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Աշխատակարգը, սեմինարավարները, ծրագիրը 

Համակարգող՝ Մարիետ Սիմոնյան 

 

1.Վիրաբյան Սիդոնյա 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ -  չի ուշացել, պարապմունք բաց չի թողել: 

Կրթությունը – բանասեր-մանկավարժ 

Ինչի՞ համար է դիմել- դասվար 

Լող – ջանասիրաբար փորձում է 

Շախմատ- փորձում է 

Հեծանիվ- լավ է վարում  

Երաժշտական լսողություն-լավ 

Մայրենի – Ընդհանուր առմամբ՝ գրարգետ է: Ունի հետաքրքիր մտածողություն: Բանավոր 

խոսքը գրագետ է, ներկայանալի: Պարտաճանաչ է, կազմակերպչական ջիղ ունի: Ինձ օգնել է 

կազմակերպչական հարցերով: Եվ դա արել է սիրով:  

Ունի բոլոր հնարավորությունները լավ դասվար դառնալու: 

Քնարիկ Ներսիսյանը դիտարկում է Հյուսիսային դպրոցի առաջին դասարանի դասվարի 

համար:  

Մաթեմատիկա- մաթեմատիկայից խեղճ է, շաբլոն, ծանոթ օրինակներ է բերում, ուզում է 

ցույց տալ, որ շուտ ընկալում է, բայց այդպես չէ: Շատ բան պետք է կարդալու Կարծում եմ 

պատասխանատվության խնդիր կունենա: Շատ է խոսում: 

Կենդանիների խնամք –տիրապետում է ձիերի խնամքի հմտություններին 

https://marietsimonyan.wordpress.com/2018/08/13/մուտք-կրթահամալիր-ճամբար-մանկավար-4/
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Հասարակական աշխատանք- չի խուսափում աշխատանքից, ինքն է նախաձեռնում նաև 

հասարակական աշխատանք 

Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար – Քնարիկ Ներսիսյան 

Քնարիկ Ներսիսյան - Սիդոնյա Վիրաբյանը 2015 թ-ից կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցում 

գործում է որպես երկարացված օրվա ճամբարի կազմակերպիչ:  Սիդոնյան հետաքրքիր, նոր 

մոտեցումներով և ստեղծական մարդ է, սովորողների հետ հարաբերվելիս  հարգալից  է, 

սիրով և նրբանկատ է աշխատում։  Սովորողների համար սիրելի և ընդունելի ուսուցիչ է:  

 

Աղջիկը ժպտերես է, պատրաստակամ, շիտակ, հետևողական,հետաքրքրասեր, նրբանկատ, 

խաղաղ: Սիրով համագործակցում է դպրոցի բոլոր դասավանդողների հետ: Միշտ քննարկում 

է ճամբարի կազմակերպման,   բլոգային ուսուցման, նախագծային ուսուցման հետ կապված և 

այլ հարցեր Ուշադիր լսում է, հետևում: 2017-2018-ին նաև ստանձնեց երկարօրյա 

կազմակերպիչների սեմինար պարապմունքների համակարգումը, որը կատարեց ամենայն 

պատասխանատվությամբ: Մայիսյան հավաքի ընթացքում հանդես եկավ նաև մեթոդական  

հոդվածով:  

Սիդոնյան սպրոտային է՝ լողում է, հեծանիվ վարում, արշավում: 

Իր  ողջ ներուժով տեսանելի  ներառվել  է կրթահամալիրի կյանքին:  

Բլոգը ակտիվ է, գրագետ, կոկիկ, հրապարակված են աշխատանքային նախագծեր, 

ֆոտոպատումներ, ուսումնական նյութեր, նախագծեր: Ուսումնական առօրյայի 

մասին գրագետ է պատմում: 
 Կարևորում է կրթահամալիրում լինելը, աշխատելը:  

2018-2019 ուսումնական տարում Սիդոնյային տեսնում եմ որպես 1-ին դասարանի դասվար: 

Նշված աշխատանքում անհրաժեշտ եմ համարում Սիդոնյայի համար մենթորական 

հետևողական աջակցությունը: Սիդոնյան մինչև սեպտեմբեր կաշխատի դասարանի 

համալրմամբ՝ թե ֆիզիկական և թե մեդիամիջավայրում տանելով համապատասխան 

աշխատանք: 

Տաթև Աբրահամյան - Միշտ հավանել եմ Սիդոնյային, աշխատասեր է, պարտաճանաչ: 

Աշխատանքային հարցերով մի քանի անգամ եմ շփվել, շատ պատրաստակամ է եղել, արագ 

արձագանքում է, իր արած գործունեությունը լավ լուսաբանում է մեդիայում:  

 

Ճամփորդության մասնակցություն – Մասնակցել է, նաև ճամփորդության կազմակերպչական 

աշխատանքն է ստանձնել: Գրական քննարկմանը ակտիվ մասնակցել է: հետաքրքիր է 

մտածում:  

 

 

https://dpir.mskh.am/hy/node/1638
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2.Նարինե Պողոսյան 

  

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ- չունի բացակայություններ 

Կրթությունը – հոգեբան-մանկավարժ 

Ինչի՞ համար է դիմել- դաստիարակ, երկարացված օրվա կազմակերպիչ 

Լող – փորձում է 

Շախմատ - փորձում է 

Հեծանիվ -լավ է վարում 

Երաժշտական լսողություն-լավ 

Մայրենի- Ակտիվ է քննարկումների ժամանակ, սակայն հիմնականում ասելիքը 

հիմնավորված չի լինում ոչ գրավոր խոսքում, ոչ բանավոր: Ավելի շատ կարևորում է իր 

ակտիվությունը, քան ասելիքը: Չի փորձում ասելիքի մեջ խորանալ, կարևորում է առաջինը 

արագ ասելը: Դա էլ բերում է մտքի մակերեսայնությանը: Գրագիտությունը միջին 

մակարդակի է, բանավոր խոսքը՝ ոչ այդքան գրագետ: 

Կարծում եմ՝  կարող է աշխատել որպես դաստիարակ կամ դաստիարակի օգնական: 

Տաթև Բլեյանը դիտարկում է Քոլեջի 2-4 տարեկանների դաստիարակ, դաստիարակի 

օգնականի համար: 

Մաթեմատիկա- Ակտիվ է, մաթեմատիկայից լավ չէ, բայց քննարկումներին մասնակցում էր, 

բերում էր օրինակներ, որ արդեն երեխաների հետ արել էր: Կարդալու, մի քիչ էլ երևակայելու 

կարիք ունի: 

Կենդանիների խնամք-մասնակցել է ձիու խնամքի աշխատանքներին 

Հասարակական աշխատանք-կատարում է, չի խուսափում աշխատանքից 

Ճամփորդության մասնակցություն – մասնակցել է Սևան կատարած ճամփորդությանը: 

Գրական քննարկմանը ակտիվորեն մասնակցել է, բայց էական ասելիք չունի: Գրական 

ստեղծագործությունը հիմնականում չի ընկալում:  

https://narinepoghosyanblog.wordpress.com/


3.Վարսիկ Աթոյան 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ- չունի բացթողում, ներկայացել է ժամանակին, առանց 

ուշացումների 

Կրթությունը – ճարտարագիտական համալսարան, դասվար 

Ինչի՞ համար է դիմել- դասվար 

Լող – լողում է 

Շախմատ- Լավ է խաղում 

Հեծանիվ- Լավ է վարում է 

Երաժշտական լսողություն-Լավ 

Մայրենի - Վարսիկը գրագետ է, հստակ արտահայտում է մտքերը, գրական 

ստեղծագործություն վերլուծելիս երևում է, որ կարողանում է հասկանալ ստեղծագործության 

ասելիքը: Ունի և արտահայտում է հիմնավորված կարծիք: Բանավոր խոսքը բավարար 

մակարդակի վրա է: Պարտաճանաչ է: Մարդկային առումով հեշտ է հարաբերվելը: 

Կոնֆլիկտային չէ:  

Վարսիկ Աթոյանը կարող է դասվար աշխատել: 

Դիտարկվում է Արևմտյան դպրոցում երկրորդ դասարանում որպես դասվար աշխատելու 

համար: 

 Մաթեմատիկա- Վարսիկին վաղուց եմ ճանաչում՝ որպես սովորողի ծնող, գործընկեր: 

Բաբկենի գնալուց հետո պարապել է մաթեմատիկա: Պարտաճանաչ է, պատասխանատու: 

Կարող է փորձել, որպես դասվար աշխատել: 

Կենդանիների խնամք-տիրապետում է ձիերին խնամելու հմտություններին: 

Հասարակական աշխատանք- չի խուսափում աշխատանքից, սիրով կատարում է 

հանձնարարված աշխատանքը 

https://vatoyan.wordpress.com/


Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար – Տաթև Աբրահամյան 

Լուսինե Փաշայան - Վարսիկին այնքան էլ լավ չեմ ճանաչում։ Անցած մեկ տարվա 

ընթացքում միայն դրական տպավորություն է թողել. դրական, բարեհամբույր, ժպտադեմ,  

մարդ է։ Խոսքը գրագետ է, լսելի։ Մի քանի անգամ իմ սովորողների հետ կապված առիթ 

եմ ունեցել աշխատանքի մասով առնչվել. պարտաճանաչ է, պատրաստակամ։ 

Մանկավարժական-մեթոդական մոտեցումնեի մասով չեմ կարող բնութագրել։ 

Տաթև Աբրահամյան - Երկար ժամանակ է աշխատում է կրթահամալիրում, 

իրականացրած նախագծերն ու գործունեությունները տեսանելի են բլոգում, մասնակցում 

է բոլոր գործունեություններին՝ պարտիզապուրակային, մարզական և այլն: Սովորողները 

սիրում են Վարսիկին:  

Արմինե Աբրահամյան - Վարսիկին ճանաչում եմ 2013թ․-ից, Արևմտյան դպրոց-

պարտեզում աշխատելու տարիներից սկսած։ Տարիներ շարունակ  Վարսիկը իմ 

սովորողների երկրարացված օրվա կազմակերպիչն է եղել։ Անձնային շփման մեջ 

առաձնանում է իր մարդկային կարևոր որակներով՝ խաղաղությամբ, ուշադրությամբ, 

հոգատարությամբ, բարեկրթությամբ։ Որպես երկարացված օրվա կազմակերպիչ, 

Վարսիկն ինձ հետ հաճախ է համագործակցել, համատեղ տարբեր ուսումնական 

նախագծեր իրականացրել, անհրաժեշտության դեպքում՝ միշտ խորհրդակցել է, 

միասին քննարկել ենք, համաձայնության եկել։ Սովորողներս էլ միշտ դրական են 

արտահայտվել նրա մասին։  

Մանկավարժական աշխատանքում մի շարք կարևոր հատկանիշներ կառանձնացնեմ, 

որոնցով նա աչքի է ընկել․ կազմակերպվածություն, պատասխանատվության 

զգացում, սովորողների հետ շփվելու ճկունություն, կազմակերպչական 

հմտություններ։  

Վերը թվարկված որակները, ըստ իս, կարևոր են դասվարական աշխատանքում։ Եթե 

հաշվի առնենք այն փաստը, որ Վարսիկը մասագիտությամբ մաթեմատիկ է, ունի 

տարատարիք խմբերում երկարակցված օրվա կազմակերպչի աշխատանքային փորձ, 

վստահաբար կարող ենք նրան դասվարական աշխատանքի հնարավորություն տալ։ 

Աշխատանքի ընթացքում առաջացած հարցերի, մայրենիի դասավանդման 

ընթացքում մեթոդական աջակցության կարիք ունենալու դեպքում՝ ինքս էլ սիրով 

կաջակցեմ։  

 

Տաթև Բլեյան - Պարտաճանաչ մարդ է, կոկիկ, մաքրասեր, ուշադիր: Գրագետ է, կիրթ: 

Սիրելի և լավ մարդ է Վարսիկը: Կարծում եմ Վարսիկը կհաջողի: Իհարկե օգնություն է 

պետք Վարսիկին:  

 

Աշխեն Թադևոսյանի բանավոր կարծիքը դրական է: Պատրաստակամ է ամեն ինչում 

աջակցելու Վարսիկին: 
 

 

Ճամփորդության մասնակցություն- մասնակցել է Սևան կատարած ճամփորդությանը: 

Սևանի ափին կազմակերպած գրական ստեղծագործության քննարկմանը լավ մասնակցեց: 

Ստեղծագործությունը ընկալել էր և լավ էր վերլուծում: 



 

4.Ելենա Ղուլոյան 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ- չունի 

Կրթությունը – մանկավարժ-սոցիոլոգ 

Ինչի՞ համար է դիմել- դաստիարակի, երկարացված օրվա կազմակերպիչ 

Լող – Լողում է, հարգելի պատճառով չլողաց 

Շախմատ- բավարար 

Հեծանիվ- լավ է վարում 

Երաժշտական լսողություն-լավ 

Մայրենի- Պարտաճանաչ է, ակտիվ, մեծ ցանկություն ունի սովորելու, աշխատելու, 

ֆեյսբուքում ակտիվորեն ներկայացնում է կրթահամալիրը: Հեշտ է շփվում, կոնֆլիկտային չէ: 

Սակայն ունի գրագիտության և բանավոր խոսքի չմշկված լինելու լուրջ խնդիր: Մեծ 

ցանկության և աշխատասիրության դեպքում, կարծում եմ, կարող լրացնել այդ 

բացթողումները: 

Առայժմ հարմար է 2-4 տարեկանների խնամքի խմբերում դաստիարակի օգնականի 

աշխատանքի համար: 

Նառա Նիկողոսյանը դիտարկում էր Արևելյան դպրոցում որպես դաստիարակ, 

դաստիարակի օգնական աշխատելու համար: 

Մաթեմատիկա- Ելենայի հետ եղել ենք Արագածի հարավային գագաթին: Լավ է քայլում, 

ուրախ, որևէ դժվարություն չառաջացրեց: Պարապմունքներին մասնակցում էր, բայց կարող է 

երևակայության և պատասխանատվության պակաս ունենալ: 

Կենդանիների խնամք- կարողանում է խնամել ձիուն 
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Հասարակական աշխատանք-սիրով և ջանասիրաբար է աշխատում: 

Ճամփորդության մասնակցություն- մասնակցել է ճամփորդությանը, գրական 

քննարկումներին: Հստակ չի արտահայտում միտքը: Գրական գործը մակերեսային է 

քննարկում: 

 

 

 

 

 

 

5.Անուշիկ Հակոբյան 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ-երեք օր ուշացած է եկել, մի օր անհարգելի չի մասնակցել 

լողի պարապմունքին, գնացել է առանց զգուշացման 

Կրթությունը – հայկական բանասիրական 

Ինչի համար է դիմել- Երկարացված օրվա կազմակերպիչ, մայրենի լեզվի ուսուցիչ 

Լող – Չի լողում 

Շախմատ- Փորձում է 

Հեծանիվ- լավ է վարում  

Երաժշտական լսողություն-Վատ 

Մայրենի- բանասեր է,  և և եզակի դեպք է այս խմբում, որ բացարձակապես չի ընկալում 

գեղարվեստական ստեղծագործությունը: Այս հարցում խմբի ամենաթույլ անդամներն անգամ 
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առավելություն ունեն Անուշիկի նկատմամբ: Բավականին բարձր կարծիք ունի իր մասին, 

որի հետևանքով կարող է անընդհատ խոսել:  

Լուրջ մտավախություն ունեմ, որ չի կարող մեր այլընտրանքային ծրագիրը ընկալել: 

Դիտարկել են և աշխատանք չեն պատրաստվում առաջարկել:  

Մաթեմատիկա- Անուշիկի հետ եղել ենք Արագածի հարավային գագաթին: Թեթև քայլում էր, 

ուրախ: Մաթեմատիկայից խեղճ է: Պատասխանատվության, պարտաճանաչության պակաս 

կարող է ունենալ: 

Կենդանիների խնամք-չի խուսափում ձիու խնամքից 

Հասարակական աշխատանք-կատարում է ջանասիրաբար 

Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար –  Տաթև Աբրահամյան 

Տաթև Աբրահամյան- Արևմտյան դպրոցի ճամբարում որպես կամավոր ընթերցանության 

նախագծեր է իրականացրել: Աշխատասեր է, բայց միօրինակ մտածողություն ունի, ոչ մի 

հետաքրքիր նախագծով աչքի չի ընկել: Բլոգում պատումի և տեսանյութերի տեսքով 

ներկայացրել է իր նախագծերի ընթացքը:  

Ճամփորդության մասնակցություն – մասնակցել է Սևան կատարած ճամփորդությանը: 

Գրական ստեղծագործությունն ընդհանրապես չէր ընկալել: 

 

 



6.Լիլիթ Մովսիսյան 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ- չունի 

Կրթությունը – մանկավարժ-սոցիոլոգ 

Ինչի՞ համար է դիմել- դասվար 

Լող – փորձում է 

Շախմատ- փորձում է 

Հեծանիվ- վարում է 

Երաժշտական լսողություն-Լավ 

Մայրենի- բավարար գրագետ է և գրավոր, և բանավոր խոսքում: Լավ է մտածում, ակտիվ է: 

Հեշտ է հարաբերվում: 

Կարծում եմ ՝ կարող է աշխատել դասվար:  

Տաթև Աբրահամյանը   դիտարկում էր Արևմտյան դպրոցի 5 տարեկանների դաստիարակի 

համար: 

Մաթեմատիկա- – Լիլիթի հետ շատ ենք հանդիպել: Մարտի վերջին մասնակցել է դեպի 

Արագած ճամփորդությանը (երբ Տաթև Թամազյանի ոտքը կոտրվեց): Քննարկումներին 
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մասնակցւմ էր, բայց մաթեմատիկայի հետ խնդիր ունի: Պետք է կարդա: 

Պարտաճանաչության խնդիր կարող է ունենալ: 

Կենդանիների խնամք- չխուսափեց ձիու խնամքից 

Հասարակական աշխատանք- սիրով է կատարում 

Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար – Նառա Նիկողոսյան 

Տաթև Աբրահամյան - Լիլիթը բավական երկար ժամանակ որպես կամավոր աշխատել է 

կրթահամալիրի դպրոցներում, ժպտերես, պատրաստակամ աղջիկ է, սիրում է սովորողների 

հետ աշխատել, հոգատար է, չի խուսափում ոչ մի տեսակի աշխատանքից, անընդհատ 

աշխատում է իր վրա, նայում է այլ դասավանդողի բլոգներ, խորհուրդներ հարցնում:  

Նառա Նիկողոսյան - Լիլիթ Մովսիսյանն ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան 

մանկավարժական համալսարանի Հոգեբանության ֆակուլտետը: 2017թ.օգոստոս ամսին 

վերապատրաստվել է կրթահամալիրում: Սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին որպես 

կամավոր եղել է Հռիփսիմե Առաքելյանի 2-րդ դասարանում: 2018թ. ապրիլից աշխատում է 

Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանների խմբում որպես դաստիարակի օգնական: Փորձառություն 

է անցել նաև Լուսինե Փաշայանի դասարանում: Մասնակցել է «Գարնանային մուտքի 

ճամբարին»: Լիլիթ բոլգում գործունեությունը լավ երևում է: 

Ամառային պարտեզի օրերին աշխատել է և՛ Արևմուտքի, և՛ Հյուսիսի, և՛Քոլեջի 

խմբերում:Սովորողներին, սաներին կարողանում է իր շուրջ համախմբել: Ակտիվ է, 

մարդամոտ: 

 

Հռիփսիմե Առաքելյան - Լիլիթ Մովսիսյանը 2017թ. սեպտեմբերից նոյեմբեր ամսիներին 

կամավորական կարգով աշխատել է իմ դասարանում որպես օգնական։Շատ 

բարեխիղճ,պատաճանաչ մարդ է։Շատ լավ լեզու է գտնում երեխաների հետ և սիրով է 

աշխատում։ 

 

Տաթև Սահակյան - Լիլիթ Մովսիսյանի հետ ծանոթացել եմ «Մուտք»-ի ճամբարում։ Միասին 

աշխատել ենք չորս օր, շատ լավ ընկեր-աշխատակից է: Հենց առաջին օրվանից ընկերացել 

ենք ու սիրով աշխատել։ Միասին գնացել ենք ճամփորդության՝ Արագածի լանջեր։ Ինձ 

համար հետաքրքիր ու կենսախինդ մարդ է: Այս պահին էլ աշխատում ենք Արևելյան դպրոցի 

5 տարեկանների խմբում։ Սիրով Լիլիթին երաշխավորում եմ աշխատելու 5 տարեկաննների 

դասարանում։ 

 

Ճամփորդության մասնակցություն- մասնակցեց Սևան կատարած ճամփորդությանը: 

Գրական ստեղծագործությունը վերլուծելիս ակտիվ էր, խոսում էր ըստ էության, հետաքրքիր 

է մտածում: 



7.Մոնիկա Տոնոյան 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ- պարտաճանաչորեն մասնակցել է 

Կրթությունը – մանկավարժական 

Ինչի՞ համար է դիմել- երկարացված օրվա կազմակերպիչ , դասվար 

Լող – Լողում է 

Շախմատ- Լավ 

Հեծանիվ- վարում է 

Երաժշտական լսողություն- Միջին 

Մայրենի- Ակտիվ ու պարտաճանաչ աղջիկ է: Հետևողական է իր աշխատելու ցանկության 

մեջ: Բավարար գրագետ է գրավոր և բանավոր խոսքում: Վերլուծական միտք ունի:  Խաղաղ, 

բարեխիղճ մարդ է: 

Կարծում եմ՝ Մոնիկան կարող է դասվար աշխատել: 

Շամիրամ Պողոսյանը դիտարկում էր Հարավային դպրոցում 5 տարեկանների դաստիարակ 

աշխատելու համար:  

Մաթեմատիկա- – Մոնիկան ակտիվ մասնակցում էր քննարկումներին, պարտաճանաչ է: 

Կարդալու կարիք ունի: Կարող է աշխատել որպես դասվար: 

Կենդանիների խնամք-խնամեց ձիուն, չխուսափեց: 

Հասարակական աշխատանք- պարտաճանաչ կատարում է հողային աշխատանքներ 

Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար – Շամիրամ Պողոսյան 

https://monikatonoyan.wordpress.com/


Շամիրամ Պողոսյան - Մոնիկան շատ պատահական է հայտնվել կրթահամալիրում: 

Մայիս ամսին եկել է Հարավային դպրոց, ներկայացրել ինքն իրեն  և ցանկություն 

հայտնել աշխատել կրթահամալիրում: Սկզբում, երբ ներկայացրեցի աշխատանքի 

ընդունման կարգը, Մոնիկան շատ ոգևորվեց և ցանկացավ ամբողջ ամառ գալ և 

կամավորական աշխատանք կատարել Հարավային դպրոցում: Միանգամից ընդգրկվեց 

ճամբարում, Լուսինե Գասպարյանի հետ կազմակերպեց 1-ին դասարանի սովորողների 

մուտքի ճամբարը, հետո արդեն հաջորդ շաբաթների ճամբարի պետերի հետ սկսեց 

կազմակերպել ամառային ճամբարը: 

Ժպտերես, աշխատասեր, հետաքրքիր աղջիկ է, ճամբարականները սիրով էին խաղում, 

զրուցում իր հետ: Իհարկե կրթահամալիրային կյանքում դեռ շատ բաներ կան սովորելու, 

բայց Մոնիկան շատ արագ է սովորում և անպայման կհաղթահարի: 

 

Ճամփորդության մասնակցություն- մասնակցել է Սևան ճամփորդությանը: Լավ է քննարկում 

կարդացած ստեղծագործությունը: Լողում է:  

 

 

 

 

 

8.Անուշ Համբարյան 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ- բացակալե է երկու օր՝ Արատեսյան ճամփորդությանը 

մասնակցելու պատճառով  

Կրթությունը – ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտ 

Ինչի՞ համար է դիմել- ուսուցչի օգնական, տրիաթլոն 

Լող – լավ է լողում  

https://anushhambaryaniblog.wordpress.com/


Շախմատ- Արատեսյան ճամփորդությանը մասնակցելու պատճառով շախմատի 

պարապմունքներին չի մասնակցել 

Հեծանիվ-լավ վարում է 

Երաժշտական լսողություն- լավ 

Մայրենի-Անուշը լավ է մտածում, բայց խոսելիս կաշկանդվում է: Գրավոր խոսքը 

համեմատաբար գրագետ է: Սպորտային է: Ուշադիր է շրջապատի նկատմամբ: Պատրաստ է 

նաև իր վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն վերցնելու: 

Անուշը դիտարկվում էր Հյուսիսային դպրոցի ուսուցչի օգնական-տրիաթլոնի մասնագետ 

աշխատելու համար: 

Մաթեմատիկա- Անուշի հետ եղել եմ ժայռում, շփվել Արատեսի դպրական կենտրոնի հետ 

կապված հարցերում, տեսել եմ հյուսիսյին դպրոց-պարտեզի ճամբարներում: Կարծում եմ, որ 

նշվածներից բացի լավ կլիներ, որ Անուշը դիմեր նաև բասկետբոլի մարզիչ աշխատելու 

համար: 

Կենդանիների խնամք- խնդիր չունի ձիու խնամքի հետ կապված 

Հասարակական աշխատանք-աշխատում է, չի խուսափում աշխատանքից 

Ճամփորդության մասնակցություն- Արատեսյան ճամփորդությանը մասնակցելու 

պատճառով շախմատի պարապմունքներինճամփորդությանը չի մասնակցել 

 

9.Արաքսյա Հովհաննիսյան 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ- բացթողումներ չունի 

Կրթությունը – մանկավարժ-հոգեբան 

Ինչի՞ համար է դիմել- դասվար 

Լող – Լողում է կարճ տարածություն 

Շախմատ- բավարար 

Հեծանիվ-վարում է 

https://araqshovhannisyan.wordpress.com/


Երաժշտական լսողություն- միջին 

Մայրենի-ընդհանուր առմամբ, և գրավոր խոսքը, և բանավոր խոսքը բավականաչափ 

գրագետ են: Միշտ ունի սեփական կարծիք, որը հիմնավորում է: Իր հոգեբանական 

գիտելիքներ ազատ օգտագործում է գրական ստեղծագործություններ քննարկելիս:  

Կարող է աշխատել դասվար: 

Նկատի ունենալով Արաքսյայի անձնական հեռահար նպատակները՝ Շամիրամը 

Արաքսյային առաջարկել է 5 տարեկանների երկրորդ դաստիարակ: 

Մաթեմատիկա- Արաքսյային հանդիպել եմ տարվա ընթացքում: Հատկապես երկարացված 

օրվա ճամբարի կազմակերպիչների ձիավարության պարապմունքներին: Համարձակ է, չի 

խորշում ձիերին խնամելու աշխատանքից: Քննարկումների ընթացքում ակտիվ էր: Ցավոք, 

միասին ճամփորդության չենք եղել: Մաթեմատիկայից կարդալու կարիք ունի: 

Կենդանիների խնամք-խնամում է ձիերին, թամբում է, ազատ է զգում, չի լարվում  ձիու 

ներկայությամբ: 

Հասարակական աշխատանք-աշխատում է, կատարում է հանձնարարությունները 

Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար – Շամիրամ Պողոսյան 

Շամիրամ Պողոսյան - Արաքս Հովհաննիսյանն աշխատում է Հարավային դպրոցում 

2016-1017 ուսումնական տարուց՝ որպես 5 տարեկանների ուսուցչի օգնական: Շատ 

հանգիստ, կազմակերպված, պատասխանատու մարդ է: Միշտ խոսում է ցածր ու 

հանգիստ ձայնով: Մասնագիտությամբ հոգեբան է, նախորդ ուսումնական տարում 

Հարավային դպրոցում կատարել է նաև հոգեբանի աշխատանք: Սիրով է 

համագործակցում դասվարների և մյուս դասավանդողների հետ: Սպորտային է՝ լողում 

է, հեծանիվ վարում, մասնակցում նետաձգության տարբեր մրցումները: 

Իր բլոգում պարտաճանաչ տեղադրում է բոլոր անհրաժեշտ նյութերը: Այս ամիս 

Հարավային դպրոցում ղեկավարել է նաև ամառային ճամբարը: 

 

Ճամփորդության մասնակցություն- մասնակցել է Սևան կատարած ճամփորդությանը: 

Ակտիվորեն մասնակցում էր գրական ստեղծագործությքան քննարկմանը: Հետաքրքիր է 

մտածում: 



10.Աստղիկ Արսենյան 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ-չունի 

Կրթությունը – մանկավարժ-սոցիոլոգ 

Ինչի՞ համար է դիմել- Դասվար,երկարացված օրվա կազմակերպիչ 

Լող –փորձում է 

Շախմատ- բավարար 

Հեծանիվ-վարում է  

Երաժշտական լսողություն- լավ 

Մայրենի-Աստղիկը ակտիվ է, նախաձեռնող, կարողանում է արագ կողմնորոշվել: Գրավոր 

խոսքը միջին գրագիտության է, բանավոր խոսքի վրա պետք է աշխատի: Վատ չի մտածում: 

Սիսիանում կատարել է հասարակական, բնապահպանական աշխատանքներ: Թափոններից 

խաղալիքներ են պատրաստել մանկապարտեզի երեխաներ համար: 

Ես Աստղիկին դիտարկում էի որպես Միջին դպրոցի կազմակերպիչ: Դուք էլ նայեք: Կարող է 

աշխատել նաև երկարացված օրվա կազմակերպիչ: 

https://astghik224313919.wordpress.com/


Մաթեմատիկա- Աստղիկի հետ հանդիպել եմ նախորդ ճամբարի ընթացքում, միասին եղել 

ենք «Ժայռում»: Ակտիվ է, քննարկումներին մասնակցել է: Ավելի հարմար է աշխատանքը 

սկսի որպես երկարացված օրվա ճամբարի կազմակերպիչ: 

Կենդանիների խնամք- խնամում էր ձիուն 

Հասարակական աշխատանք- չի խուսափում, աշխատում է 

Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար – Տաթև Աբրահամյան 

Տաթև Աբրահամյան - Ակտիվ, պատրաստակամ աղջիկ է, ուշադիր է բոլորի հանդեպ, լավ 

երգում է, սիրով մասնակցում էր պարտիզապուրակային աշխատանանքներին, հետաքրքիր 

մտքեր ունի: 

Ճամփորդության մասնակցություն- մասնակցել է Սևան կատարած ճամփորդությանը: 

Ակտիվ էր քննարկման ժամանակ: Հոգատար էր ընկերների նկատմամբ: Օրինակ՝ մտածեց, 

որ լավ կլինի ձմերուկն ու սեխը ջրի մեջ սառեցնել:  Մինչև վերջ հետևեց, որ չկորչեն: 

 

11.Ռիմա Քեքեջյան 

 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ- մեկ օր ուշացել էր 

Կրթությունը – ճարտարագիտական 

Ինչի՞ համար է դիմել- Դասվար,երկարացված օրվա կազմակերպիչ 

Լող –Լողում է, հարգելի պատճառով չլողաց 

Շախմատ- Լավ 

Հեծանիվ-Վարում է  

https://gitakmskh.wordpress.com/


Երաժշտական լսողություն- Լավ 

Մայրենի- Չի սիրում շատ խոսել: Բայց միշտ ասելիք ունի: Միտքը բաց է, կարողանում է 

մտածել: Գրագիտությունը և գրավոր խոսքում, և բանավոր՝ բավարար է: Իհարկե աշխատելու 

կարիք ունի: Պայծառ ու հմայիչ մարդ է: Հոգատար է, պատրաստակամ: 

Քնարիկ Ներսիսյանը դիտարկում է որպես երկարացված օրվա կազմակերպիչ: Կարծում եմ՝ 

լավ ընտրություն է: 

Մաթեմատիկա- Ռիման զարմանալիորեն պասիվ էր մաթեմատիկայի պարապմունքներին: 

Լավ է, որ քիչ էր խոսում: կարծում եմ, որպես դասվար հիմա հարմար չէ:   

 

Կենդանիների խնամք-համարձակ ու հետևողական, մինչև վերջ սանրեց և շոյեց ձիուն: 

Հասարակական աշխատանք-լավ է աշխատում: 

Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար – Քնարիկ Ներսիսյան 

Քնարիկ Ներսիսյան - Ռիմա Քեքեջյանը սահմանված կարգով անցել է կրթահամալիրում 

վերապատրաստում, մասնակցել է «Մուտք կրթահամալիր» ճամբարին:  

Ռիման ժպտերես, բարեկիրթ, ուշադիր, խաղաղ,  մայրական կենսափորձով կին է: 

Երեխաները արդեն կրթահամալիրի սաներ են՝ որդին Միջին դպրոցի 6-րդ դասարանում 

պետք է սովորի, դուստրը՝ Հյուսիսային դպրոցի 4-րդ դասարանում: 

Ռիման որպես կամավոր աշխատել է Հյուսիսային դպրոցի ճամբարում: Ըստ 

դիտարկումների, Ռիման կարողացավ տարատարիք ջոկատը համախմբել իր շուրջը, գրավել, 

լցնել ճամբարային առօրյան: Նրանց հետ լողացել է, մասնակցել բոլոր պարապմունքներին:  

Ճամբարային առօրյան լուսանկարել է, սակայն նյութերը հեռախոսը կորցնելուց հետո  չկան 

բլոգում:  

Կրթահամալիրը յուրացնելու, սովորելու փուլում է: Ռիմային տեսնում եմ որպես 

երկարացված օրվա կազմակերպիչ: Այս շաբաթ ևս կուզենայի, որ Ռիման լինի, օգնի 

ճամբարում որոշումս ավելի հավաստիացնելու համար: 

Ճամփորդության մասնակցություն- մասնակցել է Սևան կատարած ճամփորդությանը: Եկեոլ 

էր 6-րդ դասարանցի տղայի հետ: Բավականի ազատ թողեց տղային, չէր բռնանում: Տղան լավ 

էր լողում: Մայրը հեռվից ուշադիր հետևում էր: Քննարկման ընթացքում ակտիվացավ Ռիմա: 

Ուներ ասելիք և համարձակ, հիմնավորված ներկայացրեց: 
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12.Համբարձումյան Նաիրուհի 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ- 1 ժամ բաց է թողել՝ բժշկի մոտ գնալու թույլտվություն 

ստանալով 

Կրթությունը – անգլերենի մասնագետ 

Ինչի՞ համար է դիմել- դասվար,երկարացված օրվա կազմակերպիչ 

Լող –Լողում է, հարգելի պատճառով չլողաց 

Շախմատ- Լավ 

Հեծանիվ-Վարում է  

Երաժշտական զգացողությունը՝ միջին, ռիթմի զգացողությունը՝ լավ 

Մայրենի-Խոսում է, երբ դիմում ես: Լավ է նտածում: Բավականին գրագետ է բանավոր և 

գրավոր խոսքում: Մի փոքր կաշկանդվածություն ունի, որն ընթացքում անցնում է, 

հատկապես երբ ոգևորվում է: 

Կարող է աշխատել երկարացված օրվա կազմակերպիչ: 

Շամիարմ Պողոսյանը դիտարկում էր  Հարավային դպրոցի երկարացված օրվա 

կազմակերպչի համար: 

Մաթեմատիկա- Քննարկումների ակտիվ չէր: Մաթեմատիկայի հետ խնդիրներ ունի: Դասվար 

չի կարող աշխատել: 
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Կենդանիների խնամք- մի քիչ վախվորած, բայց խնամեց ձիուն 

Հասարակական աշխատանք- չի խուսափում աշխատելուց 

Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար– Տաթև Աբրահամյան 

Տաթև Աբրահամյան - Նաիրուհին մի քանի ամիս  որպես կամավոր աշխատել է Արևմտյան 

դպրոցում, նախագածեր է իրականացրել երկարացված օրվա խմբերում: Պարտաճանաչ է, 

լավ տիրապետում է մեդիահմտություններին, շատ արագ արձագանքում է էլ. փոստով 

ուղարկված նամակներին, գրագետ է: Նախագծերի ընթացքը ֆոտոշարերի և պատումների 

տեսքով տեսանելի է իր բլոգում, կարողանում է իր շուրջը համախմբել սովորողներին:  

Ճամփորդության մասնակցություն- մասնակցեց Սևան ճամփորդությանը: Գրական 

ստեղծագործության քննարկմանը ասելիք ուներ և ուզում էր խոսել: Լավ էր մտածում, 

հետաքրքիր էր: 

 

13.Արմինե Եղիազարյան 

 

Բլոգը 

Բաց թողած պարապմունքների թիվ-չունի 

Կրթությունը – հայկական բանասիրական 

Ինչի՞ համար է դիմել- Դասվար,երկարացված օրվա կազմակերպիչ 

Լող –Լողում է, հարգելի պատճառով չլողաց 

Շախմատ- Փորձում է 

Հեծանիվ-Վարում է  

Երաժշտական  լսողություն -լավ 

Մայրենի-բանասեր է Արմինեն, սակայն երկար տարիներ չի աշխատել: Կարող է ընդհանուր 

առմամբ գրագետ համարվել, բայց բանասիրական կրթություն ունեցողի համար 
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թերացումներ ունի: Համենայնդեպս, մտածող, աշխատասեր, պարտաճանաչ մարդու 

տպավորություն  թողեց: Ընկերների նկատմամբ ուշադիր է: Ծառայելու սովորություն ունի, 

սիրով սպասարկում էր ընկերներին: Ինձ թվում է՝ աշխատանքային միջավայրը կօգնի արագ 

վերականգնելու իր բացթողումները: 

Նառա Նիկողոսյանը դիտարկում է Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանների դաստիարակի 

օգնականի համար: 

Մաթեմատիկա- Մաթեմատիկայի հետ խնդիրներ ունի: Քննարկումներին ակտիվ չէր: 

Դասվար չի կարող աշխատել: 

Կենդանիների խնամք- չկարողացավ վախը հաղթահարել և մոտենալ ձիուն 

Հասարակական աշխատանք- չի խուսափում աշխատելուց 

Ճամփորդության մասնակցություն- մասնակցել է Սևանի ճամփորդությանը: Գրական 

ստեղծագործություն լավ քննարկեց: բավականին խորությամբ ներկայացրեց հեղինակի 

ասելիքը: Ձմերուկն ու սեխը կտրատեց ընկերների համար, հյուրասիրում էր: Հոգատար և 

աշխատանքից չխուսափող, աննկատ ծառայող մարդու տպավորություն թողեց: 

 

14. Շուշանիկ Սարդարյան 

 

Բլոգը 

https://shushansardaryan.wordpress.com/


Բաց թողած պարապմունքների թիվ- երկու օր ուշացումով Տաթևն առաջարկեց, որ միանա: 

բայց նախորդ մուտքի ճամբարին մասնակցել է: 

Կրթությունը – ավարտել է Ագրարային համալսարնը 

Ինչի՞ համար է դիմել- դաստիարակի օգնականի 

Լող –փորձում է  

Շախմատ- փորձում է 

Հեծանիվ- վարում է ոչ շատ լավ 

Երաժշտական  լսողություն - միջին 

Մայրենի-միջին գրագիտությամբ է, սուսիկ-փուսիկ, բայց ակտիվ Մաֆիա է խաղում, գրեթե 

շատախոսությամբ:  

Տաթև Աբրահամյանը դիտարկում է որպես դաստիարակի օգնական: Ինքն էլ փոքրիկ ունի, 

կարծում եմ՝ կստացվի: 

Մաթեմատիկա-Դասվար կամ երկարացված օրվա կազմակերպիչ չի կարող աշխատել: 

Կենդանիների խնամք-ձիերի խնամքով կարողանում է զբաղվել 

Հասարակական աշխատանք- չի խուսափում աշխատանքից 

Երաշխավորած ծրագրի ղեկավար –  Տաթև Աբրահամյան 

Տաթև Աբրահամյան - Որպես կամավոր աշխատել է Արևմտյան դպրոցի 2-5 տարեկանների 

խմբում, նկատելի է առաջընթացը, ուշադիր է սաների նկատմամբ, հարցեր է տալիս, փորձում 

է սովորել:  

Ճամփորդության մասնակցություն- չի մասնակցել այս ճամփորդությանը, երեխայի հետ 

խնդիր ունենալու պատճառով: Բայց անցած «Մուտքի ճամբարին» եկել էր Սևան: Խաղա, 

հանգիստ մարդ է: 

 


