
Ահաբեկչության դեմ պայքարին նվիրված կրթադաստիարակչական աշխատանքներ 

 

Հ/Հ 
Դպրոցի 

անվանումը  
Կազմակերպված միջոցառումները 

Միջոցառման 

անցկացման 

ամսաթիվը 

1 

Վանաձորի թիվ 2 

հիմն 

Զրույց<<Ահաբեկչություն,ահաբեկչության դեմ պայքար>> թեմայով                            

Հանդիպումներ ոստիկանության աշ- խատակիցների և եկեղեցու հոգևոր 

առաջնորդների հետ <<Կրոնական ահաբեկչություն>>, <<Ահաբեկչական 

ակտեր>>թեմայով 

18.04.2014                                    

20-30/04. 

2014թ. 

2 

Վանաձորի թիվ 3 

հիմն 

մշակվել է ծրագիր հակաահաբեկչական ծրագրերի մշակման և իրականացման 

համար                                                                                            զրույց << 

Հակաահաբեկչությունը աշխարհում >> թեմայով   

3 

Վանաձորի թիվ 6 

հիմն 

 Հաստատությունում խստացվել է մուտքի ռեժիմը, ցուցումներ է տրված ցերեկային 

պահակին և օրվա հերթապահ ուսուցչին: 

զրույցներ ահաբեկչական ակտերի դասակարգման տեսակների շուրջ 

Տարրական օղակում դասվարները ըստ տարիքային առանձնահատկության 

աշակերտներին ծանոթացրել են ահաբեկչություն (terror) հասկացությանը, մատչելի 

ներկայացրել այն: 

Բարձրացվել է դպրոցի ամբողջ զգոնությունն ու զգուշությունը:    

4 

Վանաձորի թիվ 

22հիմն 

Ինչ է ահաբեկչությունը  

Ահաբեկչության դասակարգումը ըստ մեթոդների /ֆիզիկական, հոգեբանական/                       

Ահաբեկչական ակտերի դասակարգումը /գաղափարական, ազգայնամոլական, 

կրոնական/  

Ահաբեկչական ակտերի տեսակները /դիվերսիա, առևանգում, մահափորձ, 

կողոպուտ, հայջեքինգ,հրկիզումներ/ 

Ահաբեկչությունից բնակչության պաշտպանության միջոցառումները  

հունվար                              

փետրվար                                                              

մարտ                            

ապրիլ              

մայիս 

5 

Վանաձորի թիվ 23 

հիմն 

Զրույցներ, բացատրական աշխատանքներ ահաբեկչության,այդ երևույթը ծնող 

պատճառների, պայքարի և դիմակայելու մեթոդների վերաբերյալ                                                                       

հանդիպումներոստիկանության անչափահասների տեսուչների և բաժնի պետի հետ   



6 

Վանաձորի թիվ  

25հիմն 

 զրույց – զեկուցում «Բնակչության տեղեկացումը ահաբեկչական նպատակներով 

օգտագործվող առարկաների հատկանիշների վերաբերյալ»Անց են կացվել 

ցուցադրական պարապմունքներ առաջին օգնությունից  

Կազմակերպվել են հանդիպումներ 1941 – 1945թթ. պատերազմի և արցախյան 

ազատամարտի վետերանների հետ                                                                                                   

Բաց դաս «Դասը վարում է ոստիկանը» թեմայով 

ուստարվա 

ընթացքում 

7 

Վանաձորի թիվ  

26հիմն 

 Ուսուցիչների և աշակերտների հետ անց է կացվել զրույց –սեմինար 

<<Ահաբեկչություն, ահաբեկչական ակտերի դասակարգումը և 

տեսակները>>թեմայով   

8 

Արջուտ 

Զրույց   <<Ահաբեկչության դեմ պայքարի տեղեկատվական ցուցումներ>> 

Զրույց <<Ահաբեկչությունը որպես մարդկության չարիքի հեռախոսային 

սպառնալիք>>  

Զրույց <<Ահաբեկչական ակտերի դասակարգումը և տեսակները, դիվերսիա>>  

Զրույց <<Ահաբեկչության տեսակները, կրոնական ահաբեչություն, 

ազգայնամոլություն >> 

Զրույց <<Ահաբեկչության տեսակներ մահափորձ, առևանգում>>  

16.05.2014թ 

14.05.2014թ 

15.05.2014թ. 

14.05.2014թ.             

20.05.2014թ. 

9 

Մարգահովիտ 

 զրույց-դաս Միջազգային Մարդասիրական Իրավունքի  սկզբունքներով  արգելված 

զենքերի տեսակների, դրանց հավանական օգտագործման դեպքում 

պաշտպանության իրականացումը                                                                                      

Դպրոցի երկու մասնաշենքերում կատարվել է մասնակի տարհանում  

ահաբեկչության hետևանքով  հրդեհի դեպքում                                                                                      

 <<Դասը վարում է ոստիկանը>> ահաբեկչության թեմայով բաց դաս  10-12-րդ  

դասարաններում 

Նոյեմբերի 19                                                                                              

 Մարտի 1 

 Ապրիլի 25 

10 

Ձորագետ 

 

Զրույց` ի՞նչ է ահաբեկչությունը թեմայով 

Ահաբեկչությունների վերաբերյալ տեսաֆիլմ  

Զրույց, գործնական կիրառություն` ահաբեկչություններից պաշտպանվելու 

նախապայմանների վերաբերյալ  

17.04.2014թ                     

08.05.2014թ.        

16.05.2014թ 



11 

Ալավերդու թիվ  4 

հիմն 

տարհանում                                                                                                                    

ԱԻ ժամանակ (այրվածք, վնասվածք, կայթոցներ) 1-ին բուժօգնության ցուցում                                                                                                     

հանդիպումներ պատերազմի, զինված ուժերի, զինծառայողների հետ մայիս 

12 

Ալավերդու թիվ 7 

միջն  

 դասախոսություններ <<Արդի հիմնախնդիրները աշխարհում՝ ահաբեկչություն, 

դրանց տեսակները, պաշտպանման միջոցներ>>                                                                                                  

 <<Հակաօրինական գործունեություն ծավալող ոչ ավանդական կրոնական 

կազմավորումների (աղանդների), ապակառուցողական ենթամշակույթների 

բացասական ազդեցության կանխարգելում>> 

Փողոցային արատավոր բարքերի դեմ պայքարի ուղղությամբ միջոցառումներ   

13 

Ալավերդու թիվ 9 

 Բացատրական,  ուսուցողական  դասընթացների  միջոցով  աշակերտներին  

պարզաբանվում  է ահաբեկչության  տարբեր   բնույթների , սկզբունքների , 

չափանիշների  ու   մեթոդների  մասին: Կազմակերպվում  են   տարատեսակ  

միջոցառումներ  ահաբեկչության  դեմ  պայքարի  վերաբերյալ: Դպրոցը  

համագործակցում  է  քաղաքապետարանի  ԱԻ բաժնի , ոստիկանության  և  ԱԻ  

ծառայության  աշխատակիցների  հետ:    

14 

Ալավերդու թիվ 10 

Աշակերտների և ուսուցչական կոլեկտիվի հետ տարված է զրույց 

<<Ահաբեկչությունից բնակչության պաշտպանության , ահաբեկչության ակտերի 

դասակարգումը և տեսակները>> թեմայով   

15 

Ալավերդու թիվ 11 

<<Ահաբեկչությունը արդի ժամանակաշրջանում և պայքար նրա դեմ>> 

տարհանման հրահանգներ 

<<Կրոնական ահաբեկչություն>>թեմայով տեսաֆիլմերի դիտում 

Հոկտեմբեր                                                             

Պարբերաբար                                                                              

Ապրիլ 

16 

Ալավերդու թիվ  12 

հիմն 

 Զրույցներ,դասախոսություններ, բացատրական աշխատանքներ ահաբեկչության, 

նրա դրսևորման  ձևերի վերաբերյալ                                                                      

կազմակերպվել է տարհանում   

17 

Ախթալայի թիվ  1 

 Սեմինար- դասախոսություն աշխատակազմի համար «Ահաբեկչությունը նրա 

տեսակները» 

 Սեմինար «Ինչ է ահաբեկչությունը» թեմայով 

 Դասախոսություն «Ահաբեկչությունը, դրդապատճառները և տեսակները» թեմայով 

 Դասընթաց «Ինչպես պաշտպանվել ահաբեկչությունից» 

 Սեմինար «Ահաբեկչության նպատակով օգտագործվող առարկաների   



հատկանիշներ» 

 Սեմինար «Զգոնության դրսևորում հասարակական վայրերում, ահաբեկչության 

կանխարգելում» 

18 

Շամլուղ 

Կազմակերպվել են զրույցներ և դասախոսություններ ահաբեկչության, նրա 

տեսակների  և պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ    

19 

Աքորի 

 Զրույց «Ինչ է ահաբեկչությունը, ահաբեկչության մեթոդները և Կանխման 

միջոցները»                                                                      Զեկույց «Ահաբեկչական 

ակտերի դասակարգումը»                                                        Բաց դաս 

«Ահաբեկչությունը չարիք է»                                                                     

Ահաբեկչությունից բնակչության պաշտպանության միջոցառումներ: Աշակերտները 

իրազեկում են գյուղացիներին, ինչպես պաշտպանվել ահաբեկչությունից                                              

 Պրոֆիլակտիկ զրույց «Ընդդեմ բռնության»   

 14.03.2014թ.     

 28.03.2014թ                         

 5.04.2014թ.                        

 5-

16.05.2014թ                    

 12,05,2014թ 

20 

Դսեղ 

 ,,Ահաբեկչություն,, թեմայով կազմակերպվել է բաց դաս ՀՀ ոստիկանության 

Թումանյանի բաժնի աշխատակիցների կողմից 

,,Ահաբեկչություն,, թեմայով կազմակերպվել է բաց դաս Փամբակում տեղակայված 

զորամասի սպաների կողմից:    

21 

Հաղպատ 

Իրականացվել  են  աշնանային  և  գարնանային  տարհանումներ:Դասղեկական  

ժամերի  և  ծնողական   ժողովների   միջոցով   համապատասխանաբար   

ծանոթացրել  ենք  աշակերտներին  և  ծնողներին   ահաբեկչության  դրսևորման  

ձևերին,սովորեցրել  ցուցաբերել  ուշադրություն  և  զգոնություն:Տարրական  

դպրոցում  կազմակերպվել  է  բաց  դաս,միջին և  ավագ դպրոցում՝թեմատիկ  

տեսանյութերի  ցուցադրուրյուն   

22 

Ճոճկան 

 մուտքի ռեժիմի խստացում 

 դպրոցի ողջ անձնակազմի զգոնության և զգուշության բարձրացում 

  բնակչության տեղեկացում ահաբեկչական նպատակներով օգտագործվող 

առարկաների հատկանիշների վերաբերյալ   

23 

Մարց 

 զրույց- զեկուցում ‹‹Ահաբեկչությունը, որպես մարդկության դեմ ուղղված 

մարտահրավեր›› 

 ուսումնական դերային խաղ. ‹‹Ահաբեկչությունից բնակչության պաշտպանության   



միջոցները›› 

24 

Մեծ Այրում 

մուտքի ռեժիմի խստացում 

դպրոցի ողջ անձնակազմի զգոնության և զգուշության բարձրացում 

բնակչության տեղեկացում ահաբեկչական նպատակներով օգտագործվող 

առարկաների հատկանիշների վերաբերյալ:    

25 

Ծաթեր 

զրույց- զեկուցում ‹‹Ահաբեկչությունը, նրա տարատեսակները››                                                   

զրույց- զեկուցում ‹‹Ինչ է դիվերսիան›› 

փետրվար                         

 մարտ 

26 

Ծաղկաշատ 

<<Տեռորիզմ.>>Էությունը,տեսակները,վնասները,հետևանքները 

<<Քաղպաշտպանության օրը, քաղպաշտպանության անհրաժեշտությունը>>  

<<Ոստիկանությունը որպես հասարակության պաշտպան>> 

<<Կրոնական ահաբեկչություն>> 

Արդյոք ահաբեկչություն էր <<Նեմեսիսը>>  

10.12.2013թ.     

03.03.2014թ..                                                 

16.04.2014թ.                                              

20.04.2014թ.                                                

28.04.2014թ. 

27 

Կարմիր Աղեգի 

Ահաբեկչության դեմ պայքար կազմակերպելու նպատակով 

կրթադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպում և անհրաժեշտ 

տեղեկատվության հաղորդում Ապրիլ 

28 

Նեղոց 

զրույց աշակերտների հետ ահաբեկչության բնույթի վերաբերյալ. 

• ահաբեկչությունը որպես զինված գործողությունների առանձնահատուկ տեսակ 

• ահաբեկչությունը որպես քրեական հանցագործության տեսակ 

• ահաբեկչությունը որպես քաղաքական պայքարի տեսակ:   

29 

Սպիտակի թիվ  1 

հիմն 

Պարբերաբար անց են կացվում բաց դասեր, տարհանումներ, 

ուսումնավարժություններ: Հաճախակի կազմակերպվում են նաև դասախոսություն- 

ներ` մանրամասն կերպով ներկայացնելով ֆիզիկական և հոգեբանական 

ահաբեկչության ձևերը, շատ խիստ կերպով հետևում են ողջ անձնակազմի 

զգոնությանը,ինչպես նաև մուտքի ռեժիմին:    

30 

Սպիտակի թիվ 2 

հիմն 

պարբերաբար անցկացվում են սեմինար պարապմունքներ սովորողների և 

աշխատողների շրջանում <<ահաբեկչական ակտերի>> , <<ահաբեկչությունից 

բնակչության պաշտպանության միջոցառումների>> և այլ թեմաներով, 

յուրաքանչյուր դասասենյակում փակցված է ահաբեկչությունից պաշտպանվելու 

միջոցառումների ցանկը, հաստատությունում մուտքի ռեժիմի խիստ է:   



31 

Սպիտակի թիվ 8 

միջն 

Դպրոցում կատարվել են ուսումնավարժություններ, բաց դասեր, 

հրահանգավորումներ, տարահանումների վերաբերյալ, ուղղված աշակերտների, 

ուսուցչական կոլեկտիվի, բնակչության և նյութական արժեքների 

պաշտպանությանը: 

Ստեղծվել է քաղացիական պաշտպանության շտաբ և նրան ենթակա 

ստորաբաժանումներ: Շտաբը կամված է փրկարարական, ահազանգող, 

թաքստոցներ ապահովող, հետախուզական, կապավոր, առաջին բուժօգնության, 

հրշեջ ջոկերից:Կազմվել է տարահանման պլան: Դպրոցում խստացվել է մուտքի 

ռեժիմը:   

32 

Գոգարան 

ստեղծվել է քաղաքացիական պաշտպանության շտաբ 

Մշակված և ճշտված է քաղպաշտպանության պլանը 

Կազմակերպվել է ոչ ռազմականացված ջոկատների ղեկավարների, 

մանկավարժական անձնակազմի,աշակերտների և տեխնիկական անձնակազմի 

տարհանումներ/նոյեմբեր,մարտ ամիսներին/ 

Անց են կացվել դասախոսություններ ,զրույցներ,ցուցադրվել են ֆիլմեր 

քազպաշտպանության թեմաներով: 

Դպրոցի միջանցքներում փակցվել է տարհանման սխեմաները: 

Աշակերտներին բացատրվել է անծանոթ առարկաների հանդիպելուց խուսափել 

դիպչելուց և տեղյակ պահել համապատասխան մարմիններին: 

Սահմանցած է խիստ հսկողություն դպրոցի մուտքի մոտ:    

33 

Կաթնաջուր 

Անց են կացվել դասախոսություններ, զրույցներ, ցուցադրվել են ուսումնական 

ֆիլմեր քաղաքացիական պաշտպանության թեմաներով:   

34 

Շիրակամուտի թիվ 

1 

առաջինից մինչև 12-րդ դասարաններում դասղեկների հետ միասին կատարվել 

ենկրթադաստիարակչական աշխատանքներ ահաբեկչության դեմ պայքարի 

վերաբերյալ` հաշվի առնելով աշակերտների տարիքային գործոնը:    

35 

Ջրաշեն 

կազմակերպվել և անցկացրել են ահաբեկչության դեմ պայքարի 

կրթադաստիարակչական աշխատանքներ    

36 

Սարամեջ 

բաց դասեր և զրույցներ հետևյալ թեմաներով` << Մարտի 1-ը քաղաքացիական 

պաշտպանության միջազգային օրն է>>, <<Ահաբեկչական ակտերի դասակարգումը 

և տեսակները, էությունն ու ծնող պատճառները>>: մարտ-մայիս 



37 

Խնկոյան 

Զրույց «Ահաբեկչությունը որպես զինված գործողությունների առանձնահատուկ 

տեսակ» 

Զրույց «Ահաբեկչության տեսակներն ու դրանց վտանգավոր հետևանքները» 

Ինչ է դիվերսիան `պայքար դրա դեմ 

04.03.2014                                                                                     

06.04.2014                                                                    

10.05.2014 

38 
Սարալանջ զեկույց Պայքար ահաբեկչության դեմ թեմայով 

 11.03.2014թ 

39 
Քարաձոր 

 զրույց << Ահաբեկչություն և պաշտպանական միջոցառումներ>> թեմայով 
մայիսի 14 

40 

Ագարակ 

 Համադպրոցական միջոցառում «Ինչ է ահաբեկչությունը» 

Տարհանում և ուսումնական վարժություններ   

41 

Ամրակից 

անց են կացվում ուսումնական վարժանքներ և տարհանումներ՝ ընդգրկելով դպրոցի 

ողջ անձնակազմին   

42 

Գարգառ 

 Զեկուցում <Ահաբեկչությունը և ժամանակակից աշխարհը> աշխարհը>  

Զրույց բարձր դասարանների աշակերտների հետ` <Ահաբեկչությունից 

բնակչության պաշտպանության միջոցները> 

Դեկտեմբեր                                    

Հունվար 

43 

Գյուլագարակ 

աշակերտների և  ծնողների շրջանում կարդացվել են զեկուցումներ << 

Ահաբեկչությունը դաժանությունների և բռնությունների գործադրում է >> 

թեմաներով:    

44 

Կուրթան 

<<Ահաբեկչությունը և ժամանակակից աշխարհը>> 

Զրույց բարձր դասարանների աշակերտների հետ` <<Ահաբեկչությունից 

բնակչության պաշտպանության միջոցները>>  

Դեկտեմբեր                                                           

Հունվար  

45 

Վարդաբլուր 

Զրույց-զեկուցում <<Ահաբեկչության ակտերի դասակարգումը ըստ տեսակների>> 

թեմայով  

 Ահաբեկչության ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված ամենամյա միջոցառումներ  

Ահաբեկչության ազդեցությունները թեմայով նկարների դիտում   

46 

Արմանիս 

Բաց դաս «Ահաբեկությունը հասարակության չարիք»                                                                           

Դասախոսություն 20- րդ դարում իրականացված ահաբեկչական ակտերի մասին և 

պայքար դրանց դեմ: 

26.09.13թ.                                               

12.02.14թ. 



47 

Լոռի Բերդ 

ՀՀ Ստեփանավանի ոստիկանության աշխատակիցների կողմից կազմակերպվել է 

դասախոսություն <<20-րդ դարում իրականացված ահաբեկչական ակտերի մասին 

և պայքար դրանց դեմ>>և բաց դաս <<Ահաբեկչությունը հասարակության չարիք >> 

թեմաներով   

48 
Յաղդան <<Ահաբեկչության դեմ պայքար>> թեմայով դասախոսություն և ցուցադրվել է ֆիլմ 19.05.2014թ. 

49 

Տաշիրի թ. 1 

անցկացրել   է   <Դասը   վարում  է   ոստիկանը>խորագրով    դասընթացը, որը    

վարել   է   Տաշիրի   ոստիկանապետը   

50 

Տաշիրի թ. 2 

 բաց դաս <<Ահաբեկչություն>> թեմայով, որին մասնակցում էր Տաշիրի 

ոստիկանության բաժնի ՀՈԲ տեսուչը  25.04.2014 թ. 

51 

Դաշտադեմ 

Բացատրական և տեղեկատվական աշխատանքներ են տարվել դասղեկական 

ժամերին: 

Անց է կացվել ահաբեկչության և դրանից բնակչության պաշտպանության 

վերաբերյալ դասընթացներ    
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Լեռնահովիտ 

 Տարվել են տեղեկատվական և բացատրական աշխատանքներ, դասղեկական 

ժամերին անց է կացվել ահաբեկչության և դրանից բնակչության պաշտպանության 

վերաբերյալ   

53 

Մեդովկա 

 Աշակերտների, աշխատակիցների, ծնողների շրջանում կատարվել են 

տեղեկատվության տարածման  և ահաբեկչության դեմ կրթադաստիարակչական 

աշխատանքներ: 

 Ահաբեկչության կանխարգելման միջոցառումների իրազեկման նպատակով 

անցկացվել են   դասղեկական  ժամեր, ծնողական ժողովներ: 

 անցկացվել են  ահաբեկչության կանխարգելման թեմայով  զրույցներ, 

հանդիպումներ ոստիկանության աշխատակիցների հետ: 

 Անցկացվել են կրոնական և մշակութային բազմազանության վերաբերյալ 

հասարակության շրջանում տեղեկատվության ընդլայնմանը, տարբեր կրոնական և 

էթնիկ խմբերի վերաբերյալ հասարակական կարծիքի և վերաբերմունքի 

ձևավորմանն ուղղված միջոցառումներ (Տաշիրի հայ առաքելական  Սուրբ Սարգիս 

եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ահարոն Գրիգորյանի մշտական այցելություններ, 

զրույցներ):  

  համայնքի բնակչության շրջանում տարվել են կրթադաստիարակչական   



աշխատանքներ (գյուղական տարածքներում ուշադիր լինել գայթակղիչ, անհայտ 

իրերի նկատմամբ, չշփվել և տեղեկացնել իրավապահ մարմիններին ): 
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Մեծավանի թ. 1 

քննարկում <<Ահաբեկչությունը, նրա դրսևորումները և պայքարը ահաբեկչության 

դեմ>>թեմանյով                                                                                                              

աշակերտների տարահանում՝ արտակարգ իրավիճակներում.   
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Մեծավանի թ. 2 

Տարվել են բազմաբնույթ բացատրական աշխատանքներ: Տարբեր դասարաններում 

կազմակերպվեցին զրույցներ, փոքրիկ կինոդիտումներ,տնօրենի և ամբողջ 

մանկավարժական կոլեկտիվի աջակցությամբ: Զրույցների ժամանակ 

աշակերտներին ներկայացրին այն հնարավոր իրերի տեսակները, որոնց տեսնելու 

ժամանակ չպետք է մոտենալ ու ձեռք տալ, այլ անմիջապես ահազանգել 

ոստիկանություն: 

Դպրոցում տարբեր բնույթի կեղծ տագնապներ ենք կազմակերպում՝ հրդեհի 

երկրաշարժի, թշնամու հարձակման, որպեսզի երեխաները պատրաստ լինեն արագ 

տարահանման:   
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Միխայլովկա 

բաց դաս 8-12-րդ դասարանի աշակերտների հետ, <<Դասը վարում է ոստիկանը>> 

խորագրով <<Ահաբեկչության դեմ պայքարը>> թեմայով   
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Նորաշեն 

միջոցառում՝ նվիրված ահաբեկչության դեմ պայքարի միջոցներին 

տեսանյութի ցուցադրություն՝ <<Ահաբեկչության իրական վտանգները>> մայիսի 19 

 

 


