
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՀՀ Լոռու մարզում ուսումնական հաստատություններում 2014-2015 ուսումնական տարում թմրամոլության 

կանխարգելման նպատակով քարոզչական աշխատանքների, դեռահասների և երիտասարդների շրջանում 

թմրամիջոցների և վնասակար այլ նյութերի շրջանառության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ 

N Դպրոցը Մրջոցառման անվանումը Կատարող մարմինը /անձը/ 

1 
Ծաթերի հիմն. 

դպրոց 

Զրույց <<Թմրանյութերի վնասակար ազդեցությունը մարդու 

օրգանիզմի վրա>>թեմայով 
Դասղեկներ,կենաբանության ուսուցչուհի 

Զրույց <<Անչափահասը  և հանցագործությունը>> թեմայով 
ՀՀ Ոստիկանության Թումանյանի բաժին: 

ԱԳԲ տեսուչ Է.Բեժանյան 

Զրույց<<Առողջ ապրելակերպը որպես հոգևոր առողջության 

գրավական>> թեմայով 
Տեր-Վրթանես քահանա Բաղալյան 

2 
Ֆիոլետովոյի 

միջն. դպրոց 

Զրույց –զեկուցում 10- 12-րդ դասարանի աշակերտների 

մասնակցությամբ ի կողմից: 

ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի 

ոստիկանության բաժնի ավագ լեյտենատ 

Ա. Ֆնդիկյան 

Խմբային աշխատանք 11-12-րդ դասարանների միջև  
Փոխտնօրեն Ա. Ղազարյան, ուսուց, Ս. 

Խարատյան 

Դասղեկական ժամերին զրույց <<Թմրանյութերն ու դրանց 

հետևանքները>> թեմայով 
 10- 12րդ դասարանի դասղեկներ 

Փաստագրական ֆիլմերի դիտում   

3 
Ձորագետի հիմն. 

դպրոց 

Թմրամոլության կանխագերլման նպատակով քարոզչական 

աշխատանքիկազմակերպում, հատուկ ֆիլմերի և 

տեսահոլովակների ցուցադրում 

ոստիկան 

« Առողջ ապրելակերպ»ի շրջանակներում զրույց վնասակար 

սովորույթների մասին 

կենսաբանության    և ֆիզկուլտուրայի 

ուսուցիչներ 



Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի գործածումը դադարեցրած 

անձանց պետական զբաղվածության ոլորտում ներգրավելը   
մանկավարժական խորհուրդ 

4 
Կաթնաղբյուրի 

միջն. դպրոց   

դասը վարում է ոստիկանը միջոցառման շրջանակներում 

<<Հանցագործությունը և անչափահասները>> թեմայով զրույց 

հանդիպում 

  

5 
Քարաձորի հիմն. 

դպրոց   

Զրույց թմրամիջոցների և վնասակար այլ նյութերի շրջանառության 

կանխարգելման վերաբերյալ 
  

Տեսաֆիլմի դիտում և քննարկում   

6 
Վանաձորի թիվ 

22 հիմն. դպրոց 

Դասղեկի ժամ  IX դասարան <<Ինչ է թմրամիջոցը>> IX դասարան դասղեկ Մ.Ասատրյան 

Բաց դաս   VIII դասարան <<Թմրամիջոցների ազդեցությունը 

օրգանիզմի վրա>> 
Ռ. Սահակյան /կենսաբ. ուս./ 

<<Թմրամիջոցների շրջանառության վերահսկում>>զեկույց III-IX 

դասարան 
ՄԿԱ փոխտնօրեն Լ. Գենջյան  

 <<Հոգեներգործուն նյութեր>>  զեկույց Տնօրեն Դ. Մելքոնյան 

Ինչպես  են  դառնում  թմրամոլ Զինղեկ Վ.Վիրաբյան 

7 
Մեծ Այրումի միջն. 

դպրոց 

Հատուկ հաղորդումների, թեմատիկ ֆիլմերի, տեսահոլովակների 

ցուցադրում   
  

Թմրամոլության կանխարգելման նպատակով քարոզչական 

աշխատանքների կազմակերպում և անհրաժեշտ տեղեկատվության 

տարածում 

  

Թմրամոլության և դրա հասցրած վնասի մասին բնակչության 

իրազեկվածության բարձրացում 
  

8 
Սպիտակի թիվ 2 

հիմն. դպրոց 

Բացդաս  7-9-րդ դասարաններում <<Թմրամոլությունը և 

անչափահասները>> թեմայով 
  



անչափահասների շրջանում թմրամիջոցների գործածման 

կանխարգելման խթանում /պաստառներ, ֆիլմիցուցադրում/  
Աշակերտական խորհրդի 

հանդիպում-զրույց ՈԼՄՎ Սպիտակի անչափահասների բաժնի 

աշխատակիցների հետ 
  

ՀԵՊ դաս-միջոցառում <<Քրիստոնեական դաստիարակության 

նորմերը արատավոր, ախտածին երևույթներից դեռահասներին 

զերծ պահելու գործում>> 

ՀԵՊ-ի ուսուցիչ 

Զրույց  <<Թմրամոլության հոգեբանական և սոցիալական 

դրդապատճառները>> 
հոգեբան 

Սովորողների ակտիվ հանգստի կազմակերպում, առողջ 

կենսակերպի արմատավորում, մարզական պարապմունքներում 

ներգրավում, սովորողների բազմակողմանի ու ներդաշնակ 

զարգացում, առողջության ամրապնդում, ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի դերի բարձրացում /սպորտլանդիաներ, մրցույթներ/ 

  

9 

Ստեփանավան 

թիվ 6 միջն. 

դպրոց 

Սեմինար -պարապմունք <<Երեխաների իրազեկվածության 

բարձրացումը թմրամոլության ապօրինի շրջանառության հետ 

կապված վնասի և հետևանքների մասին>> թեմայով 

Դաստիարակչական  գծով փոխտնօրեն  Հ. 

Ղազարյան, ԴԱԿ, հասարակագիտության, 

պատմության և կենսաբանության 

ուսուցիչներ 

<<Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ազդեցությունը 

երկրկների սոցիալ-տնտեսական և միջազգային 

հարաբերությունների վրա>> թեմայով զրույց-զեկուցում ավագ 

դասարանների աշակերտների համար 

Հասարակագիտության և պատմության 

ուսուցիչներ 

Կանխարգելիչ  միջոցառումներ` ուղղված թմրամիջոցների 

պահանջարկի նվազեցմանը՚ թեմայով զրույց:  

Ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի 

անչափահասների գործերի բաժանմունքի 

պետ, ավագ տեսուչ  



Միջին և ավագ դասարանների աշակերտների համար 

կազմակերպվեց փաստավավերագրական ֆիլմերի դիտում 

թմրամոլության և պատճառած վնասների վերաբերյալ:  

Դաստիարակչական  գծով փոխտնօրեն, 

ԴԱԿ, դասղեկներ 

Ցուցահանդես <<Պայքար թմրամոլության դեմ>> խորագրով 

/պաստառների և նկարների ցուցադրում/ 
Դասղեկներ, կերպարվեստի ուսուցչուհի 

10 
Ծաղկաբերի միջն. 

դպրոց 

Հատուկ հաղորդումների, թեմատիկ ֆիլմերի, տեսահոլովակների 

պատրաստում և ցուցադրում 
  

Միջոցառում` նվիրված թմրամոլության դեմ պայքարին   

Զրույց-զեկուցում թմրամիջոցների դեմ պայքարի մասին Սպիտակի ոստիկանության 

11 
Արևածագի միջն. 

դպրոց  

Զրույց դեռահասների հետ թմրամոլության կանխարգելման 

նպատակով 

ոստիկանության Լոռու մարզային 

վարչության Թումանյանի բաժնի 

անչափահասների գործերի բաժանմունքի 

պետ  

դասղեկական ժամերին անցկացվեցին զրույցներ 

<<Թմրամոլությունը և դրա հետևանքները>>թեմայով /9-12-րդ 

դասարաններ/: 

Դասղեկներ 

 առողջ ապրելակերպ առարկայից զրույց և ֆիլմի դիտում 

<<Թմրամոլությունը չարիք է>> թեմայով:/9-12-րդ դասարաններ/:  
  

12 
Լեռնապատի  

միջն.դպրոց  

Դասախոսություն թմրամոլության չարիքների մասին ոստիկանության աշխատակից 

միջոցառում բարձր դասարանի աշակերտների հետ <<Սովորիր ոչ 

ասել>> վերնագրով 
դասղեկներ 

13 
Շիրակամուտի  

հիմն. դպրոց 

քննարկումներ <<Թմրամոլություն և թմրամիջոցների  ապօրինի 

շրջանառության դեմ պայքարը>>թեմայով 

 Սպիտակի ՆԳԲ-ի  ԱԳԲ-ի տեսուչներ, 

դպրոցի ուսուցիչներ 

14 
Վանաձորի թիվ 

20 հիմն. դպրոց 

Էլեկտրոնային դասեր ՝<< Թմրանյութերը  և դրանց 

ազդեցությունը>> << Կա°նգ առ>>  
 դասղեկներ 



Հատուկ հաղորդումներ, թեմատիկ ֆիլմերի, տեսահոլովակների 

պատրաստում և ցուցադրում 
 դասղեկներ 

<<Մորֆի>> պատմվածքի ընթերցում և քննարկում  դասղեկներ 

Ակցիայի կազմակերպում ՝<<Կյանքն առանց թմրանյութերի>>  դասղեկներ 

Զրույց- բանավեճեր ՝<<Ապրիր  իրականության մեջ և ոչ թե 

մղջավանջում>>, <<Ծխախոտի ազդեցությունը առողջության վրա>> 

<<Միջավայրի գործոնների ազդեցությունն օրգանիզմի զարգացման 

վրա>><< Կարողանալ  <<ՈՉ>> ասել>> 

սոց.մանկավարժ, դասղեկներ, 

կենսաբանության ուսուցչուհի 

Թեստայի աշխատանքի անցկացում՝<<Ի±նչ է թմրամիջոցը>> <<Ես 

ապագա ծնող եմ >> վերնագրերով 
 դասղեկներ,  

Հրավիրել կլոր սեղան  բանավեճ- քննարկում  <<Դժվար տարիք>> 

վերնագրով 
հոգեբան՝ Ա. Ստեփանյան 

15 

                               

Թումանյանի 

միջն. դպրոցի 

Զրույց <<Ինչ է  թմրամիջոցը,դրանց ազդեցությունն օրգանիզմի 

վրա>> <<Ինչ է դիսկոտեկային թմրամիջոցը(էքստազի) և ինչի 

կարող է հանգեցնել դրա օգտագործումը>>, << Ինչ վտանգներ 

կարող են ներկայացնել թմրամիջոցները (մարիխուանա, հերոին, 

կանեփ, պլան, խոտ, անաշա)>>, <<Ինչպես հաղթահարել 

վնասակար սովորույթները>> թեմաներով 

Բժիշկ , առողջ ապրելակերպ առարկայի 

ուսուցիչ, դասղեկներ, Կենսաբանության 

ուսուցիչ  

Զեկուցում,,Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց 

պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառության իրացումը և դրանց 

համար սահմանված պատժամիջոցները: 

Ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ԱԳԲ 

տեսուչ Է.Բեժանյան 

Թմրամոլության հետևանքների մասին ֆիլմերի, տեսահոլովակների  

դիտում:(Կենդանի փտող թմրամոլները),(Թմրամոլը մահանում է 

գերդոզավորումից),(Թմրամոլների կյանքի սարսափելի 

հետևանքները)փաստագրական ֆիլմ-Ամեն ինչ ,,սփայս,,ի մասին: 

դասղեկներ 

16 Աթանի հիմն. 1. Թմրամոլության կանխարգելման նպատակով զրույց-զեկուցում – Ոստիկանական Թումանյանի ԱԳԲ 



դպրոցում պատասխանատու  տեսուչներ Է. Բեժանյան, Ա. Մոսինյան: 

Դասղեկական ժամերին զրույցներ` “Թմրամոլությունը և դրա 

հետևանքները”  
դասղեկներ 

Առողջ ապրելակերպ առարկայից զրույց և սահիկահանդեսի դիտում 

“Թմրամոլությունը չարիք է” թեմայով 
առողջ ապրելակերպ,,առարկայի ուսուցիչ 

17 
Ագարակի միջն. 

դպրոց 

կա «Ո՛չ թմրամոլությանը, կողմ ենք առողջ ապրելակերպին» 

խորագրով միջոցառում 
աշակերտական, ուսուցչական կոլեկտիվ 

նկարների ցուցահանդես, փաստագրական ֆիլմերի դիտում դասղեկներ 

18 
Վանաձորի թիվ 

24 միջն. դպրոց 

«Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ազդեցությունը օրգանիզմի 

վրա», «Թմրամիջոցներից առաջացած կախվածությունը», 

«Թմրամոլության վտանգները», Ի՞նչ է թմրամիջոցներից 

կախվածությունը» թեմաներով զրույցներ, քննարկում-բանավեճեր  

 ուսուցչական կոլեկտիվ 

«Ոչ ասենք թմրամոլությանը» պաստառի պատրաստում, 

բուկլետների բաժանում 
աշխորհուրդ 

«Սեռական դաստիարակություն» զեկուցում մ/մ նիստում   

թեմատիկ ֆիլմերի, տեսահոլովակների դիտում Դասղեկներ 

19 
Սվերդլովի միջն. 

դպրոց 

Զրույց – զեկույց ՛՛Թմրամոլությունը չարիք է՛՛ 
Ստեփանավանի ոստիկանության 

մանկական բաժնի աշխատակիցներ 

՛՛Թմրամիջոցների և թմրանյութերի ազդեցության մասին՛՛ սեմինար 
ՎՎ Ստեփանավանի ՏԶԾ- ի 

աշխատակիցներ 

Ֆլեշ – մոբ ՛՛Թմրամիջոցները թունավորում են օրգանիզմը՛՛ 
10-12 րդ դասարաններ, 

մֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ 



20 
Կաճաճկուտի 

հիմն. դպրոց 

Զրույց դեռահասների հետ  թմրամոլության կանխարգելման 

նպատակով  

ոստիկանության Լոռու մարզային 

վարչութան Թումանյանի բաժնի 

անչափահասների գործերի բաժանմունքի 

տեսուչ 

Զրույց <<թմրամոլությւոնը չարիք է>> թեմայով 8-9 –րդ 

դասարաններում 
Առողջ ապրելակերպ առարկայի ուսուցիչ 

21 
Սպիտակի թիվ 1 

հիմն. դպրոց 

Զրույց – զեկուցում VII-IX – րդ դասարանցիների համար 

<<Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և թմրամոլության 

դեմ պայքարի միջոցները>>, << Առողջ ապրելակերպը 

թմրամոլության դեմ պայքարի միջոց >> թեմաներով 

ՈԼՄՎ Սպիտակի բաժնի ԱԳԲ-ի 

տեսուչներ 

22 
Օձունի թիվ 2 

հիմն. դպրոց 

Զրույց միջին և ավագ դպրոցականների համար «Հանուն առողջ 

ապագայի» և «Չխաբվե՛լ, չգայթակղվե՛լ, չփորձե՛լ. փորձը դառնում է 

փորձանք, սովորույթ, ստեղծում, կախվածություն…  թեմաներով » 

 

աշ. Խորհրդի նախագահ, դասղեկներ 

Միջոցառում  «Առողջ հոգի, առողջ մարմնում» խորագրով 

Տեսահոլովակի դիտում, հարցազրույց (պատասխանում են 

մասնագետները),  քննարկում 

աշակերտական խորհրդ 

Թեստային աշխատանք «Թմրամիջոցների ազդեցությունը 

օրգանիզմի վրա» թեմայով 
տնօրինություն 

 Բանավեճ 9-11-րդ դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ. 

«Դժվար տարիք» խորագրով 
աշակերտական խորհրդ, դասղեկներ 

23 
Արմանիսի հիմն. 

դպրոց 
Թմրանյութերի չարիքաբեր երևույթները 

Ոստիկանության Լոռու մարզային 

վարչության Ստեփ. բաժնի աշխատակից  

24 
Գարգառի միջն. 

դպրոց  

Զեկուցում <<Թմրամոլությունը  և անչափահասը>> թեմայով Ոստիկանության  աշխատակից  

Նկարների մրցույթ-ցուցահանդես <<Ո՛չ թմրամոլությանը>>, 

<<Պայքար ծխելու դեմ>> 
  



Զրույց <<Թմրամոլությունը չարիք է>>, <<Սպորտն առողջության 

գրավականն է>>,<<Վնասակար գործոնների ազդեցությունը  

մարդու զարգացման վրա>> և <<Առողջ հոգին առողջ մարմնում>> 

թեմաներովՍ 

Ուսուցչական կոլեկտիվ 

25 
Սպիտակի թիվ 5 

հիմն. դպրոց 

<<Վնասակար սովորություններ>>թեմայով զրույց-զեկուցում 

Թմրամիջոցների,հոգեմետ դեղերի և դրանց ապօրինի 

շրջանառության դեմ պայքարի կանխարգելում 

 Կենսաբանության ուսուցիչ 

Հոգեբանական թեաստերի լրացում Հոգեբան 

 Զրույց (հարց ու պատասխան)<<Թմրամոլությունը չարիք է>> 

թեմայով 

ՈԼՄՎ Սպիտակի բաժնի ԱԳԲ-ի ավագ 

տեսուչ ոստիկանության մայոր 

26 
Գոգարանի միջն. 

դպրոց 

Թմրամոլությունը և նրա հետևանքնեևը  թեմայով զրույց  ՈԼՄՎ Սպիտակի բաժնի աշխատակից 

Թմրամիջոցի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա թեմայով 

դասախոսություն 9-12 դասարաններում 
Կենսաբանության ուսուցիչ 

<<Թմրամոլությունը չարիք է հասարակության համար>> թեմայով 

դասախոսություն 
 Դպրոցի տնօրինություն 

27 
Դաշտադեմի 

միջն. դպրոց 

Թմրամոլության կանխարգելման նպատակով անցկացվել են 

դասղեկական ժամեր, ծնողական ժողովներ և զրույցներ: 

Կազմակերպվել են հանդիպումներ ՈԼՄՎ Տաշիրի տարածքային 

բաժնի աշխատակիցների հետ: 

Ոստիկանության  աշխատակիցներ, 

դասղեկներ  

28 
Սարատովկայի 

միջն դպրոց 

Պայքար թմրամոլության դեմ Դասղեկներ 

Հսարակության համար վտանգավոր է թմրամոլությունը, 

հանդիպում բուժ.աշխատողի հետ 
Դասղեկներ,բուժ.քույր 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ Թմրամուլության հետ կապված հասցված վնաս և 

հետևանքները 
Ոստիկանության աշխատողներ 



29 
Պետրովկայի 

հիմն. դպրոց 

Թմրամոլության կանխարգելման նպատակով քարոզչական 

աշխատանքի կազմակերպում և անհրաժեշտ տեղեկատվության 

տարածում։ 

 Դպրոցի տնօրինություն, ոստիկանության 

աշխատողներ 

Դեռահասների և երիտասարդների շրջանում թմրամիջոցների և 

վնասակար այլ նյութերի շրջանառության կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումներ։ 

Դասղեկներ 

30 
Սարահարթի 

միջն. դպրոց 

զրույց - զեկուցում <<Թմրամիջոցների բացասական ազդե ցությունը 

դեռահասների վրա>> 
Փոխտնօրեն 

Թմրամիջոցների շրջանառության կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումների մասին. ( զրույց - զեկուցում) 
ՈԼՄՎ Սպիտակ ԱԳԲ –ի աշխատակիցներ 

զեկուցում <<Թմրանյութերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի 

վրա>> 
Կենսաբանության ուսուցիչ 

Թմրամոլությունը չարիք է Դասղեկներ 

31 
Արդվու   հիմն. 

դպրոց 

Զրույց դեռահասների հետ թմրամոլության կանխարգելման 

նպատակով   անցկացրեց մայոր Արմեն Ղարդյանը: 

ոստիկանության Լոռու մարզային 

վարչության Թումանյանի բաժնի 

անչափահասների գործերի բաժանմունքի 

պետ  

 Զրույց  <<Թմրամոլությունը չարիք է>> թեմայով 8-րդ դասարանի 

հետ: 
առողջ ապրելակերպ առարկայի ուսուցիչ 

32 
Գյուլագարակի 

միջն. դպրոց  

զեկուցումներ հետրյալ թեմաներով. <<Թմրամոլություն. 

մարդկության անեծքը>>, <<Ինչ պետք է իմանալ թմրամիջոցների և 

հոգեմետ նյութերի մասին>>,  <<Թմրամոլություն. մանրամասները, 

ավելի լավ է չփորձել...>>: 

Ուսուցչական կոլեկտիվ 

33 
Վանաձորի թիվ 16 

հիմն. դպրոց 

Քարոզչական աշխատանք՝ «Ծխելը և թմրամիջոցների վնասակար 

ազդեցությունը» թեմայով 
ԴԱԿ 



«Թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ 

պայքարը» թեմայով սեմինար 

Մասնագիտացված կրթական 

աջակցությունների գծով տնօրենի 

տեղակալ 

34 
Վանաձորի թիվ 4 

հիմն. դպրոց 

Զրույց-զեկուցում դպրոցի ծնողկոմիտեի նիստին՝ «Ինչպե՞ս զերծ 

պահել դեռահասներին վնասակար սովորություններից» թեմայով 
  

Քննարկում ԱԽ նիստին, դասղեկի ժամերին՝«ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ, դրա 

ծագումը, տարածումը և կանխարգելումը, թմրամոլությունը որպես 

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի առաջացման պատճառներից մեկը»թեմայով 

դասղեկներ 

Պատի թերթերի լույսընծայում՝ «Եկե քապրենք առողջ 

միջավայրում», «Վնասակար սովորությունները», «Թմրամոլություն. 

Իրազեկված եմ՝պաշտպնաված եմ»թեմաներով 

  

Ֆիլմի դիտում 7-8-րդ դասարաններում՝ «Թմրանյութերի 

ներարկային օգտագործողներ», «Սոցիալական հոլովակներ.  

թմրամոլություն.» 

Ուսուցչական կոլեկտիվ 

Զրույց-զեկուցումներ դասղեկի ժամերին 5-9-րդ 

դասարաններում՝«Առողջ մարմնում առողջ հոգի», «Վնասակար 

սովորությունների հետևանքները», «Թմրամոլությունը 

կործանարար աղետ է» թեմաներով 

դասղեկներ 

35 
Կաթնաջրի միջն. 

դպրոց  

Դասախոսություն- «Թմրամոլությունը դժվար բուժելի 

հիվանդություն է » 
դասղեկներ 

 Զրույց բուժաշխատողի հետ՝ «Ներարկային թմրամոլները՝ արյան 

միջոցով փոխանցվող հիվանդությունները» 
բուժաշխատող 

Հանդիպում ոստիկանության աշխատակցի հետ «Թմրամոլության 

վնասակարությունը և քրեորեն պատժելը» 
ոստիկանության աշխատակից 

 Զրույց - «Թմրամոլությունը և վարակները» Ուսուցչական կոլեկտիվ 



 

 

36 
Լեռնավանի միջն. 

դպրոց 

Դասախոսություն .<<Թմրամոլությու՞ն թե կախվածություն 

(տոքսիկամանիա)>>: 

Մասնագիտ. կրթական աջակց. գծով 

փոխտնօրեն 

Զեկուցում-քննարկում.<< Թմրամոլության հասցրած վնասները և 

դրանց կանխարգելիչ միջոցները>>: 
Հասարակագիտության ուսուցիչ 

Թեմատիկ ֆիլմերի, տեսահոլովակների ,վավերագրական ֆիլմերի 

դիտում: 
Զինղեկ 

<<Կործանարար գայթակղություն>>-զրույց-դասախոսություն: Հասարակագիտության ուսուցիչ 

37 
Ղուրսալի  միջն.  

Դպրոց 

զեկուցումներ <<Թմրամոլությունը և վարակները>>, 

<<Թմրամիջոցների ներգործությունը  օրգանիզմի վրա>> 

թեմաներով   

Ուսուցչական կոլեկտիվ 

38 
Կարմիր Աղեգու 

հիմն. դպրոց 

Դիդակտիկ նյութերի և դրանց նկարագրական զեկույցների 

նախապատրաստում 

Ուսուցչական կոլեկտիվ, ոստիկանության 

աշխատակից 

39 
Վանաձորի թիվ 

28 հիմն. դպրոց 

 Զրույցներ, քննարկում-բանավեճեր <<Թմրամոլը և առողջական 

խնդիրները>>,  <<Թմրամոլության պատճառով առաջացած 

խնդիրները ընտանիքում>>,  <<Կանխարգելիչ միջոցառումների 

ձեռնարկումը թմրամոլության դեմ պայքարում>>, 

<<Թմրամոլությունը որպես հիվանդություն>>  թեմաներով 

դասղեկներ, հոգեբան 

40 
Շամլուղի միջն. 

դպրոց 

 զրույցներ << Թմրամոլությունը չարիք է >> և <<Ինչպես պայքարել 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ >> թեմաներով 

Դասղեկներ, ոստիկանության 

Թումանյանի բաժնի աշխատակիցներ  


