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Ուղեցույց նոր ներգաղթած աշակերտների հետ 

առաջին հարցազրույցն անցկացնելու համար 
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Ամսաթիվ՝ ____________________ 

I: Անձնական տվյալներ 

Անուն, ազգանուն՝ __________________________________ 

Սեռ՝ ար. □  իգ. □ 

Տարիք՝  

 __ 

Հայրենի երկիր՝           

Մուտքի ամսաթիվ՝ ________________________________________________ 

II: Տարրական դպրոցական կարողություններ 

Տառաճանաչություն՝ 

Լատինական տառաճանաչություն՝ 

Այո □   Ոչ □ 

Այո □   Ոչ □ 

Լրացուցիչ/այլ տառաճանաչություն՝ 

 

 

 

Մեկնաբանություն աշակերտի  

տառաճանաչության վերաբերյալ 

(տե՛ս  

հավելվածը, էջ 7):  

 

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

 

Դպրոցում սովորելու   

տևողությունը  

հայրենիքում և 

արտերկրում՝ 

 

 

 
 

Ժամանակահատված Երկիր Դպրոց/Դպրոցի 

տեսակ 
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Նախկին դպրոցներում սովորած առարկաներ՝ 

□ Գերմաներեն                        տարի                          դասաժամ շաբաթական 

□ Մաթեմատիկա                    տարի                           դասաժամ շաբաթական 

□ Անգլերեն                              տարի                           դասաժամ շաբաթական 

 □ Արվեստ 

 □ Պատմություն 

 □ Կենսաբանություն 

 □ Ֆիզիկա 

 □ Ֆիզկուլտուրա 

□ Քիմիա 

□ Քաղաքագիտություն 

□ Կրոն 

□ Մանկավարժություն 

 

Հայրենիքում և արտերկրում սովորած այլ առարկաներ (համապատասխանաբար 

փախուստից առաջ և այդ ընթացքում)՝ 

            

Առանձին առարկաների նախապատվություններ / հետաքրքրությունների ոլորտներ՝ 

            

 

Մինչ օրս իրականացվե՞լ է որևէ ատեստատի ճանաչում:            □  Այո        □  Ոչ   

 

Այլ՝            

III: Լեզվի ուսուցում հայրենիքում 

Ընտանիքի հետ 

Ընկերների հետ 

Հիմնարկներում 

Կրթական 

հաստատություններում 

Այլ լեզվական գիտելիքներ 
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IV: Գերմաներենի գիտելիքներ 

Որտե՞ղ ես ստացել գերմաներենի 

գիտելիքներդ: 

Գերմաներենի դասերի տևողությունը և 

ծավալը 

Լրացուցիչ դասեր դպրոցից դուրս 

      

      

      

      

      

Կոնտակտային անձ 

      

      

      

V: Նախասիրություններ ազատ ժամանակի համար 

Սպորտ 

Երաժշտություն 

Արվեստ 

Ձեռքի աշխատանք 

Տեղական միությունների հետ կապ 

ունենալու հետաքրքրություն 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Այլ            

VI: Հայրենիքում և արտերկրում ձեռք բերած աշխատանքային փորձ 

(համապատասխանաբար փախուստից առաջ և այդ ընթացքում) 

Մինչ այժմ անցած պրակտիկա  

            

            

Մինչ այժմ ձեռք բերած աշխատանքային փորձ 
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VII: Դպրոցում սովորելու և մասնագիտական ապագայի հետ կապված 

ցանկություններ 

            

            

            

VIII: Կոնտակտային անձ 

Անուն, 

ազգանուն՝ 

     

 

Հեռախոս՝     

    

Հասցե՝      

     

Էլ.փոստ՝ 

 

    

    

IX: Առկա օժանդակ միջոցներ 

Սմարթ-հեռախոս ինտերնետային կապով 

Համակարգիչ ինտերնետին միանալու 

հնարավորությամբ 

Բառարաններ մայրենի լեզվով 

Այլ 

□ 

□ 

 

□ 

       

       

X: Սովորելու վայր 

Տանը դու ունե՞ս լավ պայմաններ տնային առաջադրանքները պատրաստելու 

համար: 

            

            

Կնախընտրեի՞ր տնային առաջադրանքներդ պատրաստել այլ աշակերտների հետ  

միասին դպրոցում: 
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XI: Դպրոցի հաճախում արտերկրում 

Դու հաճույքո՞վ ես դպրոց գնացել: 

            

            

Ի՞նչն է քեզ դպրոցում դուր եկել: 

            

            

Ի՞նչը քեզ դպրոցում դուր չի եկել: 

            

            

XII: Նշումներ հարցազրույցի ընթացքի վերաբերյալ 
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Հավելված 

Տարրական դպրոցական կարողություններ – Աշակերտի ձեռագրի օրինակ 

 

Համառոտ պատմի՛ր ինքդ քո մասին գերմաներեն լեզվով: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


