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Հ/Հ 
Դպրոցի 

անվանումը 
Կազմակերպված միջոցառումները 

1 
Վանաձորի թիվ 

6 հիմն 

Հանդիպում բժիշկ-նարկոլոգի հետ, զրույցներ 

<<Թմրամոլությունը և մենք>>, թմրամոլության և 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և դրանց 

կանխարգելման թեմայով 

2 Արջուտ 

Զրույցներ <<Թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր>>, 

<<Թմրամիջոցնրի ապօրինի օգտագործումը>>, 

<<Թմրամիջոցնրի ազդեցությունը և հետևանքները>> 

թեմաներով, թեստերի անցկացում աշակերտների շրջանում << 

Ի՞նչ է՝ թմրամիջոցից կախվածությունը>> թեմայով 

3 Լեռնապատ 
Զրույց-զեկուցում անչափահասների բաժնի տեսուչի 

մասնակցությամբ: 

4 Թումանյան 

Թմրամոլության հետեւանքների մասին,, ֆիլմերի 

,տեսահոլովակների դիտում, զրույց-զեկուցում ոստիկանության 

Թումանյանի բաժնի ԱԳԲ տեսուչի մասնակցությամբ 

,,Թմրամոլությունը եւ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության 

դեմ պայքարը,, թեմայով,դասղեկական ժամեր 

,,Թմրամոլությունը եւ նրա հետեւանքները,, թեմայով 

5 Շամլուղ 

Անց է կացվել զրույց << Թմրամոլությունը չարիք է >> թեմայով, 

հանգամանորեն բացատրական աշխատանք է տարվել 

թմրամոլության ու նրա վնասների մասին 

6 Հաղպատ 

Թմրամոլության կանխարգելման նպատակով քարոզչական - 

կանխարգելիչ աշխատանքներ են կատարվում դասղեկական 

ժամերի ընթացքում ,<< Առողջ ապրելակերպ>> դասաժամին 

համապատասխան թեսթերի և այլ օժանդակ նյութերի միջոցով, 

անց են կացվում սեմինարներ: Թմրանյութերի , ՄԻԱՎ- ՁԻԱՀ-

ի դեմ պայքարի միջազգային օրվան ընդառաջ 

կազմակերպվում են միջոցառումեր , որոնց ժամանակ 

պոստերների , տարբեր քննարկումների միջոցով երեխաներին 

ևս մեկ անգամ հիշեցվում է դրանց՝ առողջության համար 

վտանգավոր լինելու մասին 

7 Ջիլիզա 

Զրույց <<Թմրամոլությունը և անչափահասը>> թեմայով` 

ոստիկանության Թումանյանի բաժնի աշխատակիցների 

մասնակցությամբ 



8 Այգեհատ 

Թմրամոլության կանխարգելման նպատակով քարոզչական 

աշխատանքների կազմակերպվում և անհրաժեշտ 

տեղեկատվության տարածում համապատասխան 

մասնագետների մասնակցությամբ, Բաց դասեր ու 

զեկուցումներ բնական ու տեխնածին աղետներից 

պաշտպանվելու համար, ուսումնավարժությունների 

կազմակերպում տարհանումների վերաբերյալ 

9 Նեղոց 

Անցկացվել են զրույցներ թմրանյութերի գործածման, 

շրջանառության, նրանց ազդեցության և հետևանքների 

վերաբերյալ, ստացված գիտելիքներին համապատասխան 

աշակերտները լրացրել են թեստեր 

10 Ջրաշեն 

Անցկացվել են խորհրդատվական զրույցներ 8-12- րդ 

դասարաններում հետևյալ թեմաներով` <<Թմրամիջոցներ և 

հոգեմետ նյութեր>> , <<Ի՞նչ է թմրամիջոցից 

կախվածությունը>>, <<Հետևանքներն ըստ Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության>>, <<Ծխախոտի 

վնասակար ազդեցությունը>> և այլն: Պատրաստվել և 

դասերին ցուցադրվել են համապատասխան նյութեր և 

սլայդներ: Անցկացվել են քննարկումներ, լրացվել են թեստեր 

/թմրամոլության վտանգները, ծխախոտի վնասակար 

ազդեցությունը/ և այլն: Վերոնշյալ դասերը և միջոցառումները 

կրում են պարբերական բնույթ 

11 Սարամեջ 

<<Թմրամիջոցների վնասակար ազդեցությունը>> և <<Ինչպես 

պայքարել թմրամոլության դեմ>> խորագրերով քարոզչական 

աշխատանքներ, ինչպես նաև տեսահոլովակների ցուցադրում՝ 

բարձր դասարանցիների համար 

12 Շենավան 

5-9-րդ դասարաններում անց են կացվել թմրամոլության 

կանխարգելման նպատակով քարոզչական աշխատանքներ, 

դեռահասների և երիտասարդների շրջանում թմրամիջոցների և 

վնասակար այլ նյութերի շրջանառության կանխարգելմանն 

ուղղված միջոցառումներ, զրույց- դասեր հետևյալ թեմաներով` 

<< Ինչ է թմրամիջոցը և թմրաբիզնեսը>>, <<Դեռահասների և 

երիտասարդների շրջանում թմրամիջոցների և վնասակար 

նյութերի շրջանառության կանխարգելումը>>, <<Երեխան և 

թմրամիջոցը>>, << Ինչ է թմրամիջոցը>>, <<Պայքար 

թմրամիջոցների և վնասակար այլ նյութերի շրջանառության 

դեմ>>, ցուցադրվել են տեսաֆիլմեր: 

13 
Շիրակամուտի 

թ.2 

Զրույց թմրամիջոցների և վնասակար այլ նյութերի 

շրջանառության կանխարգելմանն վերաբերյալ` ՆԳ Սպիտակի 

բաժնի ԱԳԲ-ի բաժանմունքի տեսուչների մասնակցությամբ 

14 Սարալանջ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ. 1.Թմրամոլության կանխարգելման 

նպատակով քարոզչական աշխատանքների կազմակերպում և 



անհրաժեշտ տեղեկատվական տարածում:Զեկուցոզ 

Լ.Զաքարյան 14.03.14թ. 

2.Պայքար ահաբեկչության դեմ. զեկուցող` Ա.Զադորկին 

11.03.14թ. 

3.Բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու 

միջոցներ Զեկուցող Ա Զադորկին 30.03.14թ. 

15 Քարաձոր 

զրույց -զեկուցում << Թմրամոլությունը չարիք է >> թեմայով,<< 

Թմրամոլություն և չարաշահում >> տեսահոլովակի դիտում և 

քննարկում: 

16 
Ստեփանավանի 

թիվ 2 

Դասղեկական ժամեր 8-9-րդ դասարաններում` << 

Թմրամոլությունը չարիք է>> 

2. Պատի թերթերի թողարկում <<Լինենք առողջ>> (5-9-րդ 

դասարաններ) 

3. Կինոդիտում` փաստագրական ֆիլմ <<Дыхание ада>> (9-րդ 

դասարան) 

<<Թմրամոլներ>> ( 8-րդ դասարան): 

17 Գարգառ 

Զեկուցում Ստեփանավանի Ոստիկանության բաժին տեսուչի 

մասնակցությամբ, Նկարների մրցույթ-ցուցահանդես <Ո՛չ 

թմրամոլությանը>, <Պայքար ծխելու դեմ> 

թեմաներով,Զրույցներ <Առողջ հոգին առողջ 

մարմնում>,<Վնասակար գործոնների ազդեցությունը մարդու 

զարգացման վրա>, <Թմրամոլությունը չարիք է> և <Սպորտն 

առողջության գրավականն է> թեմաներով 

18 Գյուլագարակ 

1. Զեկուցում << Թմրամոլություն,ալկոհոլիզմ... >>, 

<<ֆիզիկական ու հոգևոր կախվածություն>>, <<Ինչպես 

խուսափել վնասակար սովորություններից>> թեմաներով /9 -ից 

12 -րդ դասարաններ/  

2. Դասարանական ծնողական ժողովներին` << Ապրել առանց 

թմրամիջոցների. ինչ 

կարող են անել ծնողները>> թեմայով : 

19 Մեծավանի թ. 2 

Զրույցներ ծխելու վնասակար հետևանքների, թմրամոլության 

վերաբերյալ, ծխախոտի վնասակարության մասին 

,փաստագրականու գիտական ֆիլմերի դիտում, հանդիպում 

գյուղական բժշկի հետ` զրույց թմրամիջոցների 

վնասակարության վերաբերյալ 

20 Նորաշեն 
Կազմակերպվել են բաց դասեր, բանավեճեր, զրույցներ 

թմրամոլության և թմրամիջոցների վնասակարության վ 

 

* Մարզի մնացած դպրոցներում կազմակերպվել են նմանատիպ 

միջոցառումներ  

 


