
Բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելուն ուղղված միջոցառումներ 

 

Հ/Հ 
Դպրոցի 

անվանումը  
Կազմակերպված միջոցառումները 

Միջոցառման 

անցկացման 

ամսաթիվը 

1 

Վանաձորի թիվ 2 

հիմն 

 <<Օդային տագնապ ազդանշանի դեպքում պատսպարման իրականացում >> թեմայով օբյեկտային 

վարժանք 

 Բաց դաս <<Ինչպես պաշտպանվել բնական և տեխնածին աղետներից>> թեմայով 

04.03.2014                                 

25.03.2014 

2 

Վանաձորի թիվ 3 

հիմն 

դպրոցում բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու համար ստեղծվել են 

համապատասխան ստորաբաժանումներ /հակահրդեհային, սանիտարական, հասարակական, կարգ 

ու կանոնի պահպանման և այլն/, որոնք պարբերաբար հրահանգավորվում են 

Մշակվել է քաղպաշտպանության պլան                                                                                                                         

դասղեկների և դասվարների կողմից անց են կացվում դասընթացներ արտակարգ իրավիճակների և 

քաղպաշտպանության թեմաներով                                                                                                                                                   

տարհանում 

 հունվարից- 

մայիս  

3 

Վանաձորի թիվ 6 

հիմն 

4-ից, 9-րդ դասարաններում աշակերտների հետ անցկացրել են 4-ժամյա դասընթացներ բնական և 

տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու թեմայով` վերապատրաստված ուսուցիչների կողմից 

նկարների մրցույթ լավագույն նկարները տեղ են գրավել Կարմիր Խաչի կողմից հրատարակված 

օրացույցում, այդ աշակերտները պարգևատրվել են ԿԽ-ի կողմից 

աշակերտները կազմել են աղետի ընտանեկան պլան և 3 լավագույնները  պարգևատրվել են ԿԽ-ի 

կողմից 

 <<Պաշտպանվում ենք տեխնածին և բնական աղետներից>> թեմայով 5 թիմերի միջև անցկացվել է 

մրցույթ 

 կազմակերպվել է ամենամյա փորձնական տարհանում:    

4 

Վանաձորի թիվ  18 

բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու համար ստեղծված են համապատասխան 

ստորաբաժանումներ՝ հետախուզական օղակ, փրկարարական ջոկատ, քիմիական հետախուզման 

օղակ, հասարարական կարգը պահպանող օղակ: Ստորաբաժանումները  պարբերաբար 

հրահանգավորումներ և տարահանումներ են կատարում, ինչպես նաև՝ ուսումնասիրություններ 

աղետների և ողջ կոլեկտիվի հետ՝ պաշտպանելով բնակչությանը և նյութական արժեքները:   

5 

Վանաձորի թիվ  24 

Բնական և տեխնածին  աղետներից պաշտպանվելու համար ստեղծվել են համապատասխան 

ստորաբաժանումներ, կատարվել է հրահանգավորում՝ ըստ ՔՊ պլանի,կատարվել են  աշակերտների և   



աշխատակիցների  տարահանումներ 

6 

Վանաձորի թիվ  

25հիմն 

տարահանում 

 մրցույթ – վիկտորինա «Բնական և մարդածին աղետներ» թեմայով 

 նկարչական մրցույթ «Բնական աղետներ» թեմայով 

 մրցույթ «Աղետի ընտանեկան պլան» թեմայով 

 ցուցադրական պարապմունքներ առաջին օգնությունից 

 Ցուցադրվել է զանգվածային պաշտպանության միջոցներից օգտվելու կարգը 

 ուստարվա 

ընթացքում 

7 

Վանաձորի թիվ  

26հիմն 

 Իրականացվել է տարհանում 2 անգամ <<Պատրաստ եղիր դիմակայելու աղետին.հրդեհ>> 

<<Պատրաստ եղիր դիմակայելու աղետին. երկրաշարժ>> խորագրերով 

 Ուսումնավարժություններ <<Առաջին օգնության տարրեր>> թեմայով:    

8 

Վանաձորի թիվ 

28հիմն 

 Ստեղծվել է պատանի հրշեջ-փրկարար թիմ, ովքեր անց են կացրել ուսումնական վարժանքներ` 

նվիրված փրկարարական և հրդեհի մարման աշխատանքներին                                                                                                                                                  

 տարհանում                                                                                                                                                                                                                                                       

 զրույց-զեկուցում ահաբեկչության, քրեական հանցագործությունների, բռնության, շանտաժի 

սպառնալիքի և այլ թեմաներով                                                              դաս-միջոցառում<<Կրակի 

հետ խաղ մի արա>> 

 դեկտեմբերի 

2                                          

 մարտ                                        

 մարտ                                            

 մայիսի 7    

9 

Մարգահովիտ 

Զրույց զանգվածային պաշտպանության միջոցներից(ապաստարաններից ,պատսպարաններից ) 

օգտվելու կարգը                                                Հայաստանի կարմիր խաչի ընկերությունը Լոռու 

մարզի mասնաճյուղը  <<Առաջին օգնության հիմունքներ>> թեմայով անց է կացրել 6 ժամյա 

դասընթաց ուսուցիչների շրջանում                                                                                                                                                                                                       

 8-12-րդ դասարանների աշակերտներից կազմել hրշեջ-փրկարարական թիմ 

Սեպտեմբերի 

23 

Նոյեմբերի 

27-30                         

Դեկտեմբերի 

6 

10 

Ալավերդու թիվ  2 

հիմն. 

 զրույց << Երկրաշարժի դեպքում տարհանման և փրկարարական միջոցառումներ իրականացում>> 

թեմայով 

 բաց դասեր` վարժանքներ << Երկրաշարժերի, հրդեհների, փլուզումների, ջրհեղեղների դեպքում 

աշակերտների պահվածքի վերաբերյալ 

 օբյեկտային վարժանք << Օդային տագնապ>> ազդանշանի և հրդեհի դեպքում 

 ստեղծվել է Պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմ, բաղկացած 7 աշակերտներից, որոնք իրենց 

գիտելիքները մասսայականացնում են տարրական դպրոցի աշակերտների շրջանում   



11 

Ալավերդու թիվ  4 

հիմն 

 ցուցադրական պարապմունքներ ՔՊ-ից, առաջին բուժօգնությունից                                                                                                  

<<Օդային տագնապ>>,                                                                                                                                                                                      

զանգվածային պաշպանության միջոցներից (ապաստաններից, թաքստոցներից) օգտվելու կարգը                                              

ուստարվա 

ընթացքում 

12 

Ալավերդու թիվ 7 

միջն  

Հակահրդեհային միջոցառումների կազմակերպում                                                                                   

Օդային տագնապ՝ կատարել ենք սովորողների և աշխատողների տարհանում                                                              

Երկրաշարժի ժամանակ փրկարարական աշխատանքի կազմակերպում                                                                       

Սողանքների , փլուզումների և ջրհեղեղների ժամանակ անհրաժեշտ փրկարարական 

աշխատանքների կազմակերպում   

13 

Ալավերդու թիվ 9 

Դպրոցում  կազմակերպած  է  ՔՊ  ապառազմականացված  միավորումներ՝  կազմված  ուսուցիչներից  

և  աշակերտներից: Ստեղծված  ապառազմականացված  միավորումները ՝ փրկարարական  ջոկատ, 

հրշեջ  խումբ , սանիտարական  ջոկատ , հետախույզների  ջոկատ ,  ունեն  իրենց  կոնկրետ   

պարտականությունները  և  դրանք  կատարելու  համար  զինված  են  որոշակի  տեխնիկական  

միջոցներով:  Ուսումնական  տարվա  ընթացքում  հոկտեմբեր  և  ապրիլ  ամիսներին   գործնական  

միջոցառումների  ձևով   ստուգվում  է  նրանց  պատրաստականությունը: Բացի   գործնական  

պարապմունքներից  ՔՊ  և  ԱԻ  մասին  տարբեր  թեմատիկ  դասընթացներ  են  կազմակերպվում  ոչ  

միայն  իրազեկելու,  այլ  նաև  ուսուցանելու  նպատակով:   

14 

Ալավերդու թիվ 10 

 ՆԶՊ-ի ուսուցչի ղեկավարմամբ ստեղծվել է <<Բնական և տեղնածին աղետներից >> պաշտպանվելու 

համար համապատասխան ստորաբաժանումներ                                                                                          

զրույց <<Երկրաշարժի դեպքում տարահանմամ և փրկարարական միջոցառումների իրականացման 

>> թեմայով 

վարժանքներ <<Երկրաշարժերի , հրդեհների , փլուզումների դեպքում աշակերտների պահվածքի և 

գործունեության >> վերաբերյալ   

15 

Ալավերդու թիվ 11 

Բաց դաս <<Բնական աղետներ –երկրաշարժ , սելավներ և հողային շերտի փլուզում>> 

 <<Ինչ են տեխնածին աղետները և ինչպես պետք է պաշտպանվել դրանցից>> Ապրիլ 

16 

Շամլուղ 

պարբերաբար իրականացվում են, քաղպաշտպանության միջոցառումներ, դասախոսություններ, 

զրույցներ, ուսումնավարժություններ և տարհանումներ   

17 

Դսեղ 

 Հաստատությունում ստեղծել ենք պատանի հրշեջների խումբ 

 Կազմակերպել ենք կեղծ տագնապ և կատարել տարհանում ըստ հաստատության ղեկավար կազմի 

ազդարարման սխեմայի   



18 

Մարց 

 ստեղծվել է համապատասխան 7 հոգուց կազմված ստորաբաժանում, որի անդամները 

հրահանգավորվել են քաղպաշտպանության միջոցառումների համակարգի մասին,անցկացվել են բաց 

դասեր ուսումնավարժությունների և տարհանումների վերաբերյալ` ուղղված աշակերտների, 

ուսուցչական կոլեկտիվների, բնակչության և նյութական արժեքների պաշտպանությանը:    

19 

Կարմիր Աղեգի 

Բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու նպատակով ուսումնավարժությունների և 

տարհանումների կազմակերպում և տեղեկացվածության ապահովում Ապրիլ 

20 

Նեղոց 

Աշակերտները տեղեկացվել են, թե ելինչպես պահեն իրենց բնական աղետների՝ երկրաշարժերի, 

փոթորիկների, ուժեղ տեղումների ժամանակ: 

      Տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու համար ծանոթացրել ենք հակագազերի կառուցվածքին, 

օգտագործման տեխնիկային: Իմացել են ինչպես օգտվել հակագազերից քիմիական զենքերի 

կիրառման ժամանակ, պաշտպանվել հատուկ կառուցված թաքստոցներում:    

21 

Սպիտակի թիվ 2 

հիմն 

 դպրոցում ստեղծված են բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու համար 

համապատասխան ստորաբաժանումներ և պարբերաբար իրականացվում են, քաղպաշտպանության 

միջոցառումներ, բաց դասեր, ուսումնավարժություններ և տարհանումներ ` ուղղված աշակերտների, 

ուսուցչական կոլեկտիվի, բնակչության և նյութական արժեքների պաշտպանությանը   

22 

Սպիտակի թիվ 4 

հիմն 

բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու համար ստեղծվել են տարբեր 

ստորաբաժանումներ: Ուսումնական հաստատությունում գործում է քաղ.պաշտպանության շտաբը: 

    Ուսումնական հաստատության համապատասխան ստորաբաժանումները պարբերաբար անց են 

կացնում բաց դասեր, տարհանումներ, ուսումնավարժություններ: Հաճախակի կազմակերպվում են 

նաև դասախոսություններ` մանրամասն կերպով ներկայացնելով ֆիզիկական և հոգեբանական 

ահաբեկչության ձևերը, շատ խիստ կերպով հետևում են ողջ անձնակազմի զգոնությանը,ինչպես նաև 

մուտքի ռեժիմին:   

23 

Գոգարան 

Անց են կացվել դասախոսություններ ,զրույցներ,ցուցադրվել են ֆիլմեր քազպաշտպանության 

թեմաներով: 

Կազմակերպվել են միջոցառումներ անհատական պաշտպանության միջոցներից օգտվելու, բնական և 

տեխնիկական աղետներից աղետներից պաշտպանվելու և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու 

վերաբերյալ: 

Դպրոցի միջանցքներում փակցվել է տարհանման սխեմաները:    
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Լեռնավան 

Ընդլայնվել է  ՔՊ  շտաբի  կազմը:Աշակերտների  համար մշակվել և  գործում է բնական և  տեխնածին 

աղետների ,զանգվածային խոցման  և  արգելված  զինատեսակների բնույթի ,դրանց  ծագման կամ 

գործածման դեպքերում  թողած  հետևանքների,արտակարգ  իրավիճակներում վարքի և  

գործելակերպի ուսուցման անհատական պաշտպանության միջոցներից (զտող հակագազ)հմտորեն 

օգտվելու միջոցառումներ և  կանոններ: 

Ստեղծվել  են. 

• հասարակական  կարգի  պահպանության խումբ 

• հետախուզական փրկարարական խումբ 

• հակահրդեհային խումբ 

• բուժասանիտարական խումբ   կազմավորումները                                                                                                                                 

Սեպտեմբեր  ամսին  անցկացվել է <<Կեղծ  տագնապ>>համադպրոցական  միջոցառումը,երկրորդը  

կազմակերպվել է  մայիս  ամսում: 

Ապրիլի  11-ին  5-րդ  դասարանում  կազմակերպվեց  բաց  դաս՝ մանկական ուսումնական հակագազի  

օգտագործմամբ  <<Ծխապատ>>  դասասենյակում,  <<տուժածներին>>  հայտնաբերելու  և  անվտանգ  

տարածք  դուրս  բերելու  հմտությունների  ձևավորման  նպատակով   
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Ծաղկաբեր 

կազմակերպվել են միջոցառումներ, բաց դասեր, ուսումնավարժություններ և տարհանումներ 

աշակերտների և ուսուցիչների հետ:    
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Կաթնաջուր 

Կազմակերպվել են միջոցառումներ անհատական պաշտպանության միջոցներից օգտվելու, բնական և 

տեխնիկական աղետներից պաշտպանվելու և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ:   
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Շիրակամուտի թիվ 

1 

• դպրոցում ստեղծվել են ստորաբաժանումներ դասղեկների և ուսուցիչների ղեկավարությամբ,որոնք 

պարբերաբար հրահանգավորում են համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների կողմից: 

• բոլոր դասարաններում կազմակերպվել և անցկացվել են բաց դասեր և 

ուսումնավարժություններ:Կատարվել է տարհանում ըստ հաստատված և առկա տարհանման սխեմայի:    

28 Սարամեջ բաց դաս <<Ինչպես պաշտպանվել բնական և տեխնածին աղետներից>>թեմայով մարտ-մայիս 
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Խնկոյան 

Տեխնածին և բնական աղետներից պաշտպանվելուն ուղղված քաղպաշտպանական 

միջոցառումներ<<տարահանում, բացդաս>> 28.02.2014 

30 Սարալանջ  բաց դաս <<Բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու միջոցներ>> թեմայով 30.03.2014թ 

31 
Քարաձոր 

կազմակերպվել է տարհանում մանկավարժական կոլեկտիվի և սովորողների շրջանում 
ապրիլի 23 
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Ստեփանավանի 

թիվ 2 

օբյեկտային վարժանք <<Հրդհնի առաջացման դեպքում հրդեհաշիջման և տարհանման 

միջոցառումների իրականացում>> թեմայով  

անց է կացվել<< Քաղաքացիական պաշտպանության և Արտակարգ իրավիճակների օր>> 

միջոցառում 

 3-րդ, 6-րդ և 7-րդ դասարաններում անց է կացվել և ԱԻ հիմնահարցերի ծրագրերով նախատեսված 

պարապունքները: 

10.09.2013թ                                                                             

03.03.2014թ 
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Ամրակից 

ստեղծված են հակահրդեհային, հասարակական կարգի պահպանման, փրկարարական և 

սանիտարական ստորաբաժանումներ, որոնց հետ պարբերեբար անց են կացվում 

հրահանգչամեթոդական և գործնական պարապմունքներ   
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Բովաձոր 

 Մշակվել և գործողության մեջ է դրվել դպրոցի քաղաքացիական պաշտպանության պլանը: 

 Պլանավորվել  և կազմակերպվել է սովորողների տարհանումը անվտանգ գոտի՝ նախորոք մշակված 

պլանի համաձայն: 

 Անցկացվել են հակահրդեհային միջոցառումներ: 

 Կատարվել է անձնակազմի ուսուցում ՔՊ և ԱԻ հարցերով: 

 Կատարվել են բաց դասեր, կրթադաստիարակչական աշխատանքներ ահաբեկչության դեմ պայքարի 

թեմայով՝ դպրոցի անձնակազմի զգոնության և զգուշության բարձրացման համար: 

  Բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու համար հրահանգավորումներ: 

 Ըստ ներկայացված <<Տեղեկատվական ցուցումներ>>-ի աշակերտների և անձնակազմի համար 

անցկացվել է ընթերցում-հարցազրույց:   
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Գյուլագարակ 

անց է կացվել<< Օդային տագնապ >>.ազդանշանի դեպքում պատսպարման իրականացումը>> 

թեմայով օբյեկտային վարժանք/ կատարվել էտարհանում  :Վարժանքն անցկացվեց համաձայն պլանի, 

կազմակերպված առանցպատահարների և միջադեպի  04.03.14թ.  

36 

Արմանիս 

 

Դասախոսություն երկրաշարժից պաշտպանվելու մասին: Աշակերտների և ուսուցիչների տարահանում 

դպրոցից: 

 

27.11.13թ. 

37 

Լոռի Բերդ 

Ստեփանավանի բաժանմունքի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվել էզրույց զեկուցում << 

Երկրաշարժից պաշտպանվելու և տարահանման ձևերը>> թեմայով: <<Լոռե >>փրկարար ջոկատի 

աշխատակիցների կողմից դպրոցին նվիրվել է << Աղետներ>> ուսուցողական ձեռնարկներ   

38 

Տաշիրի թ. 2 

դասախոսություն <<հակահրդեհային անվտանգություն>> թեմայով, որին մասնակցեց Տաշիրի 

փրկարար ծառայության պետը 05.03.2014 թ 
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Դաշտադեմ 

ստեղծվել են բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու համար համապատասխան 

ստորաբաժանումներ, տրվել հրահանգներ տարհանումների վերաբերյալ  

40 

Լեռնահովիտ 

 դպրոցում ստեղծվել են բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու համար 

համապատասխան ստորաբաժանումներ, տրվել հրահանգներ տարհանումների վերաբերյալ   
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Մեդովկա 

Բնական և տեխնածին  աղետներից պաշտպանվելու համար ստեղծվել են համապատասխան 

ստորաբաժանումներ, տրվել են հրահանգներ  աշակերտների և աշխատակիցների  

տարահանումների, նրանց պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ:   

42 

Մեծավանի թ. 1 

զրույց-զեկուցում  <<Աղետները և աշակերտների գործողությունները արտակարգ իրավիճակներում>> 

թեմանյով                                                                      օբյեկտային վարժանքի համար ստեղծվել են 

ՔՊ ջոկատներթ.                                                                                                                         

կազմակերպվել է աշակերտների տարահանում՝ արտակարգ իրավիճակներում.  ենթադրում էր 

պայմանական հրդեհ ուսումնական շենքի երկրորդ հարկի N դսարանում:  

Սեպտմբերի 

6 
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Պետրովկա 

կատարվել են աշխատանքներ բնական և տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու համար 

համապատասխան ստորաբաժանումների ստեղծման և պարբերական հրահանգավորման, 

քաղպաշտպանության միջոցառումների համակարգի, բաց դասերի, ուսումնավարժությունների և 

տարհանումների վերաբերյալ` ուղղված աշակերտների, ուսուցչական կոլեկտիվների, բնակչության և 

նյութական արժեքների պաշտպանությանը:    

 

 


