
Տաթև Աբրահամյան 

 

Հանդիպում կրթահամալիրի տնօրենի հետ 

 

2019-2020 ուստարվա գործունեություն 

• Դասընթացի ծրագիր. 7-րդ դասարան, 8-րդ դասարան 

• Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ  

• Ստեղծած ուսումնական նյութեր, ֆլեշմոբների առաջադրանքներ՝ սեպտեմբեր, ապրիլ 

• Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ. սեպտեմբեր՝ 15, հոկտեմբեր՝ 18, 

նոյեմբեր՝ 13, դեկտեմբեր՝ 12, հունվար՝ 10, փետրվար՝ 11, մարտ՝ 22, ապրիլ՝ 22, մայիս ՝20: (Բլոգն 

ունի 24 մշտական ընթերցող) 

• Մարտ-մայիս հրապարակումներ.  տեսադասեր (Teams ալիքի հղում)- տեսադասերը՝ 

բլոգում,  ուսումնական նախագծեր՝ մարտ, ապրիլ, մայիս ,  ընտանեկան դպրոցի 

խորհրդատվություն՝ 1,  2 , 3  

• Հունիսյան նախագծեր 

Մանկավարժական աշխատողի գործունեության գնահատում 

• Կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցություն՝ որպես սովորողների խմբի ղեկավար. 

Մասնակցել եմ ուսումնական օրացույցով նախատեսված բոլոր նախագծերին.  ,,Ուսումնական 

նախագծեր,, բաժին  

Սահյանական ընթերցումներ 

Ընտանեկան նախագծեր 

Կարդում ենք Տերյան  

Մայրենի լեզվի օր 

Բառարանային ֆլեշմոբ 

Կարդում ենք Թումանյան 

Բնակավայրն առանց ճաղերի 

Սեբաստացու օրեր 

Ուսումնական աշուն 

Կարդում ենք ,,Սասնա ծռեր,,  

Ձոն մայրիկիս  

Զատկական նախագիծ 

Տիգրան Հայրապետյան օրեր 

Հանրային աուդիտ 

Գրաբարյան օրեր, թարգմանչաց տոն 

Ստեփան Զորյանի օրեր 

Մայիսյան հավաք 

Սովորողի բլոգը՝ նախագիծ 

Կարդում ենք Աղայան 

• Կրթահամալիրի դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցություն 

Հեղինակային կրթական բաց ցանցով կրթական փոխանակումների կազմակերպում 
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Արատեսի դպրական կենտրոն  

Մյուս կրթական փոխանակումների նախագծերը՝ վերջին կետում: 

 

• դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

Սահմանված գրաֆիկով սովորողների հետ առավոտյան հերթապահություն եմ իրականացրել, 

աշնանային և հունվարյան ճամբարների ժամանակ մասնակցել եմ միջավայրի խնամքի 

աշխատանքներին ինչպես սովորողների հետ, այնպես էլ անձամբ: Ամեն օր մաքրել և կարգի եմ բերել 

իմ դասասենյակը:  

Աշխատանքները լուսաբանել եմ իմ բլոգում: 

Աշխատանքներ մանկավարժական ճամբարի ժամանակ:  

 

• Ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում  

Հունվարյան ճամբար . ուսումնական երկրորդ շրջան 

Հունիսյան առցանց ճամբար. ուսումնական չորրորդ շրջան . արդյունքներից  

 

• Ուսումնական ճամփորդությունների, կրթական փոխանակումների նախագծեր 

Քաղաքային ճամփորդություններ 

,,Կարդում ենք Կոմիտաս,, նախագծի ամփոփում Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում, 

ընթերցումներ 

Մատենադարան, քաղաքային թափառումներ 

 

Կրթական փոխանակումների նախագծեր 

Հայրենագիտական ճամփորդություն՝ Ելփին-Արատես  

Ստեփանակերտի թիվ 8 դպրոցի սովորողների ընդունելություն 

Քառօրյա ճամփորդություն Արցախում  

Հաթերք գյուղի սովորողներն ու ուսուցիչները կրթահամալիրում են  

Հայրենագիտական ճամփորդություն Գառնի-Հավուց թառ, կրթական փոխանակումներ Գառնիի 

դպրոցի հետ  

 

Այլ ճամփորդություններ 

Եռօրյա ձմեռային ճամբար Արատեսում 

Հայրենագիտական-մշակութային արշավ Գյումրի-Աշոցք  
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