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Ազգային Գապայեան Նախակրթարանին... 
 

Համաշխարհային ու ազգային արտասովոր այս 

պայմաններով հանդերձ Ազգային Գապայեան նախակրթարանը իր 

լրումին հասցուց կրթական տարեշրջան մը եւս: 

 

Բազմաշերտ մարտահրաւէրներով բեղուն տարի մըն էր 2020-

2021 կրթական տարեշրջանը: Կրթութեան եւ ուսման 

չափանիշները՝ տիրող պայմաններուն համապատասխան, շատ 

գնահատելի ու գովելի էին: Աշակերտ, ուսուցիչ, տնօրէնութիւն եւ 

ծնողք յոյսով սպասեցին ու գործեցին կացութեանը յարմարելով 

միաժամանակ հաւատարիմ մնալով ազգային կրթական օճախի 

առաքելութեանը: 

 

Ազգային Գապայեան նախակրթարանը 2020-2021 

տարեշրջանի իր արդար աշխատանքով անգամ մը եւս կ'արտադրէ 

բեղուն հունձք մը: Հայ նախակրթարանը սերունդ մը եւս կը 

տրամադրէ մեր երկրորդական վարժարաններուն եւ ապա կը 

յանձնէ գաղութին, ազգին ու հայրենիքին ծառայութեան համար:  

 

Վերջերս ազգային մեր պատմութեան ապրած դժբախտ 

վերիվայրումները, մեր վարժարաններուն պատեհ առիթ մը տուին 

նորահաս հայ սերունդը իրապաշտօրէն դաստիարակելու համար: 

Սփիւռքին ու անոր նուիրեալ ծառայութենէն ծնունդ առած ազգային 

վարժարանին դերն ու պարտականութիւնը այժմ 

տասնապատուեցաւ: 
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Սիրելի շրջանաւարտներ, ճիշդ է որ այս տարի բոլորովին 

տարբեր ընթացք ունէր ձեր աշակերտական եւ պատանեկան 

առօրեան, սակայն կեանքի արժէքաւոր փորձառութիւններ ձեռք 

ձգեցիք, նոյնիսկ անոր շնորհիւ: Փայփայեցէք ձեր ապրած գեղեցիկ 

յիշատակներն ու աշակերտական անմոռաց ապրումները: Ազգային 

հարազատ օճախը լաւագոյնս թրծած է ձեզ, որպէս կրթական եւ 

գիտական տուեալներով զինուած պատանիներ, բայց մանաւանդ 

ազգային ազնուագոյն առաքինութիւններով օժտուած հայորդիներ:  

 

Վարձքը կատար ձեր բոլոր դաստիարակներուն, 

ուսուցիչներուն, տնօրէնութեան, ծնողներուն ու պատկան 

մարմիններուն, որոնց անխոնջ աշխատանքով ու նուիրումով դուք 

շրջանաւարտները դարձաք Ազգային Գապայեան 

նախակրթարանը: 

 

2020-2021 տարեշրջանի սիրելի՛ աւարտական դասարան,  

 

Բարի երթ, յաջողութուններով լեցուն երկրորդական ուսման 

տարիներ ու փայլուն ապագայ կը մաղթենք ձեզի:  

 

 

 

Ազգային Վարժարաններու Խնամակալ Մարմին 
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ՏՆՕՐԷՆԻ ԽՕՍՔ՝ 

Ժան Գոսագեան 

         Գործնական գետնի վրայ, Մարտ 2020ին Քորոնա վարակի պատճառով սկսած 

հեռակայ ուսուցումը շարունակուեցաւ 2020-2021 ուսումնական տարեշրջանին: 

Արդարեւ, 2020-2021 տարեշրջանը եղաւ իւրայատուկ ուսումնական տարեշրջան 

մը, որ ասկէ առաջ նմանը չէինք ունեցած: Առաջին հերթին, աշնան՝  հեռակայ 

ուսուցուման կողքին թէքնոլոճիի շեշտադրումով բացուեցան Նախակրթարանի 

առաջին երեք դասարանները:  Ապա, գարնան՝ Փետրուար 2021էն սկսեալ 

բացուեցան նախակրթարանի վերին կարգերը առողջապահական յատուկ 

պայմաններով: Ֆիզիքապէս դպրոց ներկայացող աշակերտներու քանակը  հասաւ 

85 տոկոսի: Իսկ, մնացեալ 15 տոկոսը դասընթացքներուն հետեւեցան հեռակայ 

կապով, որը  շարունակուեցաւ կարեւոր դեր խաղալ աշակերտութեան 

ուսումնական կեանքին մէջ: 

 

Տարեշրջանի առաջին իսկ օրերէն  դժբախտութիւնը ունեցանք հայրենական 

ճակատի վրայ դիմագրաւելու աղիտալի պատերազմ մը մեզի թշնամի ազերիներու 

ու անոնց զօրակցող մեր դարաւոր թշնամի թուրքերուն հետ: Մեր 

աշակերտութիւնը տունէն թէ դպրոցէն բարոյապէս զօրաւիգ կանգնեցաւ մեր 

զինուորներուն ու հայրենի բանակին: 

 

Հեռակայ ուսուցումը առանց դժուարութիւններու յաջողցնելու համար 

կատարուեցան պէտք եղած թէքնոլոճիի ապահովումը գործիքներու 

ամբողջացումով եւ ուսուցիչներու լրացուցիչ մասնագիտական 

դաստիարակութեամբ: Նոր աշակերտներուն համար ալ կազմակերպուեցաւ 

թէքնոլոճիի ծանօթացման հանդիպումներ: 
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Առողջապահական եւ ապահովական նկատառումներէ ելլելով աշակերտութիւնը 

բաժնուեցաւ երեք մեծ խումբերու եւ դասացուցակը ըստ այնմ վերածուեցաւ երեք 

առանձին բաժիններու, իրենց տարբեր ժամանակահատուածներով: Խումբերը 

նաեւ ունեցան իրենց տարբերակող կարմիր, կապոյտ եւ դեղին գոյներով 

շապիկները: Երկրորդ հիմնական դասաւորումը եղաւ այն, որ առաւօտեան 

աշակերտները կանգառին մէջ դիմաւորուեցան ուսուցիչներուն կողմէ եւ անոնք 

դուրս եկան ինքնաշարժերէն ուսուցիչներու անմիջական օժանդակութեամբ: 

Նմանապէս աշակերտները, կէսօրէ ետք ուսուցիչներու առաջնորդութեամբ 

ուղղուեցան դէպի ինքնաշարժերը եւ ճամբու դրուեցան: Այս աշխատանքի 

յաջողութեան համար խիստ գնահատելի էր ուսուցիչներու ամէնօրեայ նուիրումը 

ու տքնաջան աշխատանքը:   

 

Լրիւ կերպով հետեւեցանք դաշնակցային եւ նահանգային ինչպէս նաեւ գաւառային 

մակարդակի կառավարական յանձնախումբերու առողջապահական 

ցուցմունքներուն:  Այս զգուշաւոր քայլերու արդիւնքը եղաւ այն, որ դպրոցէն ներս 

քորոնայի ոչ մէկ դէպք արձանագրուեցաւ ու դասարան փակուեցաւ: 

Առողջապահական ցուցմունքներու բերումով սահմանափակուեցաւ 

աշակերտներու թիւը իւրաքանչիւր դասարանէ ներս եւ կարիքը զգացուեցաւ 

յաւելեալ 5-6 դասարաններու: Չորս աշխատանքային սենեակներ, որոնք կը 

գործածուէին իբրեւ գրադարան, համակարգիչի կեդրոն, արուեստի 

աշախատավայր եւ  ակադեմական խորհրդատութեան գրասենեակ վերածուեցան 

չորս նոր դասարաններու: Ճաշարանը եւս ժամանակաւոր կերպով վերածուեցաւ 

ընդաձակ դասարանի: Յաւելեալ օգտագործելի տարածք ունենալու համար 

աւելցուեցաւ շարժուն գրասենեակ/դասարան մը:  

 

Բոլոր տօները նշուեցան առցանց, իսկ տարւոյն վերջաւորութեան 

շրջանաւարտներու հանդէսն ու վկայականներու բաշխումը տեղի ունեցան դպրոցի 

բացօթեայ բեմին վրայ: Կարելի եղաւ նաեւ կազմակերպել ամառուայ դասընթացք, 

սակայն միայն երկու շաբաթուայ ու մանկապարտէզի ու առաջին կարգի 

աշակերտներուն համար:  
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Պէտք է նշել, որ հիմնական դասերու ուղղութեամբ, ուսումնական գետնի վրայ ոչ 

մէկ զիջում արձանագրուեցաւ: Ուսուցիչները նախորդ տարիներու նման 

ապահովեցին որակեալ ուսում, հակառակ, որ զուգընթաց իրագործուող հեռակայ 

ուսուցումը, մեծ ջանք ու ժամանակ կը պահանջեր ուսուցիչներէն: 

Արտադասարանային այն աշխատանքները, որոնք խմբական մասնակցութեամբ 

կամ յատուկ դասարանային յարմարութիւններով  կ՛իրագործուէին, ստիպուած 

եղանք ջնջելու: Այս դասերն էին մարմնամարզ, պարի ուսուցում, արուեստի 

ձեռային աշխատանքներ, երգեցողութիւն եւ համարգիչի վարժողական ծրագիր:  

 

Այս իւրայատուկ տարուայ ամէնէն մեծ կորուստը եղաւ երբ հանգստեան 

կոչուեցան հայերէն լեզուի տասամեակներու վաստակ ունեցող մանկավարժներ՝ 

Գարմէն Տէր Կարապետեանն ու Զեփիւռ Մարտիրոսեանը, որոնք իրենց 

մասնագիտական ամբողջ կեայնքը նուիրած էին հայ երեխաներու հայերէն լեզուի 

ուսուցման նուիրական գործին: Բարեբախտաբար իրենց ստեղծած բացը լրացուցին 

դպրոցէն ներս փորձառութիւն շահած յաջորդ սերունդի հայերէն լեզուի 

ուսուցիչները:  

 

Կեանքը կը շարունակուի եւ հայկական դպրոցը կը գոյատեւէ աւելի հզօրացած 

հակառակ քորոնա վարակի բազում դժուարութիւններուն:  

 

 



VISIT WITH NEWLY ELECTED PRIMATE OF 

WESTERN PRELACY 

The School Board members of Holy Martyrs Ferrahian High School and 

Cabayan Elementary School, Garo Hovanissian, Dr. Garo Tchakian & Vahe 

Benlian, accompanied by principals Sossi Shanlian & John Kossakian visit 

Bishop Torkom Donoyan the newly elected Primate of the Western     

Prelacy. 


