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Գեոթիմ Ընկերության 

հովանավորությամբ 

Սարավան և Գնդեվազ 

համայնքներում վերջին 

երկու տարիներին հիմ-

նըվել են տնկարաններ. 

երկուսը Սարավանում, 

1-ը՝ Գնդեվազում:

 

Տնկարանների գործու-

նեությունը կնպաստի 

ճանապարհների ծա-

ռատունկին և ավելի 

կանաչ միջավայրի, հե-

տագայում Ամուլսարի 

շուրջ անտառ պուրակնե-

րի ստեղծմանը, և որ ա-

վելի կարևոր է՝ կստեղծ-

վեն աշխատատեղեր տե-

ղի համայնքների բնակ-

չության համար: 

Կանաչապատման նպա-

տակով կօգտագործվեն 

մի քանի ծառատեսակ-

ներ. կեչի, սոճի, ալոճե-

նի, խնձորենի: Իսկ Գնդե- 

վազ տանող ճանապար-

հի 3-4 կմ երկայնքով ար-

դեն տնկվել են ավելի 

քան 4000 արագաճ բար-

դիներ. դրանք ալերգիկ 

չեն և չեն ծաղկում: 

Տնկարաններն արդեն 

տնկանյութ են տալիս, որ 

օգտագործվում է տեղի 

համայնքների կանաչա- 

պատման համար:  

Տնկարաններ Սարավանում և Գնդեվազում 

Տնկարանների աշխատանքները կշարունակվեն 2014  

Սոնյա Արսենյանն ու 

Տարոն Ղազարյանը 

Սարավանի տնկարան-

ների աշխատակիցնե-

րից են:

 

«2012 թվականից գոր-

ծում է մեր տնկարանը, 

որտեղ աշխատում են 

տեղի համայնքների կա-

նայք: Այս տնկարանում 

աշխատում ենք հինգ 

հոգով. մենք գոհ ենք 

աշխատանքից, քանի որ 

շատ կարճ ժամկետում 

ստացել ենք շոշափելի 

արդյունքներ: 

Բոլոր երեք

տնկարաններում

ներկայումս աշխատում

են 22 մարդ 

Տարոն Ղազարյանը խոսեց 

իրեն վստահված տնկարանի 

գործունեության մասին. «Աշ 

խատանքները սկսել ենք 2013թ. 

ապրիլից: Տնկարանի գոր

ծունեությունն ունի և՛ սոցիա

լական, և՛ բնապահպանական

նշանակություն: Այստեղ

ընդգրկված աշխատողների 

մի մասը կանայք են: Սա մեծ 

առաջընթաց է, քանի որ գյու

ղում կանանց զբաղվածության 

հարցը շատ լուրջ է, իսկ այս 

ձևով նրանք հոգում են իրենց 

ընտանիքների սոցիալական 

խնդիրները: Բոլորն անկեղծ 

շնորհակալություն են հայտնում 

Ընկերությանը և մեծ հույսեր 

կապում նրա հետ՝ հիմնական 

աշխատանքի համար»: 

Տնկարանների        1 

աշխատանքները 

շարունակվում են      

"Երիտասարդ          2            
Տեխնիկ"ի մեկնարկը 

Գնդեվազում 

 

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ

"Մեր հաջողությունը ոչ 

միայն մեր աշխատանքի 

շնորհիվ է, այլ նաև մեր 

ղեկավար, Գեոթիմի 

կենսաբազմազանու-

թյան մասնագետ Սեր-

գեյ Արևշատյանի: Նա 

ուշադիր է մեր նկատ-

մամբ, հաճախ է ուսու-

ցողական աշխատանք-

ներ տանում մեզ հետ և 

տալիս օգտակար տեխ-

նիկական խորհուրդներ, 

որոնք օգնում են մեզ ոչ 

միայն աշխատանքում, 

այլև մեր իսկ այգինե-

րում տնկիներ աճեցնե-

լիս: 

Ցանկալի է, որ այս 

ծրագիրը լինի շարու-

նակական, քանի որ 

սոցիալական այս 

ծանր պայմաննե-

րում կարողանում 

ենք հոգալ մեր 

կարիքները» - նշում  

է Սարավանցի Սոնյա 

Արսենյանը: 



Գնդեվազում ս.թ. փետրվարի 

մեկից սկսվեց "Երիտասարդ 

տեխնիկ" Ծրագիրը: Քանի որ 

պետական կրթական ծրագը-

րով կրճատվել է դպրոցում 

տեխնիկական դասընթացի 

ժամերը, աշակերտները շատ 

քիչ գիտելիքներ և տեխնի-

կական հմտություններ են 

ձեռք բերում: Ուստի դպրոցի 

տնօրինության և ուսուցիչ-

ների հետ քննարկման 

արդյունքում ծնվեց այս կա-

րևոր նախաձեռնությունը:

:

Այս ծրագրի իրականացման 

շնորհիվ երեխաները ձեռք 

կբերեն գործնական հմտու-

թյուններ, որոնք կկիրառեն 

առօրյա կյանքում և հետա-

գայում, ինչու չէ, նաև մաս-

նագիտություն ընտրելիս:

 Ինչպես Ծրագրի ղեկավար, 

կենսաբանության ուսուցիչ 

Մխիթար Արշակյանն է հա-

վաստում, "չէ՞ որ համայնքին 

անհրաժեշտ են ապագա 

վարպետներ և տեխնիկա-

կան մասնագետներ. մենք 

պետք է ունենանք մերը": 

Մեկնարկեց «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏԵԽՆԻԿ» ծրագիրը 

                                                      Գնդեվազ

Դասերը կանցկացվեն Գնդեվազի միջնա-

կարգ դպրոցում, որը տրամադրել է որո-

շակի սարքավորումներ, հոգում է դասա-

սենյակի ընթացիկ ծախսերը` որպես 

դպրոցի ներդրում: Իսկ Գեոթիմը տրա-

մադրել է սարքավորումներ, համակար-

գիչ և հոգում է ծառայությունների ծախ-

սերը: 

Կարծում ենք, սա լավ համագործակցու-

թյան օրինակ է, որտեղ համայնքը և Գեո-

թիմը միասնական միջոցներով ու ջան-

քերով կնպաստեն գյուղի պատանիների 

տեխնիկական կրթության զարգացմանը:

Բուն Ծրագիրը նույնպես մշակվել է հա-

մատեղ՝ հաշվի առնելով տեղի կարիքնե-

րի իմացությունը մի կողմից, և մյուս կող-

մից, տարբեր ռեսուրսները ի մի բերելու 

և մշակելու՝ որպես աշխատող մի ծրա-

գիր:

Ընկերությունը կարևորում է տեղի մարդ-

կային ռեսուրսների օգտագործումը. այս 

դեպքում Ծրագիրը ամբողջությամբ վա-

րում և իրականացնում է դպրոցի ուսու-

ցիչ Արշակյանը: Նա իր նախաձեռնու-

թյամբ հայթայթել է մի շարք սարքավո-

րումներ, այդ թվում ռոբոտային տեխնի-

կա և կփորձի սովորեցնել աշակերտնե-

րին համակարգչի միջոցով կառավարել 

մոտ 50 սմ. բարձրության ռոբոտը: 

                     ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐ                                                                        

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Մխիթարը ոգևորված է այս նախաձեռնու-

թյամբ: "Կարևոր է փոխանցել տարիների 

իմ կուտակված գիտելիքները գյուղի պա-

տանիներին ու աղջիկներին, որոնք նույն-

պես խանդավառությամբ են գալիս դա-

սերին: Գյուղական դպրոցներից քչերն 

ունեն նման հնարավորություն և մենք 

պետք է լավագույնս օգտագործենք այս 

առիթը”:

 Շաբաթական երկու անգամ դասեր կանց-

կացվեն դպրոցից հավաքագրված երկու 

խմբերի համար՝ յուրաքանչյուրում 15-16 

աշակերտներ, ընդամենը 30-35 մասնա-

կիցներ: Ուսուցիչ Արշակյանը մշակել է 

երկու փուլով ծրագիր, որտեղ երեխաները 

կստանան տեսական և գործնական հըմ-

տություններ, ինչպես օրինակ՝ էլեկտրո- 

տեխնիկայի անվտանգության կանոնների 

տիրապետում, անվտանգ աշխատանք 

հաստոցներով, էլեկտրական պարզագույն 

գծագրերի կազմում, տարբեր տեսակի 

կենցաղային իրերի վերանորոգում:

 

թիմային աշխատանք ընդհանուր նպա-

տակի համար:

Աշակերտներն էլ են ուրախ. նրանք ունեն 

հետաքրքիր զբաղմունքի և օգտակար 

բաներ սովորելու կոնկրետ հնարավորու-

թյուն ողջ տարվա ընթացքում:
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Սույն թվականի մայիսին Ընկերությունը պլանավորում է կազմակերպել հանրային 

լսումներ՝ համայնքներին ներկայացնելու 2014թ. բնապահպանական և սոցիալական 

ծրագրերն ու պլանները և լսելու բնակչության հարցերն ու խնդիրները: Մանրամաս

ների մասին կտրամադրվի լրացուցիչ ինֆորմացիա: 

Իսկ երկրորդ 

փուլում նրանց 

աշխատանքը 

փոքր ինչ 

կդժվարանա. 

տարբեր մոդել-

ների և շարժիչ-

ների պատրաս-

տում, փորձար- 

կում ներ մըր-

ցույթի ձևով, 
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