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Տա րվա լա վա գույն տ նօրեն», «Տա րվա լա վա գույն ուսուցիչ», «Տա րվա
լա վա գույն դաստ իա րա կ» և «Տա րվա լա վա գույն զինղեկ» մրցույթների
հաղթողներին պարգևատրելու մասին

Ելնելով ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հանրապետական
մրցութային հանձնաժողովի եզրակացությունից' հ ր ա մ ա յ ո ւ մ

1. «Տա րվա լա վա գույն տ նօրեն» մրցույթի
Գրիբոյեդովի

անվան

հ.

3

միջնակարգ

Հովհաննիսյանին և պարգևատրել

եմ.

հաղթող ճանաչել Ստեփանակերտի Ա.

դպրոցի

տնօրեն

Լյուդմիլա

նախարարության պ ա տ վոգրով ու

Անդրանիկի

320 հա զա ր դրամ

գումա րով:

«Ուսու մնա դա ստ իա րա կչա կա ն
անվանակարգում
միջնակարգ

աշխ ատանքների

լա վա գույն

դրվա ծքի

համար»

հաղթող ճանաչել Ասկերանի շրջանի Շոշի Ս. Աբրահամյանի անվան

դպրոցի

տնօրեն

Համլետ

Շահենի

Հարությունյանին

և

պարգևատրել

նախարարության պ ա տ վոգրով ու 175հա զա ր դրամ գումարով:

- «Ուսուցման կա բինետ ա յին հա մա կա րգին ա նցնելու համար» անվանակարգում

հաղթող

ճանաչել Հադրութի շրջանի Ակնաղբյուրի Վ. Ամիրջանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի
տնօրեն Լիրա Ասատուրի Ասրյանին և պարգևատրել

նախարարության պատվոգրով ու

175հազար դրամ գումարով:

2.

«Տա րվա լա վա գույն ուսուցիչ» մրցույթի

ա րդյունքներով'

հաղթող

ճանաչել

Ստեփանակերտի Մ. Մաշտոցի անվան հ. 4 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության
ուսուցչուհի Նորա Միքայելի Թամրազյանին և պարգևատրել նախարարության պատվոգրով ու
300 հա զա ր դրամ գումարով:

/

֊«Առա րկա յի

իմա ցությա ն

մակարդակը

և

նյութը

մա տ ուցելու

վա րպետությունը»

անվանակարգում հաղթող ճանաչել Ասկերանի է. Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի
անգլերենի ուսուցչուհի Շուշան Սերգեյի Մինասյանին և պարգևատրել

նախարարության

պատվոգրով ու 165 հա զա ր դրամ գումարով:

-«Աշա կերտ ների

մոտ

ա ռա րկա յի

նկա տ մա մբ

հետ ա քրքրություններ

զա րգա ցնելու

կա րողությունը» անվանակարգում հաղթող ճանաչել Շուշիի Խ. Աբովյանի անվան միջնակարգ
դպրոցի

անգլերենի

ուսուցչուհի

Սաիդա

Ալբերտի

Հայրապետյանին

և պարգևատրել

նախարարության պատ վոգրով ու 165հա զա ր դրամ գումարով:

3 . «Տա րվա լա վա գույն զինղեկ» մրցույթի ա րդյունքներով հաղթող ճանաչել Մարտունու
Ն. Ստեփանյանի անվան հ. 1 միջնակարգ դպրոցի զինղեկ Արամ Արսենի Խաչատրյանին և
^

պարգևատրել նախարարության պատվոգրով ու 175 հա զա ր դրամ գումարով:

-«Ու սու մնա նյութա կա ն

բա զա յի

անվանակարգում հաղթող ճանաչել
անվան միջնակարգ դպրոցի

հա րստ ա ցմա ն

և

նորա րա րությա ն

համար»

Ասկերանի շրջանի Խնապատի Ա. Հայրապետյանի

զինղեկ Արման Աբուլֆաթի Ավանեսյանին և պարգևատրել

նախարարության պատ վոգրով ու 105հա զա ր դրամ գումարով:

4. «Տա րվա լա վա գույն դաստիարակ» մրցույթի ա րդյունքներով

հաղթող ճանաչել

Ստեփանակերտի հ. 3 պետական մանկապարտեզի դաստիարակ Լարիսա Վլադիմիրի
Ասրյանին և պարգևատրել նախարարության պատվոգրով ու

175հա զա ր դրամ գումարով:

-«Սիրտ ս նվիրում ե մ երեխ ա ներին» անվանակարգում հաղթող ճանաչել Մարտունու հ. 1
պետական մանկապարտեզի դաստիարակ Ալինա Արամի Հայրապետյանին և պարգևատրել
նախարարության պատ վոգրով ու 105 հա զա ր դրամ գումարով:

5. Պարգևատրումները կա տ ա րել հա նդիսա վոր կերպ ով Ո ւսուցչի օ ր ը ' հոկտ եմբերի 5-ին:
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