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Ուսումնական 
շաբաթներ 

 
Ուսումնադաստիարակչական 
աշխատանքների բովանդակությունը 

 
Կատարողներ 

1․     05․09-09․09 <<Գիտելիքի և դպրության օր>> Դասղեկ-աշակերտներ 

2․     12․09-16․09 <<Անվտանգության կանոնների․ներքին 
կարգապահական կանոնների մասսայականացում>> 

Դասղեկ 

3․     19․09-23․09 <<Ինչ է վիրուսը և վիրուսային հիվանդությունները>> Դասղեկ 

4․     26․09-30․09 <<Ավելի լավ է մեռնել անկախության համար,քան 
ապրել շղթայված․․․>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

5․     03․10-07․10 <<Սիրելի ուսուցիչներ շնորհակալ ենք Ձեզ,Ձեր 
չխնայած ճիգ ու ջանքերի շնորհիվ է կերտվելու մեր 
երկրի փայլուն ապագան․․․>> 

Դասղեկ- աշակերտներ 

6․     10․10-14․10 <<Հայը և Հայկականը>> Դասղեկ- աշակերտներ 

7․     17․10-21․10 <<Բույսերի աշխարհում․․․>> Դասղեկ-
կենսաբանության 
ուսուցչուհի-
աշակերտներ 

8․     31․10-04․11 <<Թմրամոլությունը որպես հասարակության չարիք>> 
խորագրով (Էլեկտրոնային դաս) 

Դասղեկ-աշակերտներ 

9․     07․11-11․11 <<Ընթերցել և ներկայացնել ՀՀ օրենքը,ընդունված 2005 
թվականի մարտի 22-ին ահաբեկչության դեմ 
պայքարի մասին>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

10․   14․11-18․11 <<Հոգևորը իմ կյանքում>> Դասղեկ-եկեղեցու 
պատմության 
ուսուցչուհի-
աշակերտներ 

11․   21․11-25․11 <<Առանց ծխախոտի>> դասղեկի-բաց պարապմունք Դասղեկ- ուսուցիչներ-
աշակերտներ 

12․   28․11-02․12 <<Ինչ է գենդերային խտրականությունը>> Դասղեկ-աշակերտներ 

13․   05․12-09․12 <<34 տարի անց,եկե՛ք իրազեկված և պաշտպանված 
լինենք բնական աղետներից>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

14․   12․12-16․12 <<Ինչպես ընտրել մասնագիտություն>> Դասղեկ-աշակերտներ 

15․   19․12-23․12 <<Ճանապարհորդություն դեպի Նոր տարի․․․>> Դասղեկ-աշակերտներ 

16․   09․01-13․01 <<Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ,մեզ և ձեզ մեծ 
ավետիս>> 
Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծնունդը․․
․ 

Դասղեկ-Մայիսյան 
գյուղի հոգևոր հովիվ 
Տեր-Փառեն 
քահանա(Պետրոսյան)-
աշակերտներ 

17․   16․01-20․01 <<Ինչ գիտեմ հայկական խոհանոցի մասին․․․>> Դասղեկ-աշակերտներ 

18․   23․01-27․01 <<Հայոց բանակը 31 տարեկան է,եկե՛ք լավ սովորենք և 
սատար լինենք մեր բանակին․․․>> 

Դասղեկ-զինղեկ-
աշակերտներ 

19․   30․01-02․02 <<Ինչ գիտեմ ձմեռային խաղերի մասին,ձմեռային Դասղեկ-



օլիմպիական խաղեր և խորհրդանիշներ․․․>> ֆիզկուլտուրայի 
ուսուցիչ-աշակերտներ 

20․   06․02-10․02 <<Շրջակա միջավայրի մաքրությունը իմ 
պարտականությունն է>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

21․   13․02-17․02 <<Ինչ գիտեմ ձմեռային խաղերի մասին․ սպորտի 
դերը իմ կյանքում>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

22․   20․02-24․02 <<Ով կարող է լինել իմ ընկերը․․․>> Դասղեկ-աշակերտներ 

23․   27․02-03․03 <<Գարունը իմ աչքերով․․․>> Դասղեկ-աշակերտներ 

24․   06․03-10․03 <<Իմ մայրիկ,արևն ես իմ տան 
Իմ լույս,իմ պահապան․․․>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

25․   13․03-17․03 <<Ուզում եմ հայրիկիս հպարտության պատճառը ես 
լինեմ․․․>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

26․   20․03-24․03 <<Ինչ է ինձ համար արժանապատվությունը․․․>> Դասղեկ-աշակերտներ 

27․   03․04-07․04 <<Գյումրին որպես ծիծաղի,արհեստի և արվեստի 
քաղաք․․․>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

28․   10․04-14․04 <<Ապրիլի 7-ը Ավետման օրն է՝  մայրության և 
գեղեցկության տոնը․․․>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

29․   17․04-21․04 <<Ինչ է ինձ համար ընթերցանությունը․․․>> Դասղեկ-աշակերտներ 

30․   24․04-28․04 <<Եղեռն 107>> Դասղեկ-դպրոց-
աշակերտներ 

31․   01․05-05․05 <<Աշխատասիրությունը որպես մարդկային 
լավագույն հատկանիշ․․․>> 

Դասղեկ-աշակերտներ 

32․   08․05-12․05 Համադպրոցական միջոցառում․ Այցելություն 
Հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը 
հավերժացնող հուշակոթող՝ Գյումրու <<Մայր 
Հայաստան>> հուշահամալիր (միջոցառում) 

Դասղեկ- 
ուսուցիչներ-
աշակերտներ 

33․   15․05-19․05 <<Ինչ տվեց ինձ այս ուսումնական տարին․․․>> 
շարադրության ընթերցում 

Դասղեկ-աշակերտներ 

34․   22․05-26․05 <<Ողջույն ամառ․․․>> Դասղեկ-ծնողներ-
աշակերտներ 
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