
Մանկավարժական աշխատողների հանդիպումներ 

կրթահամալիրի տնօրենի հետ 

 

2019-2020 ուստարում՝ 5-6 տարեկանների դասվար, Հարավային-դպրոց 

պարտեզ. ուսումնական բլոգը՝ https://lusyhakob.wordpress.com/ 

2020-2021 ուստարում՝ 2-րդ դասարանի դասվար, Հարավային դպրոց-

պարտեզ https://lusyhakob.wordpress.com/ 

 

1. հանդիպումը նախապատրաստող աշխատողը՝ մանկավարժական 

աշխատողի 2019-2020 ուստարվա գործունեության գնահատում, այդ 

թվում՝ 

 դասընթացի (դասընթացների) ծրագիր 

 Մանկավարժական հոդված 

 

Սեպտեմբեր ամսվա նախագծեր  

 «Կրթական շքերթ» 

 «Ողջույն, ես …» 

 «Բարձունքի հաղթահարում»  

 Սեպտեմբերիկ ստուգատես 

 

Հոկտեմբեր ամսվա նախագծեր 

 Հոկտեմբերիկ 

 Կոմիտասյան օրեր 

 Միջավայրի խնամք 

 Սեբաստացի ուսուցչական երգչախումբն Արցախում 

 Խաղողածեսը Վեդի քաղաքում 

 Թթուդրիկ 

 

https://lusyhakob.wordpress.com/2020/05/29/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/05/29/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://lusyhakob.wordpress.com/
https://lusyhakob.wordpress.com/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/08/14/%d5%ab%d5%b4%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%b0%d6%80%d5%b3%d5%be%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%ba/
https://lusyhakob.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/09/05/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9-2/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/09/12/%d5%ab%d5%b4-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%a8-2/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/09/30/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a7/
https://lusyhakob.wordpress.com/category/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://lusyhakob.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/10/04/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/10/30/%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/10/31/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/10/21/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%83%d5%b8%d6%84%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/10/20/1916/


Նոյեմբեր ամսվա նախագծեր 

 Նոյեմբերիկ ստուգատես 

 Սեբաստացու օրեր 

 Լավաշթխիկ 

 Գեղարվեստը Հարավում 

 Չրի շարոցների պատրաստում 

 Ճամփորդություն Բուսաբանական այգի 

 Պլաստիլինի պատրաստում 

Դեկտեմբերամսվա նախագծեր 

 Դեկտեմբերիկ ստուգատես 

 Լույսեր,գույներ ,ազդեցություններ 

 Ամանորյա տոնախմբություն 

  Ճամփորդություն  

 Պատմում են Ձմեռ պապիկի մասին 

 Տոնական ֆլեշմոբ 

Հունվար ամսվա իրականացրած նախագծեր  

 Հունվարիկ ստուգատես 

 Ղափամայի ծեսը Հարավում 

 Բնագիտական փորձ 

 Ազգային ծիսական խաղեր 

 Մուլտֆիլմի դիտում 

Փետրվար ամսվա իրականացրած նախագծեր 

 Փետրվարիկ 

 Հիգիենայի ստուգատես 

 Երգերգույներ,ազդեցություններ 

  Այցելություն Խնկո- Ապոր մանկական գրադարան   Այցելություն 

Խնկո- Ապոր մանկական գրադարան  

 Թումանյանական օրերին ընդառաջ 

Մարտ ամսվա իրականացրած նախագծեր 

https://lusyhakob.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/11/22/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/11/18/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af-%e3%80%8a%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4%e3%80%8b/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/11/18/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af-%e3%80%8a%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4%e3%80%8b/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/11/12/%d5%b9%d6%80-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/11/07/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/11/30/%d5%b6%d5%be%d5%a5%d6%80-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc/
https://lusyhakob.wordpress.com/category/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/12/04/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%b7%d5%a5%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%ac/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/12/18/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/12/15/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a1/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/12/18/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc-%d5%ba%d5%a1%d5%ba%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5/
https://lusyhakob.wordpress.com/2019/12/19/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b7%d6%80%d5%ad%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%87-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%ab-%d5%ad%d5%a1/
https://lusyhakob.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/01/31/%d5%b0%d5%a5%d5%9c%d5%b5-%d5%bb%d5%a1%d5%9c%d5%b6-%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%b4%d5%a1/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/01/31/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d6%8a%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/01/20/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ae%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2-%e3%80%8a%d5%ad%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%ac-%d6%83%d5%a1%d6%83%d5%a1%e3%80%8b/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/01/15/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://lusyhakob.wordpress.com/category/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/02/27/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%af-%e3%80%8a%d5%b0%d5%ab%d5%a3%d5%ab%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e3%80%8b/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/02/26/%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/02/18/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8-%d5%a1%d5%ba/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/02/18/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8-%d5%a1%d5%ba/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/02/18/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8-%d5%a1%d5%ba/
https://lusyhakob.wordpress.com/2020/02/12/5%d6%8a6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ae%d5%a5%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b0-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab/


 Մարտիկ 

 Բառթխիկ 

 Համեղ մաթեմատիկա 

 Հոդված 

 Ընտանեկան թատրոն 

 Բակային խաղեր 

Ապրիլ ամսվա իրականացրած նախագծեր 

 Ապրիլիկ 

 Ես կարողանում եմ 

 Ծիսական խոհանոց 

 Զատիկ 

 Պարտիզապուրակային գործ 

 Ստվերային թատրոն 

 

Մայիս ամսվա իրականացրած նախագծեր 

 Ես կարողանում եմ 

 Մայիսիկ 

 Մայիսյան հավաք 

 Համբարձման ծեսն ընտանիքում 

 Ելք ստուգատես 

 Մեդիահմտություններ 

 Իմ թաղարը 

 Ես կարողանում եմ 

Հունիսյան նախագծեր 

Ընտանեկան դպրոցի արդյունքներ 

 

Կրթահամալիրային նախագծեր 

 Զատիկ 

 Ուսումնական ճամփորդություններ 
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Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

Սեպտեմբեր՝ 27 նյութ 

Հոկտեմբեր՝ 28նյութ 

Նոյեմբեր՝ 17 նյութ 

Դեկտեմբեր՝ 20 նյութ 

Հունվար՝ 23 նյութ 

Փետրվար՝ 25 նյութ 

Մարտ՝ 38 նյութ 

Ապրիլ՝ 44 նյութ 

Մայիս՝ 29 նյութ 


