
 



 

 

Նոր ուստարում մեթոդմիավորման խնդիրներն ու 

նպատակները՝  

1.ուսուցման որակի ապահովում   

2.սովորողների կարողությունների զարգացում  

3.միջառարկայական կապերի ամրապնդում բաց դասերի և 

միջոցառումների միջոցով,  

4.հիմնական պարտադիր կրթության իրականացում,  

6.մասնագիտական սեմինարների,մանկավարժական 

ընթերցումների և մեթոդական խորհրդատվությունների 

անցկացում  

7.ուսումնանյութական բազայի հարստացում,  

8Ստեղծել  անհրաժեշտ  պայմաններ կրթության որակի  

բարձրացման  ուղղությամբ. 

9.նոր չափորոշչային պահանջների փորձնական կիրառում,  

 

10   Համադպրոցական  բաց  դասերի  կազմակերպում  ՏՀՏ  ի  

միջոցով 

  

 

 

 

  



  Գործողություն    ժամկետ  Կատարող  Արդյունք  
1  ՄՄ անդամների կազմը  օգոստոս  ՄՄ նախագահ    

2  2022-2023 ուստարվա 

ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների տարեկան  պլան- 

ծրագրի նախագծի քննարկում և 

հաստատում   

օգոստոս  ՄՄ անդամներ  

  

 

 

3  2022-2023 ուստարվա մեթոդմիվորման 

մեջ ընդգրկված  առարկանների 

դպրոցական բղադրիչ ժամերի 

ժամաբաշխում  

սեպտեմբեր  ուսմասվար   

  

 

 

4  Բնագիտական առարկաների 

թեմատիկ պլանների քննարկում  

և հաստատում  

սեպտեմբեր  ուսմասվար  

  

 

 

5  Մասնագիտական  

կողմնորոշում,նպաստել սովորողների   

մասնագիտական 

կողմնորոշում,հատկապես  

ֆիզիկա,քիմիա,կենսաբ,մաթեմատիկա  

առարկաներից 

հոկտեմբեր ՄՄ անդամներ  

  

 

 

6   Մեթոդական  զեկուցում  

մաթեմատիկայից,  Մաթեմատիկայի   

ուսուցման  դիդակտիկական  

սկզբունքները 

 

հոկտեմբեր 

Քրիստինե  

Խաչատրյան 

  

 

7   Փոխադարձ դասալսումների  

անցկացում  սկսնակ  ուսուցիչների 

մոտ  Խաչատրյան Ք   ՄԿրտչյան 

 

հոկտեմբեր 

ՄՄ նախագահ  

  

 

 

8  Նոր  չափորոշչային պահանջների  

փորձնական  

կիրառումը,նախապատրաստումը 

 նոյեմբեր ՄՄ նախագահ   

անդամներ 

  

 

9  Դպրոցական  օլիմպիադաների  

կազմակերպում 

նոյեմբեր   ՄՄ նախագահ  

  

 

 

10  Մեթոդական զեկուցում  ՆԶՊ  

Շարային  կեցվածք և  

քայլք,դասավանդման    խնդիրները 

նոյեմբեր  Հովսեփյան  Ա 

  

 

 

11  Նոր  չափորոշչային  պահանջների   

փորձնական  

կիրառում,ուսումնասիրում 

նոյեմբեր   

  

 

 

12  Մաթեմատիկայի  տասնօրյակ դեկտեմբեր  Բեդոյան,Խաչատրյան 

  

 

 



13  Բնագիտական առարկաներից ըստ 

ուսպլանի նախատեսված գործնական 

և թեմատիկ գրավոր  

աշխատանքների 

կատարողականությունը   

դեկտեմբեր  ՄՄ նախագահ  

  

 

 

14  Մեթոդական  զեկուցում  ֆիզիկայից  

սովորողների  մեջ  

ինքնուրույնության,նախաձեռնության    

և  ստեղծագործական  

ունակությունների   զարգացումը  

ֆիզիկայի   դասվանդման  ընթացքում 

դեկտեմբեր  Ա․Թուջարյան 

  

 

 

   նախագահ   

  

15  Առաջին կիսամյակում կատարված 

աշխատանքների ամփոփում  

դեկտեմբեր  ՄՄ նախագահ  

  

 

 

16  2022-2023  ուստարվա 2-րդ 

կիսամյակում նախատեսված 

աշխատանքների կազմակերպում  

հունվար   ՄՄ նախագահ  

  

 

 

17  Բնագիտական առարկաների ծրագրերի 

քննարկում (12-րդ դասարան)  

հունվար  ՄՄ անդամներ   

  

 

 

18  Մեթոդական զեկուցում  քիմիայից  

քիմիայի   ուսուցման   նախագծային  

մեթոդը 

հունվար   Կ․Ասատրյան 

  

 

 

19 

 

Ուշադրության կենտրոնում պահել 

հատուկ կրթության կարիք ունեցող 

երեխաների հետ տարվող 

աշխատաքները,հետևել ԱՈՒՊ-ի ճիշտ 

կատարմանը։ 

հունվար Կ․Ասատրյան  

20  «Կենգուրու - 20223» մաթեմատիկական 

մրցույթի նախապատրաստում  

հունվար   Կ․Ասատրյան 

  

 

 

21  Կենսաբանության  տասնօրյակ փետրվար  Կ․Ասատրյան 

  

 

 

22  Մեթոդական  զեկուցում  

կենսաբանությունից  Բնագիտական   

կրթության  արդիականացման   

հիմնախնդիրները  

փետրվար  Կ․Ասատրյան 

  

 

 

23  Փոխադարձ  դասլսումների  

անցկացումև  արդյունքների   

  փետրվար Ասատրյան,մ ․

անդամներ 

 



ամփոփում   

23  Աշխարհագրության  տասնօրյակ մարտ   

  

 

 

24   Մեթոդական  զեկուցում  

աշխարհագրությունից   

<<Աշխարհագրության  կրթության  արդի   

հիմնախնդիրները>> 

մարտ    Մկրտչյան 

  

 

 

25  Բնագիտական  առարկաների  

դասվանդման  վիճակը 5-12  

դասրաններում 

մարտ ՄՄ անդամներ  

  

 

 

26  ՄՄ և տնօրենության կողմից 

նախատեսված գրավոր 

աշխատանքների կազմակերպում  

ապրիլ  ՄՄ նախագահ  

  

 

 

27  Քիմիայի   տասնօրյակ  ապրիլ  Կ Ասատրյան 

  

 

 

28  Մեթոդական զեկուցում  

մաթեմատիկայից <<Հետաքրքրաշարժ  և  

տրամաբանական խնդիրների   

օգտագործումը  աշակերտների  

ճանաչողական և  որոնողական  

կարողությունների  ձևավորման  

միջոց>> 

ապրիլ    Լ․Բեդոյան 

  

 

 

29  2022-2023 ուստարվա  քննական 

հրահանգի  

մասսայականացում,քննությունների   

նախապատրաստում 

մայիս   ՄՄ նախագահ   

  

 

 

30  2022-2023 ուստարվա պետական 

առարկայական ծրագրերի 

կատարողականի 

ուսումնասիրությունները 

մայիս  ՄՄ նախագահ  

  

 

 

 

  

  

31  2022-2023 ուստարվա 

առաջադիմությունը 

բնագիտական առարկաներից   

մայիս  ՄՄ անդամներ  

  

 

 

32  120  ավելի  ժամ բացակայություն  

ունեցող  աշակերտների  

քննությունների կազմակերպում  

մայիս  ՄՄ անդամներ  

  

 

 



33  Բնագիտական առարկաների 

տարեվերջյան քննությունների 

արդյունքերի ամփոփում  

հունիս   ՄՄ նախագահ  

  

 

 

34  ՄՄ նախագահի տարեվերջյան 

հաշվետվության ներկայացում  

հունիս  ՄՄ նախագահ  

  

 

 

35  Գալիք՝ 2023-2024 ուստարում ՄՄ 

առարկաների նախնական 

դասաբաշխում կատարելու 

մասին  

հունիս  Կիրակոսյան 

Սարուխանյան 

  

 

 

 

36  Համադպրոցական ուսպլանի 

պետական բաղադրիչի 

ժամաքանակների բաշխում   և  

քննարկում 

հունիս  Ուսմասվար՝   

Ա․Կիրակոսյան 

  

 

 

 

  


