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           -  2022-2023 ուսումնական տարի- 
 
 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

      Բազմակողմանիորեն  կրթված ,ազգային և համամարդ-
կային արժեքներին տիրապետող , հայրենասեր ,հանդուր-
ժող ,նախաձեռնող, մարտահրավերներին դիմակայող , 
առողջ քաղաքացու նախապատրաստումն  է  կյանքին : 

Դպրոցի  առաքելությունը 



                        ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ - ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ  
 
N                                                             Թեմա Կատարման 

ժամկետ 
Պատասխանատուներ 

                                                                Մասնակցել 
1. 2022-2023 ուստարվա  պարտուսահասակ երեխաների հաշվառման աշխատանքներին. օգոստոս, 

սեպտեմբեր 
տնօրինություն, 
դ/գ կազմակերպիչ 

2. աշակերտական դպրոցական և  դասարանական խորհուրդների,դպրոցական աշակեր-
տական խորհրդին կից մասնախմբերի ձևավորման աշխատանքներին. 

սեպտեմբերի- 
հոկտեմբեր  

ՄԿԱ գծով  փոխտնօրեն, 
դ/գ կազմակերպիչ 

3. դպրոցի 2022-2023 ուստարվա  ներքին գնահատման աշխատանքներին. ուստարում դ/գ կազմակերպիչ 

4. մանկավարժական,ծնողական,աշակերտական խորհուրդներում  դպրոցի ներքին գնա-
հատման հաշվետվության քննարկումներին. 

օգոստոս-
սեպտեմբերի 5 

դ/գ կազմակերպիչ 

5. դպրոցի 2022-2023 ուստարվա  ,,Ներքին կարգապահական կանոնների,, մշակման աշ-
խատանքներին և քննարկումներին. 

օգոստոս-
սեպտեմբեր 

դ/գ կազմակերպիչ 

6. 2022-2023 ուստարվա  համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանք-
ների պլանի մշակման աշխատանքներին. 

օգոստոս-
սեպտեմբերի 5 

դ/գ կազմակերպիչ 

                                                                Աջակցել 
7. դասղեկների 2022-2023 ուստարվա  դաստիարակչական աշխատանքների պլանների 

կազմման աշխատանքներին. 
սեպտեմբեր դ/գ կազմակերպիչ 

8. սովորողների անվտանգության կանոնների մշակման և մասսայականացման  և ուսուց-
ման կազմակերպման աշխատանքներին. 

ուստարում դ/գ կազմակերպիչ, 
աշակերըական խորհուրդ 

9. անվճար դասագրքերով ապահովելու նպատակով սոցանապահով ընտանիքների երե-
խաների ցուցակների ճշտմանը:  

սեպտեմբեր դ/գ կազմակերպիչ, 
գրադարանավար 
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1. Հայրենակ
կազմակեր

2. ռազմամա
տանքների

3. Մոմավառ

                         

4. շարադրու
յամբ՝հայր

5. կինոդիտո

6. նկարչակա

7. կինոդիտո
8. Պատրաստ

մությանը,

    

                          
                          

կան Մեծ պատ
րպմանն ու ան

արզական խաղ
ին.  
ռություն-,,Հիշե

                          

ւթյունների,պա
րենասիրական
ումների կազմա

ան մրցույթ- <<

ումներ հայրեն
տել  նկարազա
,հայոց թագավ

                Թեմա
   Մասնակցու

երազմի 78-րդ 
նցկացմանը. 
ղերի և մրցույթն

ենք երկրաշար

  Կազմակերպ

ատի թերթերի մ
ն թեմաներով. 
ակերպում ՝ նվ

< Մենք ուզում ե

նասիրական թե
արդ ալբոմներ՝
վորներին: 

 

ա 
ւթյուն 

տարելիցին նվ

ների նախապա

րժի զոհերին,,խ

պել 

մրցույթներ  7-

վիրված  արցա

ենք խաղաղու

եմաներով.   
 նվիրված հայ 

վիրված համա

ատրաստման 

խորագրով: 

-12-րդ դասարա

ախյան ազատա

ւթյուն >>խորա

ժողովրդի հեր

Ռ

 

այնքային միջոց

և անցկացման

անցիների մաս

ամարտերին. 

գրով. 

րոսական անցյ

ՌԱԶՄԱՀԱ
ԴԱՍՏԻ

ցառման 

ն աշխա-

սնակցութ-

յալի պատ-

ԱՅՐԵՆԱՍ
ԻԱՐԱԿՈՒ

Ժամկետ 

մայիս 

ուստարում 

դեկտեմբեր 

ուստարում 

ուստարում 

 

ուստարում 

 

ՍԻՐԱԿԱ
ՒԹՅՈՒՆ 

Պատասխանա

դ/գ կազմակերպի

դ/գ կազմակերպի
զինղեկ,դասղեկն

ՄԿԱ գծով փոխտ
դ/գ կազմակերպի

ՄԿԱ գծով փոխտ
դ/գ կազմակերպի

դ/գ կազմակերպի
դասղեկներ 
դ/գ կազմակերպի
դասղեկներ, 
դ/գ կազմակերպի

դ/գ կազմակերպի
աշխորհուրդ 

ԱՆ 

ատու 

իչ 

իչ , 
ներ 

տնօր., 
իչ 

տնօրեն, 
իչ 

իչ , 

իչ , 

իչ,  

իչ, 
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1. Հարցախո
 

2. Կինոդիտո
դասարան
 

3. Գյումրու տ
 

4. ուսուցչի օ
խորագրո

5. Զրույցներ

6. Ցերեկույթ
խորագրո
 

                         
                          

ույզեր բարոյակ

ումներ և քննա
ններ/: 

տիկնիկային թ

օրվան նվիրվա
ով: 

րի շարք 1-5-րդ

թ նվիրված մայ
ով: 

 

                    Թե
           Կազմա

կան դաստիար

արկումներ՝,,Հե

թատրոնի բեմա

ած համադպրո

դ դասարաններ

յրության  ու գե

եմա 
ակերպել 

րակության թե

եքիաթների բա

ականացումնե

ոցական ցերեկո

րում-,,Բարութ

եղեցկության տ

եմաներով  /5-1

արի հերոսները

րի դիտում: 

ույթ-..Տոնդ շնո

թյան ուժը,, խոր

տոնին՝ ,,Մայրս

ԲԱՐՈՅԱ

             ԴԱ

12-րդ դասարա

ը,, խորագրով   

որհավոր,սիրե

րագրով: 

ս,գանձս,աստվ

ԱԿԱՆ   ԴԱ

ԱՍՏԻԱՐԱ

աններ/: 

 /1-4-րդ 

լի ուսուցիչ,, 

վածուհիս…,, 

ԱՍՏԻԱՐԱ

ԱԿՈՒԹՅՈ

Ժամկետ 

ուստարում 

ուստարում 

ուստարում 

հոկտեմբեր 

ուստարում 

ապրիլ 

ԱԿՈՒԹՅՈ

ՈՒՆ          

Պատասխա

ՄԿԱ գծով  փո
դ/գ կազմակեր

դ/գ կազմակեր

ՄԿԱ գծով  փո
դ/գ կազմակեր

դ/գ կազմակեր
աշխորհուրդ, 
 
դ/գ կազմակեր
աշխորհուրդ 
 
դ/գ կազմակեր
աշխորհուրդ 

ՈՒՆ          

                   

անատու 

ոխտնօրեն 
րպիչ 

րպիչ  

ոխտնօր. 
րպիչ 

րպիչ 

րպիչ , 

րպիչ , 
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1. ավանդա

2. թագմանչա

3. հոգևոր թե
րաստման

                         
4. հոգևոր եր

5. այցելությո
րաններ/. 

6. հանդիպո
դասարան

  

                          
ական ,,Սուրբ զ

չաց տոնին նվի

եմաներով պա
նը: 
                          

րգերի ուսուցո

ուններ եկեղեց

ումներ հոգևոր
ններ/: 

 

                        Մ
զատիկ,, տոնա

իրված միջոցա

ատի թերթերի, վ

           Կազմա

ւմ,պատարագ

ցիներ,վանքեր

րականների հե

Թեմա 
Մասնակցությ

ահանդեսի նախ

առումների անց
 

վահանակներ

ակերպել 

գների ունկնդրո

,պատմամշակ

ետ-,,Հարցեր և 

  

  

ուն 
խապատրաստ

ցկացմանը. 

ի, պաստառնե

ում. 

կութային կոթո

պատասխանն

              

           Հո

տմանն ու անցկ

երի,գրքույկներ

ողներ /1-12-րդ 

ներ,, խորագրո

  

ոգևոր  դա

Ժ

կացմանը. ա

11

րի պատ- ու

ու

դասա- ու

ով /5-12-րդ ու

ասատիար

Ժամկետ Պ

պրիլ դ/
դա

1.10.2019 դ/
դա

ւստարում  դ
դա

ւստարում դ/
դա

ւստարում տ
դ/
դա

ւստարում /գ
դա

րակությու

Պատասխանատ

/գ կազմակերպիչ
ասղեկներ 
/գ կազմակերպիչ
ասղեկ,գրադարա
դ/գ կազմակերպիչ
ասղեկներ 

/գ կազմակերպիչ
ասղեկներ 

տնօրինություն, 
/գ կազմակերպիչ
ասղեկներ 
գ կազմակերպիչ, 
ասղեկներ 

ւն            

տու 

չ, 

չ, 
անավար 
չ, 

չ , 

չ, 
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1. ամանորյա
ու կազմա
 

2. երգի.պար

3. ,,Իմ աշխա
րաններ/: 

                               

4. Թանգարա
պատկերա

5. Զրույցներ

6. Ցերեկույթ

    

                         

                          

ա  -,,Գալդ բար
ակերպմանը. 

րի,ասմունքի մ

արհը,, խորագր

                              

անների միջազ
ասրահներ: 

ր գեղագիտակա

թ-,,Ոսկե աշուն

 

                     Թե

          Մասնա

ր , ամանոր-202

մրցույթների  նա

րով նկարչակա

       Կազմակեր

զգային օրվան 

ան դաստիարա

ն,դեղնահեր աշ

եմա 

կցություն 

23,, խորագրով

ախապատրաս

ան ցուցահանդ

րպել 

նվիրված այցե

ակության թեմ

շուն…,,խորագ

                 Գ
   

վ տոնահանդես

ստմանը. 

դեսի կազմակե

ելություններ Գ

մաներով:/1-12-

գրով: /10-12-րդ

Գեղագիտ
              

սի նախապատ

երպում/1-12-րդ

Գյումրու թանգա

-րդ դասարանն

դ դասարաննե

տական  դ
              

տրաստմանն 

դ դասա-

արաններ և 

ներ/: 

եր/: 

դաստիա
              

Պատասխանատ

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 

ՄԿԱ գծ.տնօր. տ
դ/ գ կազմակերպ
  դասղեկներ 

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 
 
դ/ գ կազմակերպ
  դասղեկներ, 
աշխորհուրդ 
դ/ գ կազմակերպ
  դասղեկներ 
 

արակությ
              

տու Ժամկետ

պիչ, դեկտեմ

պիչ, ուստար

տեղ.,     
պիչ, 

ուստար

պիչ, 18.05.202

պիչ, ուստար

պիչ, հոկտեմ

ուն      
          

տ 

բեր 

րում 

րում 

20 

րում 

մբեր 



       

     

  N 

       

1

2

3

       

4

5

6

 

                         

                 

                   
  

                         

1. բազմաձև 
ատրակցի

2. ռազմամա

3. թմրամոլո
բերյալ ՀՀ 

                         

4. զրույցներ,

5. պատի թեր
ահաբեկչո

6. հանդիպու
 

        

    

                         

                          

մրցույթների/ ֆ
իոն խաղերի կա
արզական խաղ

ության,ահաբեկ
օրենքների մա
                          

,բնավեճեր,հա

րթերի, ֆոտով
ության, թմրամ

ւմներ բուժաշխ

               Թեմա

    Մասնակցո

ֆ/բ,բ/բ,վ/բ,թեն
ազմակերպմա
ղերի նախապա

կչության,բնակ
ասսայականաց

     Կազմակեր

արցախույզերի 

վահանակների
մոլության դեմ 

խատողների հե

 

ա 

ություն 

նիս,շախմատ,թ
անը. 
ատրաստմանն 

կան և տեխնած
ցմանը /6-12-րդ
րպել 

թմրամոլությա

իպատրաստմա
պայքարին  / 8

ետ /3-9-րդ դա

 
 

թեթև ատլետիկ

 ու անցկացմա

ծին աղետների
դ դասարաններ

ան թեմաներով

ան  մրցույթներ
8-10-րդ դասար

սարաններ/: 

    Ֆիզիկ
             ա

        

կա,վազք սպոր

անը/5-12-րդ դա

ից  դեմ պայքա
ր/: 

վ. 

ր՝ նվիրված աղ
րաններ.  

կական  դ
առողջ ապ
              

րտաձևերից/, 

ասարաններ/. 

արի վերա-

ղետների, 

դաստիա
պրելակե
              

Ժամկետ 

ուստարում 
 

ուստարում 
 
 հունվար 

ուստարում 

ուստարում 

ուստարում 

արակությ
երպ           
              

Պատասխան

դ/գ կազմակերպ
ուսուցիչներ 

դ/գ կազմակերպ
ուսուցիչներ 
դ/գ կազմակերպ

Դ/գկազմակերպ
դասղեկներ       

ՄԿԱ գծ.տն.տե
դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 

դ/գ կազմակերպ

յուն,        
                
              

նատու 

պիչ, 

պիչ, 

պիչ 

պիչ , 
          

եղակ., 
պիչ, 

պիչ 

 
 
 



        

 

   N 
       
      1

2

3

       
4

5

6

  

                          

                  
                         

1. ձեռքի աշխ
դասարան

2. դպրոցի,ե
ու կազմա

3. դպրոցի,հ

                         
4. հարցախո

5. տոնահան

6. Հանդիպո
աշխատող
 

 

                         
                          
խատանքների
ններ,ուսուցիչն
եկեղեցու,հուշա
ակերպմանը /7-
հուշարձանի տ

                          
ույզեր մասնագ

նդես-մրցույթ-

ումներ տարբեր
ղների հետ/8-1

 

               Թեմա
      Մասնակց

ի ցուցահանդես
ներ. 
արձանիտարա
-12-րդ դասար

տարածքում ծա

      Կազմակեր
գիտության ընտ

,,Բերքի տոն,, թ

ր մասնագիտո
12-րդ դասարա

ա 
ցություն 
սների կազմակ

ածքներում շաբ
րաններ/. 
առապատման,ծ

րպել 
տրության վեր

թեմայով /1-12

ությունների տե
աններ/: 

            

         

կերպմանը/1-1

բաթօրյակների

ծաղկապատմա

րաբերյալ. 

-րդ դասարան

եր մարդկանց,

      Աշխատ

              մա

12-րդ 

ի նախապատրա

անը  : 

ններ/. 

բուհերի և քոլե

տանքային

ասնագիտ

Ժ

ո

աստմանն ո

ո

ո

հ
ն

եջների ո

ն  դաստի

ական կող

Ժամկետ 

ուստարում 

ուստարում 

ուստարում 

ուստարում 

հոկտեմբեր-
նոյեմբեր 

ուստարում 

իարակութ

ղմնորոշո

Պատասխանա

դ/գ կազմակերպի
աշ. և ծնող. խորհ

դ/գ կազմակերպի
աշ. և ծնող. խորհ

դ/գ կազմակերպի
աշ. և ծնող. խորհ

դ/գ կազմակերպի
դասղեկներ 
դ/գ կազմակերպի
աշխորհուրդ,      
ծնողխորհուրդ, 
դ/գ կազմակերպի
դասղեկներ 

թյուն           

ում               

ատու 

իչ, 
հուրդ 

իչ, 
հ. 

իչ, 
հուրդ 

իչ 

իչ , 
 

իչ 

    

     



        
 

  N 
        

1 

2 

3 

       
4

5

6

7

     

                  
                               

 դեպի բնո

հայկակա
դիտումնե

                         
4 գրքույկնե

կան աշխա

5 գրքի ընթե
ները>>,<<
դասարան

6 հարցախո

7 զրույցներ

                         
                              

ության գիրկ  ճ

ան բնաշխարհի
երի կազմակեր

                          
երի,պաստառն
արհին/7-12-րդ

երցումներ-Վ.Ա
<Հայաստանի կ
ններ/. 
ույզեր բնապահ

ր բնապահպան

                  

                          
                  Մասն

ճանաչողական

ին,բնապահպա
րպմանը. 

          Կազմակ
ների պատրաս
դ դասարաննե

Անանյան<<Որս
կենդանական ա

հպանական և 

նական և էկոլո

          

   Թեմա 
նակցություն 

ն նշանակությա

անական և էկոլ

 

կերպել 
ստում՝ նվիրվա
ր/. 

սորդական պա
աշխարհը>>,<

էկոլոգիական

ոգիական թեմա

  Էկ
     

ան էքսկուրսիա

լոգիական թեմ

ած Հայաստանի

ատմվածքներ>
<Կարմիր գիրք

ն թեմաներով. 

աներով /1-12-ր

կոլոգիա
         դաս

աների կազմակ

մաներին նվիրվ

ի բուսական և 

>>,<<Հայաստա
ք>> թեմաներո

րդ դասարանն

ական ,բնա
ստիարա

կերպմանը. 

ված կինո-

կենդանա-

անի թռչուն-
վ/1-12-րդ 

եր/: 

ապահպա
ակություն

Ժամկետ 

ուստարում 

ուստարում 

ուստարում 

ուստարում 

ուստարում 

ուստարում 

ուստարում 

անական
ն                 

Պատասխա

դ/գ կազմակեր
դասղեկներ 

դ/գ կազմակեր
դասղեկներ 

դ/գ կազմակեր
դասղեկ.,օպեր

դ/գ կազմակեր
դասղեկներ, 
աշխորհուրդ 
դ/գ կազմակեր
աշխորհուրդ, 
գրադարանավ

ՄԿԱ գծով փո
դ/գ կազմակեր
դասղեկներ 
դ/գ կազմակեր
դասղեկներ, 
աշխորհուրդ 

ն          
          

անատու 

րպիչ, 

րպիչ, 

րպիչ, 
րատոր 

րպիչ 

րպիչ 
դասղ. 
վար, 

ոխտն., 
րպիչ, 

րպիչ 



        

 

 

N 

       
 

1

2

3

4

5

 

 

                              

                  
          

                         

1. քննարկու

2. զրույցներ

3. հարցախո
 

4 զրույցներ

5. Աջակցել դ
նումը հեր
 

                         

                          

ւմներ դպրոցի 

րի շարք-,, Բար

ույզեր վարքի և

ր աշակերտներ

դպրոցի հերթա
րթապահների կ

 

                      Թ

           Կազմա

ներքին կանոն

րեկրթության խ

և բարեկրթությ

րի դպրոցական

ապահության կ
կողմից: 

Թեմա 

ակերպել 

նների վերաբե
 

խճանկար ,, թե
 

յան վերաբերյա

ն ներքին կարգ
 

կազմակերպմա

         

                

րյալ-/5-12-րդ դ

եմայով-/1-12-րդ

ալ-/7-12-րդ դա

գապահական 

անը,վերահսկե

 Բարեկի

                          դ

դասարաններ/

դ դասարաննե

ասարաններ/. 

կանոնների վե

ել կանոնների 

իրթ վարք

դաստիա

/. 

եր/. 

երաբերյալ: 

պահպա-

քի եվ վա

արակում 

Ժամկետ 

ուստարում 

ուստարում 

2-րդ կիսամյ. 

ուստարում 

ուստարում 

արվելակե

                 

Պատասխան

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ, 
դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 
 
դ/գ կազմակերպ

երպի              

                 

նատու 

պիչ , 

պիչ , 

պիչ , 

պիչ , 

պիչ ,  

        

    



        

 

    N
       

1

2

3

4

       

5

7

 

 

 

                        

N                   
                         

1. Կինոդիտո
քարին. 

2. զրույցներ

3. գրքույկնե
դասարան

4. Հարցախո

                         

5. տարհանմ

7. Կորոնավի
ուղեցույցի

                         
                          
ումներ՝ նվիրվ

ր՝,,Ի՞նչպես պա

երի,պաստառն
ններ/ 
ույզ աղետների

                          

ման օրերի  նա

իրուսից պաշտ
ի մասսայակա

 

                          
                Կազմ

ված բնական և 

աշտպանվել ար

ների պատրաս

ի վտանգի վերա

             Մասնա

ախապատրաստ

տպանվելու և կ
անացմանը: 

    Թեմա 

մակերպել 
տեխնածին ա

րտակարգ իրա

ստում՝նվիրված

ացման միջազ

ակցություն 

տմանն ու կազ

կանխարգե;մա

  
 կ

աղետների, ահա

ավիճակներում

ծ աղետների դ

զգային օվան նվ

զմակերպմանը

ան վերաբերյալ

   Արտակ
կողմնորո

         

աբեկչության դ

մ,,թեմաներով. 

դեմ պայքարին

վիրված:/ 16.10.2

ը. 

լ նախարարութ

կարգ իրա
ոշման նա
              

Ժ

դեմ պայ- ո

Կ

ն 8-12-րդ ո

2017/ ո

դ

թյան ո

ավիճակ
ախապա
               

Ժամկետ 

ուստարում 

Կիսամյակը մեկ 

ուստարում 

ուստարում 

դեկտեմբեր 

ուստարում 

ներում   
ատրաստո

              

Պատասխանատ

քաղպ.շտբի պե
դ/գ կազմակերպ

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 
դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 
դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 

            
ում        
           

տու 

ետ, 
պիչ 

պիչ, 

պիչ, 

պիչ 

պիչ, 

պիչ, 



       

 

N
   
1.

2.

3.

   
4.

5.

6.

 
 

               

N                   
                         
. գիրք նվիր

րաններ/..

. զրույցներ
սարաննե

. <<Վերջին

                         
. ամանորյա

. ընտանիք

. Աշխարհի

                         
                         
րելու օրվան/Հ.
 

ր ավանդապահ
եր/. 
ն դաս>> հրաժե

                         
ա միջոցառում

ի միջազգային

իկ և հոգևոր ավ

                          
                        Կ
Թումանյանի ծ

հության  և համ

եշտի հանդեսը

                          
մների նախապ

ն օրվան նվիրվ

վանդական տո

 

     Թեմա 

Կազմակերպել
ծննդյան օրվա

մամարդկային

ը /12-րդ դասար

  Աջակցել 
ատրաստման

ված ակցիայի կ

ոների կազմակ

    
    
    

լ 
ան/ նվիրված ա

ն մշակույթի վե

րան/: 

ն ու կազմակե

կազմակերպմա

կերպման աշխ

 Ավանդա
 համամա
 հանդեպ

 

կցիա /1-12-րդ

երաբերյալ/4-12

րպմանը. 

անը. 

խատանքներին

ապահու
արդկայի
պ հարգա

Ժ

դ դասա- Փ

2-րդ դա- ո

մ

ո

մ

ն: ո

ւթյան,ազ
ին մշակո
անքի դաս

Ժամկետ 

Փետրվարի 19 

ուստարում 

մայիս 

ուստարում 

մայիսի 15 

ուստարում 

զգային եվ
ույթների 
ստիարակ

Պատասխանատ

դ/գ կազմակերպ
գրադարանավա
 
դ/գ կազմակերպ
 

դ/գ կազմակերպ
 

դ/գ կազմակերպ
 
դ/գ կազմակերպ
 

դ/գ կազմակերպ
 

վ                
  
կում         

տու 

պիչ , 
ար 

պիչ  

պիչ  

պիչ  

պիչ, 

պիչ, 

    

    



 
 

N 
     
1. 

2. 

3. 

4. 

     
5. 

6. 

 

                     
                         

ՀՀ Օրհներգ

մայրենի լեզ
այի նախապ

,,Մեղվիկ,,  մ

,,Գեղեցիկ ձ
մանը. 

                         
զրույց՝ ՀՀ դ

կինոդիտում

                         
                          
գի ուսուցման կ

զվի միջազգայի
պատրաստմա

մայրենի լեզվի

ձեռագիր,, միջդ

                          
դրոշի և ՀՀ  զին

մներ և զրույցն

               Թեմա
       Մասնակց
կազմակերպմա

ին օրվան նվիր
ն աշխատանք

ին  նվիրված մր

դասարանային

        Կազմակե
նանշանի մասի

ներ ՝նվիրված Մ

 

ա 
ցություն 
անը. 

րված ,,Խոսենք
քներին. 

րցույթի նախա

ն մրցույթի նախ

երպել 
ին /2-12-րդ դա

Մեսրոպ Մաշտ

 
 

ք միայն գրակա

ապատրաստմա

խապատրաստ

ասարաններ/. 

տոցին,հայոց գ

  Պետակա

      հանդե

ան հայերենով 

անն ու անցկա

տմանն ու անցկ

գրերի գյուտին

ան խորհր

եպ  հարգա

Ժ

ու

,,ակցի- 21

ցմանը: հո

կաց- ու

ու

: ու

դանիշներ

անքի դաստ

Ժամկետ Պ

ւստարում դ/
դա

1.02.2016 դ/
դա
գր

ոկտեմբեր դա
դ/

ւստարում դ/

ւստարում դ/
դա

ւստարում դ/
ղե
 

րի ,մայրեն

տիարակո

Պատասխանատ

/գ կազմակերպիչ
ասղեկներ 
/գ կազմակերպիչ
ասղեկներ, 
րադարանավ. 
ասղեկներ, 
/գ կազմակերպիչ
/գ կազմակերպիչ

/գ կազմակերպիչ
ասղեկներ 
/գ կազմակերպիչ
եկներ,գրադարա

նի լեզվի     

ում             

տու 

չ, 

չ, 

չ 
չ 

չ, 

չ,դաս-
նավար 

    

     



        
        
N 
     
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
         
 

 

                    
                

                     
                         

թրաֆիքինգ
բերյալ  քննա
մակերպմա
,,Իմ իրավու
տանքներին
,,Քո իրավու

Զրույց-մեկն

Ապահովել 
պանման պ

        

                         
                          

գի/մարդկանց ա
արկումներին,

ան աշխատանք
ւնքը,, թեմայով
ն. 
ւնքը,, թեմայով

նաբանություն

աշակերտակա
պահանջները 

 
                          
                         

առևանգման/,մ
,զրույցներին,կ
քներին.  
վ  շարադրությ

վ ինոքննարկո

ն-,,Զգուշացեք ե

ան խորհրդի ըն

                Թեմա
             Մասնա

մարդու ազատ
կինոդիտումնե

ունների,հարց

ւմներին. 

երեխաներ,, ան

նտրություններ

ա 
ակցել 

տությունների և
րին,պատմվա

ցախույզերի կա

նվտանգ երթևե

րում արդարու

                                

ազատու

և իրավունքներ
ծքների մրցույթ

ազմակերպման

եկության թեմա

ւթյան սկզբուն

                      Իրա
ւթյուններ

րի  վերա-
թների  կազ-

ն աշխա-

այով: 

քի պահ-

ավունքն
րի պաշտ

Ժամկետ 

ուստարում 
 

IIկիսամյակ 

ուստարում 

ուստարում 

 

ների և   
տպանութ

Պատասխան

դ/գ կազմակերպ
դասղեկ 

դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 

դ/գ կազմակերպ
դասղ.,օպերատ
դ/գ կազմակերպ
դասղեկներ 
 

թյուն        

նատու 

պիչ, 

պիչ 

պիչ 
տոր 
պիչ 

    



 

 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                             

 

      Բազմակողմանիորեն  կրթված,ազգային և համամարդ-
կային արժեքներին տիրապետող,հայրենասեր,հանդուր-
ժող,նախաձեռնող,մարտահրավերներին դիմակայող,ա-
ռողջ քաղաքացու նախապատրաստումն  է  կյանքին : 

Դպրոցի  առաքելությունը 


		2022-09-23T13:23:24+0500




