
Դպրոցի գործունեության ցուցանիշներ  
(2013-2014 ուստարի) 

 Հիմնական դպրոց 



Սեպտեմբերին-3 դաստիարակ, տնտեսուհի, 

2 դայակ,խոհարար, պահակ, բանվոր, 4 

դասվար, 2 երկարօրյա  կազմակերպիչ, 3 

դասավանդող, գրասենյակի ղեկավար, 

ծրագրի ղեկավար 

Փետրվարին- 2 դաստիարակ, տնտեսուհի, 2  

դայակ, 2 խոհարար, պահակ, բանվոր, 5 

դասվար, 3 երկարօրյա  կազմակերպիչ, 3 

դասավանդող, գրասենյակի ղեկավար, 

ծրագրի ղեկավար 

 

 

5 տարեկաններ-20- 3 հոգի մնացել են 

նախակրթարանում, 2 գնացել են այլ 

նախակրթարան, 2 եկել են 

1-ին դասարան-22- 1 տեղափոխվել է 

Գեղարվեստի կրտսեր դպրոց 

2-րդ դասարան-17 

3-րդ դասարան- 19-1 սովորող եկել է 

4-րդ դասարան-18-3 սովորող եկել են 

5-6-րդ դասարաններ-20-1 սովորող 

տեղափոխվել է 

Նախակրթարանից 2013թ սեպտեմբերին 

դպրոց են տեղափոխվել 20 սովորող: 

 

• Սովորողներ` 

Սեպտեմբերին -117 

Փետրվարին -116 

• Աշխատակիցներ` 

Սեպտեմբերին-20  

Փետրվարին- 21 



• Երկարացված օր 

• Սեպտեմբերին- 51- 3 խումբ, յուրաքանչյուրում` 17 սովորող 

• Փետրվարին-59-3 խումբ, 2 խմբում` 20, մեկում` 19 սովորող 

• Լրացուցիչ կրթություն-116 սովորողից 15-ը լրացուցիչ կրթություն են 

ստանում այլ հաստատություններում: 

• Տրանսպորտ–օգտվում է 84 սովորող  

• Հատուկ կարիքով սովորողներ-14 սովորող 

https://skydrive.live.com/redir?resid=AFFD85815CB94819!1145&authkey=!AGM4tbrdwRmcgsQ&ithint=folder,.xlsx
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https://skydrive.live.com/redir?resid=AFFD85815CB94819!1140&authkey=!ACZMZD1ELwK6wFY&ithint=folder,.xlsx


Թվային միջոցներ 

•Սովորողներ  

•Դասավանդողներ 

https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=AFFD85815CB94819!1259&ithint=file,.xlsx&app=Excel&wdo=2&authkey=!ACfbmVMcHvRQPG0
https://skydrive.live.com/?cid=affd85815cb94819&id=AFFD85815CB94819!1247&ithint=folder,.xlsx&authkey=!AIONygXcKc3Y1dQ
https://skydrive.live.com/?cid=affd85815cb94819&id=AFFD85815CB94819!1247&ithint=folder,.xlsx&authkey=!AIONygXcKc3Y1dQ


Դպիրում հրապարակվել է  
 5 հոդված  

 
Լուսինե Գասպարյան «Դերային խաղը կրտսեր դպրոցում», «Նախագծային 
մեթոդով ուսուցումը կրտսեր դպրոցում» 

Գոհար Բալջյան «Առցանց դասը և ուսումնական ռադիոն մայրենիի 
բաղադրիչներ» 

Թամարա Մարիմյան «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում և՛ 
սովորեցնում ենք, և՛ սովորում, Պլանշետ թե՞ նոթբուք. անձնական փորձից 
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• Դասավանդողների բլոգներ 

• Դասավանդողի գնահատում 

• Դիջիպատում 

 

• Սովորողների բլոգներ 

• Սովորողի գնահատում 5-6-րդ 
դասարաններ, աճի բնութագրեր 

• Դիջիպատում 

 

Դասավանդողի ցուցանիշներ 

Սովորողի ցուցանիշներ 
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https://skydrive.live.com/redir?resid=AFFD85815CB94819!1532&authkey=!AOrLdnSul1FKoEc&ithint=folder,
http://himnakan.mskh.am/taxonomy/term/28


Ուսումնական նախագծեր 
24 
   
 

Գոհար Բալջյան  

Տաթև Մելքոնյան 

Սեդա Խաչատրյան 

Լուսինե Գասպարյան 

Թամարա Մարիմյան  
Անահիտ Աղասյան  

Վիկտորյա Հովսեփյան 

Լալա Մանուկյան  

Մարինե Մկրտչյան 

Զարինե Ոսկանյան  
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http://tamaramarimyan.wordpress.com/category/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/page/3/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/category/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/page/3/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/category/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/page/3/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/category/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/page/3/
http://hamleys.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
http://hamleys.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
http://hamleys.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
http://hamleys.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
http://viktoriahovsepyan.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://viktoriahovsepyan.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://viktoriahovsepyan.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://lalamanoukyan.wordpress.com/category/projects/
http://lalamanoukyan.wordpress.com/category/projects/
http://lalamanoukyan.wordpress.com/category/projects/
http://lalamanoukyan.wordpress.com/category/projects/
http://marinemkrtchyan.wordpress.com/category/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/
http://marinemkrtchyan.wordpress.com/category/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/
http://marinemkrtchyan.wordpress.com/category/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/
http://zvoskanyan.wordpress.com/category/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-2/
http://zvoskanyan.wordpress.com/category/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-2/
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5-6-րդ դասարաններ-Թեղենիս լեռ, Էրեբունի 

թանգարան, Հավուց թառ վանական համալիր, 

Երկրաբանության թանգարան, Աշտարակի տնկարան, 

կինոթատրոն, Աստղացուցարան 

Տաթև Մելքոնյան և 4-րդ դասարան Արզականի 

բարձունք, Ազգային պատկերասրահ, 

Աստղացուցարան, Մոսկվա կինոթատրոն, 

Աստղացուցարան 

Սեդա խաչատրյան և 3-րդ դասարան Արզականի 

բարձունք, Բնության թանգարան, Կոտայքի մարզ, 

Տիկնիկային թատրոն, Աստղացուցարան 

Լուսինե Գասպարյան և 2-րդ դասարան 

Անկախության տոն, Աստղացուցարան, Բնության 

թանգարան, Կոտայքի մարզ՝ Սեբաստացու օրերին 

նվիրված, Տիկնիկային թատրոն  

Թամարա Մարիմյան և 1-ին դասարան- Խոր Վիրապ, 

Աստղացուցարան 1, Ծիծեռնակաբերդի այգի, 

Տիկնիկային թատրոն, Աստղացուցարան 2 

Անահիտ Աղասյան և 5 տարեկաններ 
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http://lusinegasparyan.wordpress.com/2013/09/21/%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A8%D5%9D-%D5%BA%D5%A1%D5%BA%D5%AB-%D5%BD%D5%A1%D6%80-%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1/
http://lusinegasparyan.wordpress.com/2013/09/21/%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A8%D5%9D-%D5%BA%D5%A1%D5%BA%D5%AB-%D5%BD%D5%A1%D6%80-%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1/
http://lusinegasparyan.wordpress.com/2013/09/21/%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A8%D5%9D-%D5%BA%D5%A1%D5%BA%D5%AB-%D5%BD%D5%A1%D6%80-%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1/
http://lusinegasparyan.wordpress.com/2013/10/08/%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B2%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
http://himnakan.mskh.am/node/5553
http://himnakan.mskh.am/node/5553
http://himnakan.mskh.am/node/5553
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http://himnakan.mskh.am/node/5610
http://himnakan.mskh.am/node/5610
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/09/21/%D5%AD%D5%B8%D6%80-%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BA-%D5%BA%D5%A1%D5%BA%D5%AB-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%A2%D5%AC%D5%B8%D6%82%D6%80/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/09/21/%D5%AD%D5%B8%D6%80-%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BA-%D5%BA%D5%A1%D5%BA%D5%AB-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%A2%D5%AC%D5%B8%D6%82%D6%80/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/09/21/%D5%AD%D5%B8%D6%80-%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BA-%D5%BA%D5%A1%D5%BA%D5%AB-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%A2%D5%AC%D5%B8%D6%82%D6%80/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/10/07/%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AE-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%B4%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B2%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/10/07/%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AE-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%B4%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B2%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/10/07/%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AE-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%B4%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B2%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/11/12/%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/11/12/%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/11/12/%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/12/26/%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/12/26/%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
http://tamaramarimyan.wordpress.com/2013/12/26/%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
http://himnakan.mskh.am/node/6089
http://himnakan.mskh.am/node/6089
http://himnakan.mskh.am/node/6089
http://hamleys.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
http://hamleys.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
http://hamleys.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
http://hamleys.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
http://hamleys.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
http://hamleys.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
http://hamleys.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
http://hamleys.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
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Դիջիթեքի մրցանակներ-2 գլխավոր, 3 
հատուկ 

Դիջիթեքին հոդված ներկայացրած 
դասավանդողներ-7 

 

 

 

Կայքի բաժինների հարստացում, 
փոփոխություններ 

Բացել ենք 2 նոր էջ` «Դիջիթեք» (50 
նյութ) և «Ընթերցավար» (40 նյութ)  

Հարստացրել ենք «Հիմնական ռադիո» 
(48 նյութ) , «Առցանց դասեր» (19 նյութ) 
և «Ուսումնական օրացույց» (12 
նախագիծ) էջերը 
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http://himnakan.mskh.am/taxonomy/term/41
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http://himnakan.mskh.am/taxonomy/term/32?page=4
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http://himnakan.mskh.am/node/3946
http://himnakan.mskh.am/node/3946
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Անելիքներ 

 

 

Ձեռքբերումներ 

•Ընթերցասրահ 

•Սովորողների անհատական պահարաններ 

•5 տարեկանների դասասենյակ 

•Խոհանոցի գեղարվեստական ձևավորման 
նախագծի իրականացում 

•Ծառատունկ 

•Նախակրթարանի նոր խմբասենյակ 

•Դպրոցի մուտքի ճանապարհի բարեկարգում 

•Տեխնոլոգիայի սրահի տեղափոխում և կահավորում 
•Նախակրթարանի խմբասենյակում 
էլգրատախտակի առկայություն 

•2014 թ նախատեսված և 
կրթահամալիրի տնօրենի 
կողմից հաստատված շին. 
աշխատանքներ 

•Բակային աշխատանքներ 
•Ընդունելություն 
 



2-4-րդ դասարաններ 

Մաթեմատիկա-18 
Մաթեմատիկա-18 
Տեխնոլոգիա-14 

5-6-րդ դասարաններ 

Լրագրություն-12 

Մաթեմատիկա-2 

Տեխնիկական ստեղծագործություն-3 

Տեխնոլոգիա-3 

 

 

Ընտրությամբ գործունեություն 

Սեպտեմբեր Փետրվար 

2-4-րդ դասարաններ 

Մաթեմատիկա-20 

Մաթեմատիկա-20 

Տեխնոլոգիա-14 

5-6-րդ դասարաններ 

Լրագրություն-12 

Տեխնիկական ստեղծագործություն-3 

Բնապահպանություն-5 

 

 



Ֆինանսական ցուցանիշներ 

Զեղչով սովորում են 12 սովորող (125. 000 դրամ) 

Ամիսը Լրավճար Երկար. օր Տրանսպորտ Նախակրթ. 

Սեպտեմբեր 1.013000 400.000 620.000 965.000 

Հոկտեմբեր 1.003000 372.000 638.000 933.000 

Նոյեմբեր 1.042000 364.000 626.000 933.000 

Դեկտեմբեր 1.039000 372.000 654.000 923.000 

Հունվար 1.039000 360.000 561.000 547.000 

Ընդամենը 5. 136000 1.868000 3.099000 4.301000 



                  Աշխատանքն ամփոփեց 
և ներկայացրեց 

Գոհար Բալջյանը 


