
 

 

 

                             

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Հանրակրթական հաստատությունների խնդիրների 

Էլեկտրոնային քարտեզագրման համակարգից 

օգտվելու 

 

 

 

 

 

               

Սույն ուղեցույցը  պատրաստվել է  

ԿՐԹԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ 

 մասնագիտական թիմի կողմից՝  ներկայացնելու  

ԱՀԱԶԱՆԳ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ընթացակարգը: 

Նախաձեռնությունը ստացված տվյալները օգտագործելու է կրթության 

ոլորտում առկա հիմնախնդիրները հանրայնացնելու համար: 



ՔԱՅԼ 1.      Մուտք գործելով https://iditord.org/  կայք՝ կտեսնեք «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» բաժինը 

ներկայացման (slide show-ի) մեջ:  

                                   Սեղմելով այն՝ մուտք կգործեք https://iditord.org/education/ կայք.  

Կայքը հասանելի է նաև անմիջական հղումով՝          https://iditord.org/education/ 

https://iditord.org/
https://iditord.org/education/
https://iditord.org/education/


 ՔԱՅԼ 2. Սեղմելով վերոհիշյալ «Գրանցել ահազանգ»-ը՝ մուտք ենք գործում   

ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ  ՀԱՐԹԱԿ   էջը: 



ՔԱՅԼ 3. Մուտք գործելով «Գրանցել ահազանգ»-ը՝ հարթակ անհրաժեշտ է լրացնել դատարկ 

հարթակները: 



ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

Քայլ 1.     Նշել, թե ում կողմից է լրացվում ահազանգը՝ ՊԱՐՏԱԴԻՐ   նշելով Գրանցողի անունը,   

               էլ.փոստը, հեռախոսը.  

 



ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

Քայլ 2.     Նշել հաստատության կարգավիճակը՝    պետական ու ոչ պետական 

   Նշել հաստատության տեսակը՝       մանկապարտեզ/նախակրթարան,  հանրակրթական դպրոց 

Հաստատության անվանումը, համարը նշելը ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՉԷ 



ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

Քայլ 3.        Անցում   ԽԱԽՏՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դաշտ:    

 

Նշել խախտման տեսակը 

 Դրամահավաք 

 Գիտելիքի փոխանցում և 

գնահատում 

 Դասագրքեր 

 Միջավայր/վերաբերմունք 

 Շենքային և այլ 

պայմաններ 

 Ներառական կրթություն 

 Կառավարում 

 Ֆինանսների կառավարում 

 Կուսակցականացում 

 Կրոնականացում 

 Ռազմականացում 

 

 

 



ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

Քայլ 4.        Նշել        խախտման         ենթատեսակը 

Ծրագիրը  հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր  խախտման տեսակի համար ընտրել 

ենթատեսակ 

Դրամահավաք  Ֆոնդի գումար,  

 ուսուցչի կամ տնօրենի նվեր, այդ թվում՝ գումար և ծաղիկ, 

 վերանորոգման կազմակերպում,   

 այլ 

 
Գիտելիքի  փոխանցում և գնահատում  

 

 Դասավանդման վատ որակ 

 ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող գիտելիքի փոխանցում 

 աշակերտների գնահատման հետ կապված խնդիրներ 

 արտաժամյա պարապմունքների հարկադրում նույն ուսուցիչների մոտ 

 այլ 

Դասագրքեր  Անբավարար քանակ կամ վիճակ 

 անօրինական վճարի գանձում 

 այլ 

Միջավայր/վերաբրմունք  Ֆիզիկական բռնություն 

 Հոգեբանական ճնշում 

 Խտրական վերաբերմունք 

 այլ 

Շենքային և այլ պայմաններ  Դասասենյակների ոչ բավարար կահավորում/զինում 

 դասասենյակների ոչ բարվոք վիճակ 

 սննդի վատ որակ 

 այլ 

Ներառական կրթություն  Դպրոցի/դասասենյակի անհարմարություն 

 երեխայի կարիքի սխալ գնահատում 

 ոչ կոմպետենտ բազմամասնագիտական թիմ 

 հատկացված ֆինանսների խնդրահարույց տնօրինում 

 այլ 
 



 

 

 

 

 

 

 

Կառավարում  Կառավարման խորհուրդ 

 մանկավարժական խորհուրդ 

 ծնողական խորհուրդ 

 աշակերտական խորհուրդ 

 ուսուցիչներին՝ իրենց բուն պարտականույթունների մեջ չմտնող 

աշխատանքի պարտադրում 

 այլ 

Ֆինանսների կառավարում  Դպրոցի բյուջեի ոչ մասնակցյաին ձևավորում 

 դպրոցի բյուջեի ոչ նպատակային ծախսում 

 դպրոցաշինական ծրագրերի իրականացման վատ որակ 

 այլ 

Կուսակցականացում  ներգրավում որևէ կուսակցության նախընտրական քարոզչությանը 

 ուսուցիչների/ծնողների ցուցակագրում ձայներ ապահովելու նպատակով 

 կուսակցական գործող ղեկավարների նկարների առկայություն 

 այլ 

Կրոնականացում  Կրոնի քարոզ/աղոթքներ 

 այլ 

Ռազմականացում  Ռազմական քարոզ 

 այլ 



ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

Քայլ 5.        Նշել        խախտման         ենթատեսակը 

                         Նշել        միջադեպի          պատասխանատուին 

                   Հնարավորինս նկարագրել     խախտումը կամ միջադեպը 



ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

Քայլ 6.        Նշել        խախտման     կամ միջադեպի      Ամսաթիվը ( ՊԱՐՏԱԴԻՐ) ,  մոտավոր ժամը 

                   Նշել        խախտման     կամ միջադեպի        Մարզը,         ընտրել     համայնքը ( ՊԱՐՏԱԴԻՐ) 

Համակարգն ավոտամատացված կցուցադրի մարզային համայնքները  

 



ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

Քայլ 7.           Նշել        խախտման    հասցեն կամ ֆիքսել  միջադեպի տեղադիրքը քարտեզի վրա 

 



ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

Քայլ 8.           Կարող եք ներբեռնել  խախտման վերաբերյալ  լուսանկարներ   ու   տեսաձայնագրություններ       

 



ԱՀԱԶԱՆԳԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

Քայլ 9.      Ահազանգի գրանցման դաշտերը լրացնելուց հետո   

        Սեղմել  ԳՐԱՆՑԵԼ  և  ավարտել ահազանգի գրանցման գործընթացը: 

 


