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Հաշվետվություն 
(ապրիլ-մայիս 2016թ.) 

 

1. Ծրագրի գործողությունների իրականացման նկարները 
 

Դասընթաց Կաթնաղբյուր գյուղի Մ. Գալշոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում 
 

 

 



 

 

 

  



Դասընթաց Բարվա ինովացիոն կենտրոնի կոնֆերենց-դահլիճում 

 

 

 



 

Դասընթաց Դաշտադեմ գյուղի Գ. Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում 

 

 



 

 

Ուսումնական-ցուցադրական շրջայց Բարվա ինովացիոն կենտրոնում 

 



 

 

 

 



 

 

  



2. Ծրագրի գործողությունների իրականացման նկարագրերը  

 
2.1.  Ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը 

 

Ծրագրի շրջանակներում Արագածոտնի մարզի Թալինի ենթաշրջանի չորս դպրոցների 

աշակերտների համար իրականացվել են էներգաարդյունավետությանը, այլընտրանքային և 

վերականգնվող էներգիային նվիրված տեղեկատվական և դաստիարակչական 

միջոցառումներ, որոնք ընդգրկում էին հետևյալ երեք բաղադրիչները` տեղեկատվական և 

ցուցադրական նյութերի և նմուշների պատրաստում, համապատասխան դասընթացների 

կազմակերպում և ցուցադրական-ուսուցողական շրջայցեր: 

 

2.2. Իրականացված միջոցառումների նկարագիրը 
 

Ուսուցողական և ցուցադրական նյութերի նախապատրաստում և նմուշների ձեռք 

բերում. 

 Պատրաստվել է “Այլընտրանքային էներգիա” անվանմամբ PowerPoint ֆորմատով 

ներկայացում էներգիաարդյունավետության, արևային ֆոտովոլտաիկ 

(լուսաէլեկտրական) և ջերմային էներգիայի, բիոզանգվածային պինդ և գազային 

վառելիքի վերաբերյալ: Սլայդների ընդհանուր թիվը – 30: Առանձին սլայդով տրված էր 

պահանջվող տեղեկատվություն բնապահպանական ծրագրի կազմակերպիչների և 

աջակիցների մասին: PowerPoint ներկայացման առաջին սլայդի պատկերը կցված է: 

 

 
 

 Ձեռք են բերվել կիսահաղորդչային արևային էլեմենտներ, ինքնաշխատ արևային 

հովացուցիչ, ինքնաշխատ արևային լապտեր և լիցքավորիչ, արևով աշխատող հաշվիչ, 

պելետների և բրիկետների նմուշներ, լյուքսամետր, որոնց ֆոտոնկարները բերված են 

հաշվետվության 4-րդ կետում: 

 Պատրաստվել և 100 օրինակով տպագրվել էր 4 էջանոց գունավոր ցուցադրական 

ծալաթերթ “Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ” անվանմամբ: Այն ուներ “Արևային 

ջերմային էներգիա”, “Արևային լուսաէլեկտրական էներգիա” և  “Բիովառելիք – բրիկետ, 

պելետ” թերթիկներ: Ծավալաթերթի ընդհանուր պատկերը կցված է: 



 
 

Տեղեկատվական դասընթացների կազմակերպում. 

 Դասընթացներ անց են կացվել Կաթնաղբյուր գյուղի Մ. Գալշոյանի անվան միջնակարգ 

դպրոցում տեղի աշակերտների համար (մայիսի 3), Դաշտադեմ գյուղի Գ. 

Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի աշակերտների համար (մայիսի 

20), Բարվա ինովացիոն կենտրոնի կոնֆերենց-դահլիճում Թալին քաղաքի թիվ 2 

հիմնական դպրոցի և ավագ դպրոցի աշակերտների համար (մայիսի 4): Դասընթացներին 

մասնակցել են նաև դպրոցների ուսուցիչներ: Համապատասխան ֆոտոնկարները բերված 

են հաշվետվության 1 կետում: 

 Դասընթացների ընթացքում ցուցասարքով ներկայացվել է “Այլընտրանքային էներգիա” 

ցուցադրությունը, կազմակերպվել են ուսուցանվող թեմայով քննարկումներ: Բաժանվել 

են պատրաստված ծալաթերթերը: Ցուցադրվել են նմուշները, դրանց աշխատանքը, 

կիրառման հնարավորությունները և առանձնահատկությունները: Լյուքսամետրով 

կատարվել են արևային էներգիայի ինտենսիվության չափումներ և տեղանքի արևային 

էներգետիկ ռեսուրսների գնահատում: Մասնակիցներին բաժանվել են “Այլընտրանքային 

էներգիայի աղբյուրներ” ծալաթերթեր: 

 Դասընթացների վերաբերյալ ֆոտոնկարները բերված են հաշվետվության 1 կետում: 

 

Ուսումնական-ցուցադրական շրջայց Բարվա ինովացիոն կենտրոն (ք. Թալին): 

 Կենտրոնի աշխատակից, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գագիկ 

Այվազյանի ուղեկցությամբ կազմակերպվել է երեք դպրոցների աշակերտների 

ուսումնական-ցուցադրական շրջայց Բարվա ինովացիոն կենտրոն (մայիսի 4): 

Աշակերտները ծանոթացել են կենտրոնում տեղակայված և շահագործվող 

այլընտրանքային և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումների աշխատանքի 

սկզբունքներին, հնարավորություններին և կիրառման եռակի (սոցիալական, 

տնտեսական և բնապահպանական) նպատակահարմարությանը: Դիտարկվել են 

հետևյալ սարքավորումները. արևային ջերմային և ֆոտովոլտաիկ կայաններ, 

բիոզանգվածից սինթեզ գազ, բրիկետ և պելետ ստանալու սարքավորումներ: 

 Աշակերտներին ցուցադրվել են նաև մթնոլորտային տեղումների վրա ակտիվ 

ներգործության համակարգերը, այդ թվում հակակարկտային կայանը և անձրևների 

արհեստական խթանման համակարգը: 

 Շրջայցի վերաբերյալ ֆոտոնկարները բերված են հաշվետվության 1 կետում: 



2.3. Ծրագրի լուսաբանում, տարածում 

 

 Համաձայն ուսուցիչների հետ հեռախոսային հարցումների միջոցառումները դրական 

արձագանք են ունեցել մասնակիցների ընտանիքներում և ընկերական շրջապատում: 

Ստացվել են առաջարկներ դրանք կրկնելու համար՝ ընդգրկելով նոր խմբեր և դպրոցներ: 

 Բարվա ինովացիոն կետրոն ուսումնական-ցուցադրական շրջայցի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն է զետեղված “Կանաչ էներգիա” բնապահպանական ասոցիացիայի 

www.gea.am կայքի նորություններ բաժնում: 

՝  

 

2.4. Ամփոփում 

 

 Միջոցառումներն անց են կացել ակտիվ մթնոլորտում: Մասնակիցների կողմից եղել են 

բազմաթիվ հարցեր, որոնց տրվել են սպառիչ պատասխաններ: Աշակերտները ոգևորված 

էին փոփոխելու իրենց ամենօրյա գործողությունները այնպես, որ դրանք գրեթե չվնասեն 

մեր շրջակա միջավայրը, խնայեն էլեկտրաէներգիա իրենց ընտանիքներում: Այդ 

տեսակետից միջոցառումները նպաստեցին մասնակիցների մոտ «կանաչ» 

մտածելակերպի կերտմանը, սեփական բնության գնահատմանը, առողջ և կայուն 

շրջակա միջավայր ունենալու անհրաժեշտության գիտակցմանը, բնապահպանական 

անվտանգությանն ու զարգացմանը: 

 Ծրագրի աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումներն իրականացվել 

են նախատեսված ժամկետում և ամբողջությամբ: 
  



 

3. Ծրագրի գործողություններին մասնակիցների ցուցակը  

 
Կաթնաղբյուր գյուղի Մ. Գալշոյանի անվան միջնակարգ դպրոց 

 

Մասնակից աշակերտների  թվաքանակը – 20 

Ուսուցիչներ.  

- Հախոյան Աշոտ 

- Ներսիսյան Արայիկ 

- Մանուկյան Զաբել 

 

Դաշտադեմ գյուղի Գ. Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց 

 

Մասնակից աշակերտների  թվաքանակը – 25 

Ուսուցիչներ.  

- Գևորգյան Մուշեղ 

- Ավետիսյան Աշոտ 

- Հովսեփյան Լուսինե 

- Ասատրյան Նունե 

- Ավետիսյան Գագիկ 

 

Թալին քաղաքի թիվ 2 հիմնական դպրոց և ավագ դպրոց  

Մասնակից աշակերտների  թվաքանակը – 44 

Ուղեկցող ուսուցիչներ և մասնագետներ.  

- Լախոյան Կարինե 

- Բավիկյան Լևոն 

- Այվազյան Գագիկ 

- Խաչիկյան Խաչատուր 



4.  Ծրագրի իրականացման ընթացքում ձեռք բերված նմուշներ 

 

 
 

 
 

 
  

 

 



5. Ծրագրի վերաբերյալ Power Point Presentation (PPP) ֆորմատով 

պրեզենտացիա 

 
Կցվում է 

 

6. Ծրագրի մասնակիցների կողմից լրացված գնահատման 

թերթիկները 

 

 Կցվում է 

 

 

Ծրագրի իրականացնող 

 

                             

Լաուրա Լախոյան 

24.05.2016թ. 


