժողակա-

նություն. մենք և՛ 

նման ենք , և՛ տար-

բեր» թեմայով 

քննարկում  

  Երեխաների  կրթության 

և դաստիարակության 

առանձնահատ-

կությունները  

   Ս. Թորոսյան 

/ դասղեկ / 

                                   

 

Ընդհանուր 

դրույթներին 

ծանոթացում 

 

 

Ծնողական ժողովներ 

 

Անցկացման օրը Քննարկվող հարցերը Համառոտ բովանդակությունը Ծանոթություն 

 

1.01.09.2021թ. 

1.Դասարանական 

ծնողական խորհրդի  

ընտրություն:   

 

Ընտրվեց  դասարանական ծնողական 

խորհուրդ: 

 

Ծնողական 

ժողովն անց  է 

կացվել  առկա 

ձևաչափով՝  

պահպանելով 

սանիտա-

րահիգիենիկ 

կանոնները 

2.23.10 .2021թ. 

 

1.Դասարանի   

առաջադիմության  

քննարկում : 

2.Աշնանային 

արձակուրդից  հետո  

դասերի  վերսկսման 

մասին:  

 

Օրակարգի  հարցերի  շուրջ  ելույթ  

ունեցավ  դասղեկ Ս.Թորոսյանը :                                                                                                                                     

Դասղեկը խոսեց  սեպտեմբեր-

հոկտեմբեր  ամիսների  ընթացքում  

աշակերտների ցուցաբերած  

առաջադիմության  մասին: 

Ներկայացրեց այն  

դժվարությունները, որոնց հանդիպել  

են  աշակերտները ուսումնական 

տարվա  սկզբից:                                                                                             

Ծնողները  ևս   խոսեցին  իրենց  

հուզող հարցերի մասին: Մեծապես  

կարևորվեց   ուսուցիչ  -  աշակերտ   -  

Ծնողական 

ժողովն անց  է 

կացվել  առկա 

ձևաչափով՝ 

պահպանելով  

սանիտա-

րահիգիենիկ 

կանոնները 



ընտանիք   կապը:                                                                                                       

Նշեց,  որ  աշնանային արձակուրդի 

մեկնարկը տրված է հոկտեմբերի 25-

ից մինչև նոյեմբերի 1-ը:                                                                                                                                  

-Բոլորս  պետք  է խստագույնս 

հետևենք հակահամաճարակային 

կանոններին: Իրազել   լինենք, 

հետևենք միայն  պաշտոնական  

լրահոսին:                                                                                                   

Ծնողները  ևս   հայտնեցին  իրենց  

մտավախությունների  մասին :  

 

3.21.12.2022թ. 1.Հաճախումների,  

դասարանական  

կարգապահությանն 

առնչվող  հարցերի  

քննարկում :                                                                            

2.I կիսամյակի ընթացքում 

սովորողների   

առաջադիմության  

արդյունքների  

ամփոփում: 

Դասղեկը խոսեց  աշակերտների 

հաճախումների մասին, ասաց, որ 

պետք է  բացառվեն  անհարկի 

բացակայությունները:Մեկ անգամ ևս 

հիշեցրեց օրենքով սահմանված  

բացակայությունների  ժամաքանակի 

մասին:                                      

Ծնողական  ժողովի  արդյունքներն  

ամփոփելով՝ որոշվեց՝ յուրաքանչյուր 

հուզող  հարցի  մասին 

բարձրաձայնել, լինել առավել 

համբերատար, հանդուրժող, բացառել 

ցանկացած խտրականություն թե՛  

աշակերտի, թե՛  ծնողի հանդեպ: 

Հետևողական  լինել 

դասապատրաստումներին: 

Երեխաներին դպրոց  ուղարկել  միշտ   

մաքուր, խնամված՝ իրենց հետ 

ունենալով անհատական հիգիենիկ 

պարագաներ:Ծնողների  հետ  տանել  

անհատական  զրույցներ  իրենց  

մտահոգող  հարցերի  վերաբերյալ:  

Ծնողական 

ժողովն անց  է 

կացվել 

դասարանում՝ 

պահպանելով  

հակահամաճա-

րակային բոլոր 

կանոնները:  



 

4.17.03.2022թ. 1.Աշակերտների 

հաճախումների՝ հարգելի 

և անհարգելի բացակա-

յությունների հետ 

կապված հար-ցերի 

քննարկում:  

2.Ուսման որակի,  

սովորողների կողմից այս  

փուլում կրթական 

ծրագրերի յուրացման 

մասին : 

 

Դասղեկ  Ս.Թորոսյանը  ներկայացրեց 

երկրորդ կիսամյակի սկզբից հաշված  

բացակայությունների թիվը:  Կան  

աշակերտներ, որոնք  բացակայել են  

արդեն իսկ 50 ժամից ավելի :Նրանց 

ծնողների հետ պարբերաբար տարվել 

են համապատասխան բացատրական 

աշխատանքներ: Ծնողներին  մեկ 

անգամ ևս  զգուշացվեց,  որ 100-120 

ժամ անհարգելի 

բացակայությունների շեմը անցնելու 

դեպքում,  աշակերտը հանձնելու է 

վերաքննություն : Դասվարը 

ծնողներին  հորդորեց ,  որպեսզի  

անհարգելի  բացակա-յություններ  

չլինեն,  քանի   որ  դրանք  էապես 

ազդում  են  ուսման  որակի   վրա:    

Այնուհետև  դասվարը ներկայացրեց 

դասարանի  առաջադիմությունը,  

խոսեց ձեռքբերումների, 

հաջողությունների և բացթողումների 

մասին:                                   

Ծնողական 

ժողովն անց  է 

կացվել  առկա 

ձևաչափով՝ 

պահպանելով  

սանիտա-

րահիգիենիկ 

կանոնները 

5.13.06.2022թ. 1.2021-2022  ուստարվա  

առաջադիմության  

արդյունքների  ամփո-

փում: 

 

Դասղեկը  ներկայացրեց  դասարանի  

առաջադիմության  ցուցանիշները , 

բացակայությունների թիվը: Խոսեց  

դասարանական կարգապահության , 

վարքի  տարբեր  դրսևորումների 

մասին: Խոսեցին նաև  դասավանդող  

ուսուցիչները:  

Ծնողական 

ժողովն անց  է 

կացվել  առկա 

ձևաչափով 

 

 

ԴԱՍՂԵԿԻ ԺԱՄ 

 



1-ին կիսամյակ 2-րդ կիսամյակ 

Շաբաթվա օրը  Դասաժամը Շաբաթվա 

օրը  

Դասաժամը 

 Դասի  թեման  Դասի թեման 

06.09.2021թ. Հակահամաճարակային կանոնների 

պահպանումը: 

 

10.01.2022թ. Ինչ են պատմում ընտանեկան 

լուսանկարները: 

13.09.2021թ. Կարծրատիպեր և նախապաշարմունքներ: 17.01.2022թ. Ճանաչենք մեր հայրենիքը: 

20.09.2021թ. Կածրատիպերի առաջացման 

պատճառները: 

24.01.2022թ.  Իմ երկրի պատմության 

հերոսական էջերը: 

27.09.2021թ. Հիմնավոր ընդանրացումների կատարում: 31.01.2022թ Արցախյան հերոսամարտի 

ընթացքում ծնված երգերը: 

04.10.2021թ. Խտրականություն: 07.02.2022թ. Իմ սիրած երգերը: 

11.10.2021թ. Ինչ է խտրականությունը: 14.02.2022թ. Աշխատանքը ազնվացնում է 

մարդուն: 

18.10.2021թ. Խտրականության տեսակները: 21.02.2022թ.  Ինչպես հասնել հաջողության: 

25.10.2021թ. Դ.Դեմիրճյանի “Ավելորդը”: 28.02.2022թ. Դպրոց ուսումնական դարբնոց: 

08.11.2021թ. Հ.Թումանյան “Իմ ընկեր Նեսոն”: 07.03.2022թ. Վատ և լավ սովորություններ: 

22.11.2021թ. Ա.Այվազյան”Բժիշկը,որ նախ իրեն բուժեց”: 14.03.2022թ. Իմ հետաքրքրություննեին ու 

նախասիրությունները: 

29.11.2021թ. Սեռային խտրականության օրինակ “Միակ 

դուստրը”: 

28.03.2022թ. Լավ մարդիկ ավելի շատ են: 

06.12.2021թ. Անհրաժեշտ գիտելիքներ երկրաշարժից 

պաշտպանվելու համար: 

04.04.2022թ. Սիրո և հավատարմության 

մասին: 

13.12.2021թ. Անհատի բարեկրթությունը: 11.04.2022թ. Արդարացի և անարդար 

արարքները: 

20.12.2021թ Ամանորյա միջոցառման 

նախապատրասում: 

18.04.2022թ. Պահպանենք մեր շրջակա 

միջավայրը: 



  25.04.2022թ. Ինչպես պահպանել Երկիր 

մոլորակը: 

  02.05.2022թ. Ինչպես պահպանել մեր 

հայրենիքը: 

  16.05.2022թ. Ինչ է ինձ համար դպրոցը: 

  23.05.2022թ. Ինչ տվեց ինձ այս ուսումնական 

տարին: 

  30.06.2022թ. Ինչ տվեց ինձ այս ուսումնական 

տարին: 

 

 

ԴԱՍՂԵԿԻ ԴԱՍԱԼՍՈՒՄՆԵՐ 

Դասալսման 

օրը 

Առարկան,դասավանդող 

ուսուցիչը 

Դասի թեման Դասալսման նպատակը 

 

22.09.2021թ. 

Գրականություն՝Ք. 

Գևորգյան 

<<Գրական 

Մեթոդներ>> 

Առարկայական չափորոշիչներին 

համապա-տասխան 

գիտելիքների,կարողությունների և 

հմտությունների  մակարդակի 

ստուգում , դասի մատուցման 

մեթոդների կիրառումը 

22.10.2021թ.  Ռուսաց լեզու ` Ն. 

Մարգարյան 

<<Предложени

е>> `  

Առարկայական չափորոշիչներին 

համապատասխան 

գիտելիքների,կարողությունների և 

հմտությունների  մակարդակի 

ստուգում, դասի մատուցման 

մեթոդների կիրառումը 

10.11. 2021թ.   Կենսաբանություն՝ Ա. 

Մարտիրոսյան 

Առաջին 

օգնություն 

կապանների 

ձգման 

դեպքում: 

Առարկայական չափորոշիչներին 

համապատասխան 

գիտելիքների,կարողությունների և 

հմտությունների  մակարդակի 

ստուգում, դասի մատուցման 



մեթոդների կիրառումը 

25.02. 2022թ. Ֆիզիկա ` Մ.Բաբայան <<Ջերմաքան

ակ>> 

Առարկայական չափորոշիչներին 

համապատասխան 

գիտելիքների,կարողությունների և 

հմտությունների  մակարդակի 

ստուգում, դասի մատուցման 

մեթոդների կիրառումը 

28.03.2022թ. Հայոց լեզու ` Ք. Գևորգյան  

<<Վերաբերու

թյան խնդիր>>                                 

Առարկայական չափորոշիչներին 

համապատասխան 

գիտելիքների,կարողությունների և 

հմտությունների  մակարդակի 

ստուգում, դասի մատուցման 

մեթոդների կիրառումը 

20.04. 2022թ. Հանրահաշիվ ` Ն. 

Հարությունյան 

<<Քառակուսա

յին 

Հավասարումն

եր>>.                      

Առարկայական չափորոշիչներին 

համապատասխան 

գիտելիքների,կարողությունների և 

հմտությունների  մակարդակի 

ստուգում, դասի մատուցման 

մեթոդների կիրառումը 

 

 

ԾՆՈՂԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱԶՄԸ 

 Ազգանուն, անուն, հայրանուն Հասցե Հեռախոս 

Նախագահ Մխիթարյան Գոհար Գետարգել 098-717-408 

Նախագահի 

օգնական  

Շիրոյան          Նարինե Ավան 093-877-879 

Նախագահի 

օգնական  

Ոսկանյան        Նարինե Առինջ 098-689-998 

 

ԱՎԱՆԴԱԲԱՐ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 



 

Դասարան Համադպրոցական միջոցառման տեսակը Կատարման ժամկետը 

8-րդ Գիտելիքի օր 

 

սեպտեմբերի 1 

8-րդ  «Ոսկե աշուն»  նոյեմբերի 19 

8-րդ Տագնապ ազդանշան, տարհանում  դեկտեմբերի 7 

8-րդ Ամանորյա  միջոցառում  դեկտեմբերի 24 

8-րդ  Հայկական բանակի 30 ամյակին նվիրված 

համադպրոցական քայլերթ դեպի  հուշաղբյուր  

հունվարի 27 

8-րդ Հովհաննես Թումանյանի 153-րդ ամյակը  / գիրք 

նվիրելու օր / 

փետրվար 18 

8-րդ Մայրության և գեղեցկության տոների միամսյակ  

 

մարտ –ապրիլ  

8-րդ  Անվտանգ երթևեկություն  մայիս 

8-րդ  Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր հունիսի 1 

Դասարանի սոցիալական անձնագիրը 

Դասարան՝     8-րդ                                                                                                                                  

Դասղեկ՝ Ս. Թորոսյան                                                                                                         

1.Երեխաների  թիվը  դասարանում՝  « 15»                                                                                                   

ա) աղջիկ՝  « 10»    բ) տղա՝       « 5 » 

2.Ընտանիքների թիվը՝  «15» 

ա) լրիվ կազմով՝ « 15»                                                                                                                                          

բ) ոչ լրիվ կազմով՝ « - »  

 


