
Հ/Հ Դպրոցը Միջոցառման անվանումը ժամկետը Պատասխանատու անձ 

1  Քարաձորի հիմն.  Զրույց<< Թմրամոլության պատճառները և հետևանքները>>թեմայով 20.05.2014թ տնօրեն  

2 
Վանաձորի թիվ 3 

հիմն. 

Դասղեկական ժամերին զրույց << Թմրամոլության և թմրամիջոցների վտանգների 

մասին>> թեմայով 

5.05 -

15.05.2014թ. 
դասղեկներ 

Հատուկ մոտեցում ունեցող երեխաների հետ զրույց: 
10.05 -

15.05.2014թ. 
հոգեբան 

3 Ուրասարի հիմն 

Զրույց թմր. Վնասների մասին Ապրիլ, 2014թ. դասղեկներ 

Կինոդիտում թմր. Վնասն. մասին 
Սեպտեմբեր, 

2014թ 
ԴԱԿ 

4 
Ալավերդու N11 

միջն 

Ինչի կարող է հասցնել թմրամոլությունը: 18.04.2014   

Թմրամիջոցների վնասակար ազդեցությունը 16.05.2014   

5 
Վարդաբլուրի 

միջն. 

Զրույց զեկուցում<< Թմրամոլությունը չարիք է>> թեմայով Ապրիլ   

Թմրամոլության վնասակար ազդեցությունները ժառանգականության վրա Մայիս   

Զեկուցում <<Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը քրեօրեն պատժելի է>> Մայիս Ոստիկանություն 

6 
Գյուլագարակի 

միջն 

<<Ինչ է     թմրամոլությունը>> /նկարագրություն / 26.05.14 ՄԿԱ փոխտնօրեն 

Բանավեճ << ՀՀ –ում ծխախոտի դեմ պայքարը արդյունավետ է >>` նվիրված 

ծխախոտի դեմ պայքարի համաշխարհային    օրվան 
31.05.14 ԴԱԿ  

7 
Շիրակամուտի 

հիմն 

Թմրամիջոցները և դրանց բացասական ազդեցությունները դեռահասների 

շրջանում 
01.04.14-01.05.14 

Սպիտակի ՆԳԲ-ի,ԱԳԲ-ի 

տեսուչներ 

Թմրամոլության և ծխելու դեմ ուղղված միջոցառումներ 01.05.14-31.05.14 Դպրոցի ուսուցիչներ 

8 
Վանաձորի թիվ 19 

հիմն.  

<<Թմրամոլությունը և նրա հետևանքները >> և << ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ-ի արագ 

տարածման և վարակման վտանգավորությունը թմրամոլության միջոցով>> 

թեմաներով ֆիլմերի դիտում: 

15.04.2014թ. 
Հայ. եկ. պատմության 

ուսուցչուհի  

Զեկուցում մեթոդմիավորման նիստում <<Թմրամոլությունը և նրա հետևանքները 

դեռահասի չկազմավորված օրգանիզմի վրա>> թեմայով: 
17.04.2014թ. 

Կենսաբանության 

ուսուցչուհի  

Զեկուցում IXբ դասարանի դասղեկական ժամին <<ՁԻԱՎ-ից միակ 

պաշտպանվածությունը տեղեկացված լինելն է>> թեմայով: 
14.05.2014թ. 

Կենսաբանության 

ուսուցչուհի  

9 Վանաձորի թիվ 6 Բանավեճ 8-9-րդ դաս. միջև՝ <<Եթե ուզում ես առողջ ապրել>>  Մայիսի 15  Դասղեկներ, փոխտնօրեն 



հիմն. 
Նկարների մրցույթ 5-9-րդ դաս.՝ <<Փրկենք մեր անձը>>  Ապրիլի 30  

Կերպարվեստի ուսուցիչ, 

դասղեկներ  

10 Սվերդլովի միջն 
Սեմինար - զեկույց 15.04.2014   

Սեմինար բարձր դասարանցիների հետ 20.05.2014 Ոստիկանության տեսուչ 

11 
Վանաձորի թիվ 24 

միջն 

Ծխախոտի դատավարությունը  8.04.2014թ.  Սոց մանկավարժ  

Վնասակար սովորություններ  12.05.2014թ.  Փոխտնօրեն  

12 Լոռի Բերդի հիմն, 
<< Թմրամոլությունը քայքայում է առողջությունը և խորտակում անչափահասի 

ապագան>>  
15.05.2014 

 Ոստիկանության 

Ստեփանավանի 

բաժանմունքի մայոր 

13 
Ալավերդու թիվ .2 

 հիմն 

Ինչ է թմրամոլությունը     (VIII դասարան) 09.02.2014թ. Ֆիզկուլտ. Ուսուցիչ 

Թմրամոլությունը և ան- չափահասը  (VII դասարան) 16.05.2014թ. ԱԳԲ ավագ տեսուչ 

Թմրամոլության վնասները     (XI դասարան)    01.04.2014թ. ԱԳԲ ավագ տեսուչ 

14 Սարալանջի հիմն 

ՄԻԱՎ / ՁԻԱՎ-ի արդիական հարցերը 21.05.2014թ.   

Դեռահասների և երիտասարդների շրջանում թմրամիջոցների և վնասակար այլ 

նյութերի շրջանառության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ 
22.0502014թ. 

Ոստիկանության 

ներկայացուցիչ, մայոր 

15 Վահագնու միջն. 

Թմրամոլության վնասակար ազդեցությունը,որպես հասարակական չարիք Ապրիլ   

Անչափահասը և թմրամոլությունը: Պայքար թմրամոլության դեմ Մայիս,հունիս   

16 
Կարմիր Աղեգու 

հիմն 

Թմրամոլության և վնասակար այլ նյութերի  շրջանառության կանխարգելմանն 

ուղղված սեմինար-քննարկում  
Մայիս  

Դասղեկներ, 

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ 

17 
Ստեփանավանի 

թիվ 6 միջն. 

Թմրամոլության և դրա հասցված վնասի մասին իրազեկվածության բարձրացմանը 

նվիրված զրույց միջին և բարձր դասարանի աշակերտների հետ 
Ապրիլ 

փոխտնօրեն 

դաստիարակչական 

գծով,դասղեկներ 

ՙԻնչպես երեխային իրազեկ դարձնել թմրամոլության վերաբերյալ՚ թեմայով 

ծնողական ժողով  
Ապրիլ ծնող. խորհրդի նախագահ 

Հանդիպում` դպրոցի ապագա զինակոչիկների և զինկոմի  ՆԳ բաժնի 

ներկայացուցչի ու զինղեկի հետ, որի նպատակն էր ՙԹմրամիջոցների կամ  

հոգեմետ նյութերի ապօրինի գործածման, թմրամոլության վնասի, հետևանքների 

մասին՚ թեմայով զրույցը:  

Մայիս  

փոխտնօրեն 

դաստիարակչական գծով, 

զինղեկ 

Օրինակելի դասղեկական ժամեր ՙՎնասակար սովորություններ` թմրամոլություն, 

հարբեցողություն և ծխախոտի օգտագործում, նրանց հետևանքները՚ թեմայով 
Ապրիլ դասղեկներ  



 

Աշակերտների առողջ ապրելակերպի, բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացման 

նպատակով 

կազմակերպվեցին էքսկուրսիաներ  ՀՀ տեսարժան վայրեր, տարբեր թեմաներով 

գրական-երաժշտական ցերեկույթներ, երեկոներ և ցուցահանդեսներ 

անցկացվեցին մրցումներ  /վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբել/,ՙՍպորտլանդիա՚, 

ակրոբատիկայի պարապմունքներ 

Ապրիլ-Մայիս  

փոխտնօրեն 

դաստիարակչական գծով, 

դասղեկներ, 

դասվարներ 

ֆիզ. ուսուցչուհիներ 

Աշակերտների և ծողների ձեռքով պատրաստված պաստառների և նկարների 

ցուցահանդեսի կազմակերպում ՙՈչ վնասակար սովորություններ՚  խորագրով  
Ապրիլ-Մայիս  

փոխտնօրեն 

դաստիարակչական գծով, 

դասղեկներ 

18 Արմանիսի հիմն. Թմրանյութերի չարիքաբեր երևույթները 15.05.14թ. 

Ոստիկանության Լոռու  

մարզային վարչության 

Ստեփանավանի բաժնի 

աշխատակից  

19 Մեծ Պարնու միջն. 

<<Դասը վարում է ոստիկանը>>միջոցառման շրջանակում անցկացվեց զրույց 

<<Թմրամիջոց և վնասակար այլ նյութեր չոգտագործելը առողջ ապրելակերպի 

գրավականն են>>թեմայով: 

11.04.2014թ 
Ոստիկանության 

ներկայացուցիչ 

20 
Վանաձորի թիվ 22 

հիմն. 

Ինչպես են դառնում թմրամոլ  ապրիլ բուժքույր 

Ինչ գործոններ են նպաստում թմրամոլ դառնալուն  մայիս  կենսաբ. Ուսուցիչ 

21 Արևաշողի  միջն 
Թմրամոլության  դեմ  պայքար 26.04.2014   

Թմրամիջոցների  ապօրինի շրջ. 14.05.2014   

22 Շենավանի հիմն 

Թմրամոլությունը խրոնիկական հիվանդություն է 26.05.2014թ. դասղեկ 

Ներարկումը թմրամիջոցներ օգտագործելու ամենավտանգավոր ձևերից է: 27.05.2014թ. դասղել 

Թմրամիջոցներ, հոգեմետ նըութեր 27.05.2014թ դասղեկ 

Տալ պատկերացում մարդու օրգանիզմի  վրա թմրամիջոցների և հոգեմետ 

նյութերի ազդեցության և հետևանքների մասին 
03.06.2014թ փոխնտօրեն 

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի  աղբյուր հանդիսացող բույսեր և քիմիական 

ճանապարհով ստացվող նյութեր: 
29.05.2014թ   

Մարիխուաննա  (կանեփ,պլան,հաշիշ, հերոին,կոկային) 30.05.2014թ. դասղեկ 

Թմրամիջոցներից առաջացած կախվածությունը: 31.05.2014 դասղեկ 

23 Պուշկինոյի հիմն 
Միջոցառում <Առողջ մարմնում առողջ հոգի> 25.04.2014   

Նկարների մրցույթ-ցուցահանդես <Առողջ ապագան մեր ձեռքերում է> 13.05.2014   



24 
Օձունի  թիվ 2  

միջն 

Դասախոսություններ,  հարցաթերթիկների  լրացումներ <<Ի՞նչ  է  թմրամիջոցը>> 

,<<Թմրամիջոցների ազդեցությունը  օրգանիզմի  վրա>>, <<Թմրամիջոցներից 

առաջացած  կախվածությունը>> թեմաներով: (Ձեռնարկ`  <<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելում  և  անվտանգ  վարքագծի  ձևավորում>>): 

մարտ-ապրիլ փոխնտօրեն,դասղեկներ 

Հանդիպումներ, հարցազրույցներ Ոստիկանության  Թումանյանի  բաժնի    ԱԳԲ  

տեսուչի  հետ <<ՀՀ-ում  թմրամոլության  և  թմիամիջոցների  ապօրինի  

շրջանառության  դեմ  պայքարի  միջոցների  մասին>>: 

պարբերաբար 

ոստիկանության  

Թումանյանի  բաժնի    ԱԳԲ  

տեսուչ 

25 
Լեռնահովիտի  

միջն 

<< Ես  ասում  եմ    ո՛չ  թմրանյութին>>  12.05.2014 ՄԿԿ     

Ոստիկանության  աշխատակիցների  զրույց  բարձր  դասարանի  աշակերտների  

հետ 
16.06.2014 Զինղեկ 

26 
Սպիտակի թիվ  2 

հիմն 

Մշակվել են անչափահասների և երիտասարդների շրջանում թմրամոլության 

կանխարգելման ժամանակակից և գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումներ. 
 ուստարի  

մասնագիտացված 

կրթական 

աջակցությունների գծով 

տեղակալներ  

Սովորող անչափահասների շրջանում ներդրվել «Հավասարը` հավասարին» 

մեթոդով ուսուցման համակարգ և իրականացվում է ուսուցում այդ համակարգով.  
 ուստարի  փոխտնօրեն 

Ձեռնարկվել է միջոցներ թմրամոլության և դրա հասցրած վնասի վերաբերյալ 

անչափահասների օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ) իրազեկության 

բարձրացման ուղղությամբ` թմրամոլության կանխարգելման գործընթացին նրանց 

ակտիվ ներգրավվածության ապահովման նպատակով.  

ապրիլ - մայիս  տնօրեն  

27 
Ալավերդու  թիվ 7   

միջն 

Ինչ է թմրամոլությունը, որոնք են դրա հետևանքները  03.04.2014թ X դաս. դասղեկ 

Թմրամոլ. հնարավոր առողջական հետևանքները ժառանգների մոտ 10.04.2014թ X դաս. դասղեկ 

Թմրամոլություն, ծխելու վատ ազդեցությունը օրգանիզմի վրա 08.04.2014թ XI դաս. Դասղեկ 

Թմրամոլությունը չարիք է 17.04.2014թ VIIIդաս. Դասղեկ 

Ինչպես օգնել թմրամոլներին 07.05.2014թ VIIIդաս. Դասղեկ 

Թմրամոլ 10.04.2014թ XII դաս. Դասղեկ 

Թմրամոլություն:Թմրամոլության և հնարավոր հանցագործությունների կապը 14.05.2014թ հոգեբան 

Պայքար թմրամոլության դեմ 11.04.2014թ 
Ոստիկանության 

աշխատակիցներ 

28 
Վանաձորի թիվ 28 

հիմն 

Թմրամիջոցների ազդեցությունը անչափահասների վրա 10.04.2014   

Թմրամոլը և հասարակությունը 12.05.2014   

29 Քարկոփի միջն 
ՙՙԹմրանյութերը և ծխախոտը վնասակար են առողջությանը՚ թեմայով զեկուցում 

բարձր դասարանցիների շրջանում  
08.04.2014թ.  Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ 



Դասը վարում է ոստիկանը ՙԹմրամոլության վնասները՚ թեմայով  25.04.2014թ. 
 Թումանյանի ԱԳԲ օպեր 

լիազոր  

Դասղեկի ժամեր դպրոցի VII, VIII, IX, X, XI, XII դասարաններում ՙԹմրամոլության 

վնասները թեմայով՚  
Մարտ, ապրիլ  Տնօրեն, դասղեկներ 

Նկարչական մրցույթ V – XII դասարաններում թմրամոլության և այլ վնասակար 

նյութերի շրջանառության կանխարգելման նպատակով  
5.05.2014թ.  

Փոխտնօրեն, դասղեկներ, 

զինղեկ  

30 ՈՒռուտի միջն 

<<Ալկոհոլից-թմրամոլություն մեկ քայլ է>>  Մայիսի 15 

 ՀՀ Ոստիկանության Լ/մ 

վարչության Ստեփանավանի 

բաժնի անչափահասների 

գործերով բաժանմունքի 

ավագ օպեր լիազոր 

Պարբերաբար հարցը քննարկվել է միջին և ավագ դասարաններում` դասղեկական 

ժամերի ընթացքում,հետաքրքրությամբ ուսումնասիրվել է << Առողջ 

ապրելակերպ>> դասընթացի շրջանակներում: Ստեփանավանի ՎՎ ՏԶԾ-ի հետ 

համատեղ դպրոցի <<Ֆորում-թատրոն>>-ում բեմադրվել է ներկայացում << Ես 

թմրամոլ չեմ >> թեմայով:  

Հունվար-Մայիս  Փոխտնօրեն 

31 
Դաշտադեմի  

միջն 

<< Մարդու օրգանիզմը և թմրանյութի հետևանքները>>  18.04.2014 փ/տնօրեն   

  Բարձր  դասարանի  աշակերտների  հետ ոստիկանության աշխատակիցների 

զրույց 
12.05.2014 Զինղեկ       

Բարձր դասարանի աշակերտների հետ դասղեկական ժամերին տարվող զրույց   դասղեկներ 

32 
Վանաձորի թիվ 21 

հիմն 

Թմրամոլության   զարգացմանը  նպաստող   գործոններ 14.04.2014   

Առասպելներ  թմրամիջոցների   գործածման  մասին 1.06.2014   

33 Ծաթերի հիմն. 

Դասը վարում է ոստիկանը ապրիլ 
ՀՀ ոստիկանության 

Թումանյանի բաժնի պետ 

Թմրամոլությունը չարիք է ապրիլ բնագիտության ուսուցիչ 

Թմրամիջոցների ազդեցությունն օրգանիզմի վրա մայիս 
Քիմիայի , կենսաբանության 

ուսուցիչ 

34 
Ստեփանավանի 

թիվ 3 հիմն 
Զրույց <<Թմրադեղերը բազմաթիվ հիվանդություններ են առաջացնում>> 20.05.2014թ. Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ 

35 
Ալավերդու թիվ 10 

հիմն 

Բանավեճ << Թմրամոլությունը հասարակական չարիք է>> թեմայով 18.04.14 թ. ՆԶՊ ուսուցիչ  

Զրույց <<Առողջությունը և թմրամոլության վնասները >> 16.05.14 թ. Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ 

36 
 Կաթնառատի 

միջն 
Հանդիպում ոստիկանության ներկայացուցչի հետ 15.05.14թ. 

Ոստիկանության 

աշխատակից 

37 Մեծավանի թիվ 2 Խեղանդամությունը՝թմրամոլության արգասիք  մայիս   



38 Կուրթանի միջն <<Անչափահասը և թմրամոլությունը>>  20.05.2014թ.  

Ոստիկանության 

Ստեփանավանի բաժնի 

անչափահասների գործերի 

բաժանմունքի 

աշխատակիցներ 

39 Ձյունաշողի միջն Թմրամոլությունը չարիք է Մայիս   

40 
Վանաձորի թիվ 25 

հիմն. 

Դասընթացի վերջում ցուցադրվել է թմրամոլության մասին տեսաֆիլմ «Մուտք 

փակուղի» նպատակ ունենալով ավելի իրատեսական ներկայացնել թմրանյութերի 

օգտագործումից առաջացած հետևանքները 

Մայիս 

Դասընթացը վարող ուսուցիչ 

և դպրոցի ուսումնական 

գծով փոխտնօրեն 

41 Գարգառի միջն 

Զրույց բարձր դասարանների աշակերտների հետ` <Թմրամոլությունը չարիք է>  և 

<Սպորտն առողջության գրավականն է> 
ապրիլ   

Սպորտային միջոցառումներ,Սպորտլանդիա, Արշավ դեպի անտառ Մայիս Ֆիզղեկ  

Զրույց` <Վնասակար գործոնների ազդեցությունը  մարդու զարգացման վրա> 

թեմայով  /թմրամոլություն, ծխախոտ, ալկոհոլ/ 
Մայիս 

Կենսաբանության 

ուսուցչուհի,                              

դասղեկներ 

42 
Վանաձորի թիվ 30 

հիմն. 
Թեստ- թմրամիջոցների վերաբերյալ (ինչպես կանխել վարակները) Ապրիլի 7, 8 

  

43 Չկալովի հիմն Պայքար թմրամոլության դեմ և նրա կործանարար ազդեց. 25.04.2014թ.   

44 Ծաղկաբերի միջն 

միջոցառում՝ նվիրված թմրամոլոլության դեմ պայքարին 20.05.2014թ    

 զրույց-զեկուցում թմրամիջոցների դեմ պայքարի մասին 29.05.2014թ  
Սպիտակի ոստիկանության 

աշխատակիցներ 

45 Ագարակի միջն 

«Առողջ մարմնում՝ առողջ հոգի» 14.04.14թ   

Նկարների ցուցահանդես 15 - 25.04.14թ   

Թեմատիկ շարադրություն 05 - 08.05.14թ   

Ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես 12 - 15.05.14թ   

46 
<Ալավերդու թիվ 12 

հիմն. դպրոց>  

<Անչափահասը և թմրամոլությունը> թեմայով զրույց  01-15 ապրիլի  Ոստիկ. մայոր Գ. Ձավարյան 

<Թմրամոլության վնասակար ազդեցությունը> թեմայով զրույց  15-30 ապրիլի  Բժիշկ Ա.Ղալայան 

<<Ոչ՛ թմրամոլությանը> պատի թերթի լուսընծայում  ապրիլ  Աշխորհուրդ 

 <Ինչ գիտեմ թմրամոլության վնասակար ազդեցության մասին> զրույց 4-5-րդ 

դասարանցիների համար  
01-10 մայիսի  Դպրոց. Բուժքույր Ս.Էվոյան 

47 
 Թումանյանի 

միջն. 

Զրույց ,,Ինչպես հաղթահարել վնասակար սովորույթները,,  07-11.04.2014թ.  8-12-րդ դաս. դասղեկներ 

Զեկուցում,,Վտանգներ.ինչպես վարվել ա/ 

,,Մարիխուանա,,/կանեփ/,,պլան,,/քոլ/,,խոտ,, ,,Անաշա,,  
17.04.2014թ.  

Բժիշկ Ս.Վարոսյան 10-12-րդ 

դաս. դասղեկներ 



Զրույց,,Դիսկոտեկային թմրամիջոց,,  12.-16.05.2014թ.  10-12-րդ դաս.դասղեկներ  

,,Թմրամիջոցների ազդեցությունը օրգանիզմի վրա,, Ֆիլմերի,տեսահոլովակների 

դիտում 
Ապրիլ,մայիս   Կենսաբանության ուսուցիչ  

 Համատեղ դասընթաց ,,Խաղաղության կորպուս,,-ի կամավորների հետ 

,,Սահմանից սահման,,ծրագրի շրջանակներում  
05.06.2014թ. 

 Ուսմասվար Ա.Պողոսյան 1-

9-րդ դաս. դասղեկներ 

48 Մեծ Այրում միջն. 
<<Թմրամիջոցներ>> թեմայով դասընթաց  18.04.2014թ.   

<<Թմրամոլություն և պայքարը նրա դեմ>> բանավեճ  15.05.2014թ.    

49 
Վանաձորի թիվ 20 

հիմն 

 Սպորտլանդիա՝<<Թմրանյութը կյանք խլող հրեշ է>> 7.04 դասղեկներ 

Հանդիպում նարկոլոգ Ա. Դալլաքյանի հետ զրույց-զեկուցում ՝ <<Ինչ է թմրանյութը 

և ինչ արժե ժամանակավոր անգիտակից վայելքը մարդու կյանքում>>թեմայով 
16.05 դասղեկներ 

Մրցույթ՝ Սահանկարների (սլայդ) շոուի մրցույթի անցկացում 30.04 դասղեկներ 

Հանդիպում ՝ չեմպիոն Ս. Խաչատրյանի հետ 2.04 դասղեկներ 

Զրույց` <<Թմրանյութի օգտագործման իրավական տիրույթը>> 15.05 ոստիկան 

Զրույց` <<Զգուշացի՛ր, վտանգավոր է>> 30.04 
դաստիարակչական աշխ-

ների կազմակերպիչ 

Զրույց՝ <<Ինչ է թմրամիջոցը>>, Թեստային աշխատանքի անցկացում 15.04 սոց. Մանկավարժ 

Ֆիլմի դիտում՝թմրամոլության և դրա հասցրած վնասների վերաբերյալ 12.04 բուժքույր 

50 
Վանաձորի թիվ 23 

հիմն 

Զրույց <<Վտանգավոր դեղաբույսերի նկատմամբ հակվածության մասին>>(8-9-րդ 

դասարաններ)  
18.04.2014 

 Բուժքույր՝ Մ. 

Հովհաննիսյան 

Բաց դաս՝ <<Թմրամոլությունը չարիք է հասարակության մեջ>> (6-րդ դասարան)  16.05.2014  
Կենսաաբանության 

ուսուցչուհի՝ Ա.Միքայելյան 

51 Գեղասարի միջն. Թմրամոլության և վնասակար այլ նյութերի շրջանառության կանխարգելում  05-31.05.2014թ. 
Շախմատի ուսուցիչ 

Հարությունյան Սամվել 

52 Մեդովկայի միջն. 

Թմրամոլության կանխարգելման նպա- տակով քարոզչական աշխատանքների 

կազմակերպում և անհրաժեշտ տեղե-կատվության տարածում  

սեպտեմբեր-

մայիս  

 դաստիարակչական 

աշխատանքների 

կազմակերպիչ, դասղեկներ 

Ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և զանգվածային մարզական 

միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում  
 ապրիլ-մայիս  

դաստիարակչական 

աշխատանքների 

կազմակերպիչ, 

ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, 

դասղեկներ 



Համագործակցություն ՈԼՄՎ Տաշիրի տարածքային բաժնի հետ 
 սեպտեմբեր-

մայիս  

Տնօրեն,դաստիարակչական 

աշխատանքների 

կազմակերպիչ 

53 Գոգարանի միջն  

Թմրամոլությունը և նրա հետևանքնեևը թեմայով զրույց 9-12 դասարաններում  ապրիլ  
ՈԼՄՎ Սպիտակի բաժնի 

աշխատակից 

Թմրամիջոցի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա թեմայով դասախոսություն 9-12 

դասարաններում 
 ապրիլ  Կենսաբանության ուսուցիչ 

Պայքար թմրամոլության դեմ ընտանիքում թեմայով զրուց ծնողների հետ  մայիս  Դպրոցի տնօրինություն 

54 Օձունի թիվ 1 միջն.  

10-րդ, 11-րդ, 12-րդ դասարաններում դասղեկի ժամ<<Հարազատս թմրամոլ է>> 

վերնագրով 
ապրիլ դասղեկներ 

Ներդպրոցական միջոցառում <<Պայքար թմրամոլության դեմ>> պաստառների 

միջոցով 
15.04.2014թ. Դպրոցի կազմակերպիչ  

55 Նեղոցի հիմն. 

Թմրանյութերը և դրանց ազդեցությունը մարդկանց վրա: 19.05.2014թ. Կենսաբանության 

ուսուցչուհի՝ Կ.Ոսկանյան 

Ինչպես չդառնալ թմրանյութերի զոհը: 22.05.2014թ. Տնօրեն՝ Ա.Սոսինյան 

56 Պետրովկայի հիմն 

Թմրամոլության կանխարգելման նպատակով քարոզչական աշխատանքի 

կազմակերպում և անհրաժեշտ տեղեկատվության տարածում։ 

 01․03․2014-

31․05․2014  
  

Դեռահասների և երիտասարդների շրջանում թմրամիջոցների և վնասակար այլ 

նյութերի շրջանառության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ 

01․03․2014-

31․05․2014 
  

57 Մարցի միջն 

Թմրանյութեր պարունակող բույսեր և թմրամոլություն 29.04.2014 
Կենսաբանության 

ուսուցչուհի 

Ալկոհոլի և թմրանյութերի վնասակար ազդեցությունը դեռահասի օրգանիզմի վրա 05.05.2014 Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ 

Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը ժամանակակից աշխարհում 19.05.2014  Պատմության ուսուցիչ 

58 Ջրաշենի միջն 

Ինչպե՞ս զերծ մնալ թմրամիջոցներ   օգտագործելուց մարտ-մայիս մանկ. Հոգեբան 

Ի՞նչ է կատարվում թմրամիջոցներից կախվածության մեջ գտնվող մարդու հետ մարտ-մայիս մանկ. հոգեբան   

Ի՞նչ արագությամբ  է կախվածություն առաջանում թմրամիջոցների նկատմամբ մարտ-մայիս մանկ. հոգեբան   

Ինչպե՞ս են թմրամիջոցները փոխում մարդուն մարտ-մայիս մանկ. հոգեբան  

59 Յաղդանի հիմն  
Սեմինար- «Թմրամոլությունը և նրա վնասակար հատկություները» 10.06.2014թ.    

Տեսաֆիլմի քննարկում  10.06.2014թ    

60 
Սպիտակի թիվ  3 

հիմն 
<<Ահաբեկչության և թմրամոլությանդեմպայքար>> 22.05.2014թ.   



61 Սարահարթի միջն. 

Թմրամիջոցների բացասական ազդե- ցությունը դեռահասների վրա. (զրույց - 

զեկուցում)  
10.04.2014թ  Փոխտնօրեն 

Թմրամիջոցների շրջանառության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառում- ների 

մասին. (զրույց - զեկուցում)  
07.05. 2014թ.  

ՈԼՄՎ Սպիտակ ԱԳԲ –ի 

աշխատակիցներ 

Թմրանյութերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա. (զեկուցում)  16.05.2014թ.  Կենսաբանության ուսուցիչ 

62 Լեռնավանի միջն 

<< Անխոհեմ վարքագծի հնարավոր հետևանքները >> դասախոսություն 17-18.04.14թ. 
    դաս.գծով փոխտնօրեն   և 

կազմակերպիչ 

<<Թմրամոլություն և վարակներ>>  զրույցներ   IX-XII  դասարանցիների հետ 
7.05.14-

14.05.14թ. 

դաս.գծով փոխտնօրեն   և 

դասղեկներ 

<<Թմրամիջոցներից առաջացած կախվածությունը>> դասղեկական ժամեր VII-IX 

դասարաններում 
15-19.05.14թ. դասղեկներ 

<<Թմրամիջոցների ազդեցությունը օրգանիզմի վրա>> բաց դաս 22.05.14թ. 

դաս.գծով փոխտնօրեն  և 

կենսաբանության 

ուսուցչուհի 

<<Հեռու պահեք ձեր երեխաներին վնասակար նյութերից>> զրույց ծնողների հետ 26-30.05.14թ 
դաս.գծով փոխտնօրեն   և 

դասղեկներ 

<<Թմրամոլության և ալկոհոլի առաջացրած հետևանքները>>ֆիլմերի դիտում 2-30.06.14թ 
դաս.գծով փոխտնօրեն   և 

դասղեկներ 

 

 


