
  



 

Թիվ 

Ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքի անվանումը կամ 

համառոտ բովանդակությունը 

Կատարող 

պաշտոնյան 

ազգանուն անունը 

Նշ․կատ․ 

մասին 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 

1 2020-21 ուսումնական տարվա 

ծրագրերի քննարկում և հաստատում։ 

Սարուխանյան Ա․ 

Թուջարյան Ա․ 

 

2․ Մասնախմբի առարկաների թեմատիկ 

պլանների հաստատում։ 

Սարուխանյան Ա․ 

Կիրակոսյան Ա․ 

 

3․ Թեմատիկ պլաններում և ծրագրերում 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ կողմից մշակած 

առարկայական չափորոշիչների 

քննարկում։ 

Թուջարյան Ա․ 

մ/մ անդամներ 
 

4․ Համադպրոցական ուսումնական 

պլանով նախատեսված պետական 

բաղադրիչ ժամաքանակի բաշխման 

մասին։ 

 

Թուջարյան Ա․ 

 

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 

1․ Միջառարկայական կապերի 

ապահովումը 

մ/մ անդամներ  

2․ Փոխադարձ դասալսումների 

քննարկում։ 

Թուջարյան Ա․ 

մ/մ անդամներ 
 

3․ Մեթոդական զեկուցում («Ինչպե՞ս եմ 

կազմակերպում տեխնոլոգիայի 

դասերը») 

 

Սարգսյան Մ․ 

 

4․ Ցուցահանդես տեխնոլոգիայից  Սարգսյան Մ․ 

Թարվերդյան Ս․ 
 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 

1․ Կազմակերպչական հարցեր Թուջարյան Ա․ 

 
 

2․ Մեթոդական զեկուցում «Ազգային երգ 

ու պար» առարկայից՝ «ՏՏ կիրառումը 

դասերի ընթացքում» 

 

Իսրայելյան Օ․ 

 

3․ Ցուցահանդես «Ոսկե աշուն» թեմայով 

կերպարվեստից։ 

Թարվերդյան Ս․  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 

1․ ՁԻԱՀ վարակից պաշտպանության 

միջազգային օրվա առթիվ միջոցառման 

կազմակերպում։ 

 

Պողոսյան Դ․ 

 

2․ Ֆիզկուլտուրայի պետական քննության Պողոսյան Դ․  



կազմակերպման մասին։ 

3․ Առնո Բաբաջանյանի 100-ամյակին 

նվիրված միջոցառումների 

նախապատրաստում։ 

Կարապետյան Ե․  

4․ «Առնո Բաբաջանյան 100» պատի թերթի 

լուսընծայում։  

Թարվերդյան Ս․  

ՀՈՒՆՎԱՐ 

1․ Ֆիզկուլտուրայի ստուգարքի 

արդյունքների  ամփոփում։ 

Թուջարյան Ա․ 

Պողոսյան Դ․ 
 

2․ Առաջին կիսամյակի ուսման որակի և 

առաջադիմության քննարկում։ 

Թուջարյան Ա․ 

մ/մ անդամներ 
 

3․ Հայոց բանակի կազմավորման 29-

ամյակին նվիրված միջոցառման 

նախապատրաստում։ 

 

մ/մ անդամներ 
 

4․ Մեթոդական զեկուցում՝ 

«Հայրենասիրության դաստիարակումը 

ՆԶՊ միջոցով» 

 

Հովսեփյան Ա․ 
 

ՓԵՏՐՎԱՐ 

1․ Նախաձեռնողականության և ստեղծա-

գործական մտածողության կարողու-

թյունների և հմտությունների մշակումը 

ձեռնարկատիրության դասերի միջոցով 

 

Կիրակոսյան Ա․ 

Սարգսյան Մ․ 

 

2․ Ազգային երգերի ու պարերի  դերը  

Տյառնընդառաջի տոնին /համադպրո-

ցապան ֆլեշ-մոբ՝ շուրջպար/  

 

Իսրայելյան Օ․ 

 

3․ Փոխադարձ դասալսումների քննար-

կում։ 

Թուջարյան Ա․ 

մ/մ անդամներ 
 

ՄԱՐՏ 
1․ Շախմատը սովորողների  

տրամաբանական մտածողության 

զարգացման միջոց։  

 

Կիրակոսյան Ա․ 

 

 

2․ Մեր կողքին ապրող հերոսը․ Էրիկ 

Հակոբյան 

Կիրակոսյան Ա․ 

 

 

3․ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների մեջ հատուկ 

շնորհների հայտնաբերումը։ 

մ/մ անդամներ  

4․ Մարտի 8-ի տոնական 

միջոցառումների ձևաչափի քննարկում։ 

Թուջարյան Ա․ 

մ/մ անդամներ 
 

ԱՊՐԻԼ 
1․ Ապրիլյան պատերազմի մեր հերոս 

շրջնավարտների հանդիպումը աշա-

Թուջարյան Ա․ 

մ/մ անդամներ 
 



 

 

կերտների՝ ապագա զինվորների հետ։ 
2․ Արցախյան պատերազմի մասնաից 

մայիսյանցի հերոսների հիշատակին 

նվիրված միջոցառումների 

նախապատրաստում։ 

 

 

մ/մ անդամներ 

 

3․ Հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին 

նվիրված մոմավառություն։ 

մ/մ անդամներ  

ՄԱՅԻՍ 
1․ Մայիսյան եռատոնին նվիրված 

շարային քայքի և հայրենասիրական 

երգի ստուգատեսի անցկացում։ 

 

մ/մ անդամներ 
 

2․ «Ձեզ տեսնենք, աղջիկներ» և «Հմուտ 

ձեռքեր» (տղաներ) մրցույթ-

ցուցահանդեսի կազմակերպում։ 

 

մ/մ անդամներ 
 

3․ Խթանել մեր աշակերտներին՝ 

ակտիվորեն մասնակցելու միջազգային 

և հանրապետական նկարչական, 

երաժշտական, պարային և մարզական  

մրցույթ-ծրագրերին։  

 

Թարվերդյան 

մ/մ անդամներ 

 

4․ II կիսամյակի կատարած 

աշխատանքների ամփոփում 

մ/մ անդամներ  


