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Հ/Հ Գործողություն Ժամանակ Կատարող 

1․ 1․ Մ/մ կազմի հաստատում 

2․Ուսուցչի պաշտոնային պարտականությունների 

ներկայացում 

3․Նախորդ ուստարվա աշխատանքների արդյունքների 

ամփոփում, նոր ուստարվա խնդիրների և անելիքների 

քննարկում 

4․Մ/մ տարեկան աշխատանքային պլանի նախագծի 

քննարկում 

5․Ուսպլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամերի տնօրինման  

առաջարկություն 

6․2021-2022 ուստարվա դասաբաշխման քննարկում 

7․Հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին 

համապատասխան ուսումնական ծրագրերի ուսումնական 

պլանների նախագծերի, դասագրքերի, ձեռնարկների, 

մեթոդական ձեռնարկների, նամակների քննարկում 

8․Կրթական բարեփոխումների և նորությունների 

մասսայականացում 

9․ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների նոր ուստարվա ԱՈՒՊ-ների 

մշակում  

10․Գիտելիքի, կարողությունների և արժեհամակարգի 

ստուգման ձևի քննարկում 

 

Օգոստոսի 

չորրորդ 

շաբաթ 

 

մ/մ նախագահ  

մ/մ անդամներ 

2․ 1․Covid 19-ի պայմաններում հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում գործունեության ուղեցույցի 

քննարկում 

2․Առարկայական թեմատիկ պլանավորումների քննարկում 

և հաստատում 

3․Սովորողների գիտելիքների , դասավանդման որակի 

բարձրացմանն ուղղված նոր տեխնոլոգիաների, մեթոդների 

քննարկում , կիրառում 

4․Էլեկտրոնային մատենավարության կարգի ներկայացում 

5․Բազմամասնագիտական թիմի հետ համատեղ 

աշխատանքների քննարկում: 

6․Փոխադարձ դասալսումների կազմակերպում 

7. Ֆիլմի դիտում Հայաստանի Հանրապետության 

անկախության 30- ամյակին նվիրված 

8. Զեկուցում «Հայաստանի Հանրապետություն» թեմայով /Ա. 

Մկրտչյան/ 

          

Սեպտեմբեր 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 

3․ 1․ Նախորդ ամսվա աշխատանքների ամփոփում 

2. Բաց դաս VIIԱ դասարանում «Աշխարհի բնակչությունը» 

թեմայով /Մանուկյան Բ./ 

3․  Քննարկումներ դասավանդման առկա խնդիրների 

 

Հոկտեմբեր 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 



վերաբերյալ, կարիքների գնահատում։  

4․ Մանկավարժական առաջավոր փորձի ուսումնասիրում, 

ընդհանրացում և ներդրում պրակտիկ աշխատանքում  

5․ Փոխադարձ դասալսումների արդյունքների 

վերլուծություն 

4․ 1․  Նախորդ ամսվա աշխատանքների ամփոփում 

2․  ԹԳԱ վերլուծություն 

3․ Գնահատման մեթոդաբանության ճիշտ կիրառման 

ստուգում 

4․  Բաց դաս VIIԱ դասարանում «Հայ միջնադարյան 

ճարտարապետություն և արվեստ» թեմայով /Ա. 

Համբարձումյան/ 

5. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան 

նվիրված միջոցառումների քննարկում 

6․ Համացանցի կրթական կայքերի , մասնագիտական 

ամսագրերի և թերթերի նյութերի ուսումնասիրում և 

քննարկում 

7․ Տնօրենության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքների 

կազմակերպում, իրականացում 

8. ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների 

կազմակերպման և անցկացման կարգի մասին* 

 

Նոյեմբեր 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 

5․ 1․ Նախորդ ամսվա աշխատանքների ամփոփում 

2․ Կատարողականի ստուգում 

3․ Առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարած 

աշխատանքների ամփոփում 

4․ 2021-22 ուս տարվա 2-րդ կիսամյակի համար 

նախատեսված աշխատանքների քննարկում 

5․ 12-րդ դասարանի ծրագրերի քննարկում 

6․ Առարկայական ուսումնասիրությունների կատարում և 

արդյունքների քննարկում 

7. Առարկայական օլիմպիադայի I փուլի արդյունքները և II 

փուլի մասնակիցների հաստատում* 

8. Մեթոդական զեկուցում. «» /Բ. Մանուկյան/ 

 

Դեկտեմբեր 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 

6․ 1․ II կիսամյակում XII դասարանում ուսումնասիրվող 

առարկաների թեմատիկ պլանների կազմման և ձևավորված 

խմբերի հետ իրականացվող աշխատանքների մասին 

2. Դպրոցականների առցանց օլիմպիադաների 

մասնակիցների ցուցակի ներկայացում* 

3. Բաց դաս VIԱ դասարանում «Հյուսիսային Ամերիկա» 

թեմայով /Բ. Մանուկյան/ 

4. Բաց դաս XԲ դասարանում «Մինչկոլումբոսյան 

Ամերիկան» թեմայով /Ա. Համբարձումյան/ 

 

Հունվար 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 



 

5․ Ուսումնական նոր ծրագրերի, դասագրքերի և 

մեթոդական ձեռնարկների ուսումնասիրում և քննարկում 

7․ 1. Նախորդ ամսվա աշխատանքների ամփոփում 

2․ Պլանավորված աշխատանքների արդյունքների 

ուսումնասիրման նպատակով  անցկացնել քննարկում 

3․  Մեթոդական զեկուցում. «» /Բարխուդարյան Է./ 

4․  Օլիմպիադայի II փուլի արդյունքների ամփոփում և 

հանձնարարականներ* 

5. Դաս-միջոցառում VIԱ դասարանում «Եկեղեցական 

տոներ» թեմայով /Ա. Մկրտչյան/ 

 

Փետրվար 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 

8․ 1. Նախորդ ամսվա աշխատանքների քննարկում 

2. Մասնագիտական զարգացման  ուսումնասիրություն 

3. Միջդասարանական առարկայական մրցույթներ 

(պատմություն, աշխարհագրություն) * 

4. Օլիմպիադայի մարզային փուլի արդյունքների 

ամփոփում և հանձնարարականներ* 

5. Ս. Հարության տոնին նվիրված միջոցառումների 

անցկացում* 
6. Մեթոդական զեկուցում. «» /Ա. Համբարձումյան/ 

 

Մարտ 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 

9․ 1. Նախորդ ամսվա աշխատանքների ամփոփում 

2. Նախորդ ամսվա կատարված դասալսումների 

քննարկում 

3. Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումների 

անցկացում* 
4. Ապրիլյան քառօրյա պատերազմին նվիրված ֆիլմերի 

ցուցադրում 
5. Մեթոդական զեկուցում. «» /Ղուկասյան Ա./ 

6. Չափորոշչի կատարման ստուգում 

 

Ապրիլ 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 

10 1. ԹԳԱ եւ ԿԳԱ անցկացում, վերլուծություն, արդյունքների 

քննարկում 

2. Կատարողականի ստուգում  

3. 120-200 և ավելի ժամ բացակայություն ունեցող 

աշակերտների քննությունների կազմակերպում 

4. Չափորոշչի կատարման ստուգում 

5. Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառումների 

անցկացում* 

 

Մայիս 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 

11 1. Անցած ամսվա աշխատանքների քննարկում 

2. IX և XII դասարանների ավարտական քննությունների 

ամփոփում 

3. II կիսամյակի աշխատանքների ամփոփում 

4. 2020-2021 ուս.տարվա մասնախմբի աշխատանքների 

ամփոփում 

5. Էքսկուրսիաներ. «Ճանաչենք մեր մարզը»* 

 

Հունիս 

 

մ/մ նախագահ 

մ/մ անդամներ 



 

 

* ենթակա է փոփոխման՝ կախված համաճարակային իրավիճակից 

 

 

 

 

 

 

2021-22 ուստարում նախատեսված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

ժամանակացույց 

Ամիս Նախատեսված աշխատանք Կատարող Դասարան 

Սեպտեմբեր 

Ֆիլմի դիտում Հայաստանի 

Հանրապետության անկախության 30- 

ամյակին նվիրված 

մ/մ անդամներ IX-XII 

44-օրյա պատերազմի հերոսներին 

նվիրված հուշ-երեկո 
մ/մ նախագահ XI-XII 

Հոկտեմբեր Բաց դաս «Աշխարհի բնակչությունը» 

թեմայով 
Մանուկյան Բ. VIIԱ 

Նոյեմբեր Բաց դաս «Հայ միջնադարյան 

ճարտարապետություն և արվեստ» 

թեմայով 

Ա. Համբարձումյան VIIԱ 

Երեխաների պաշտպանության 

միջազգային օրվան նվիրված 

միջոցառում 

Կ. Հայրապետյան IX 

Հունվար Բաց դաս «Հյուսիսային Ամերիկա» 

թեմայով 

Բ. Մանուկյան VIԱ 

Բաց դաս «Մինչկոլումբոսյան 

Ամերիկան» թեմայով 
Ա. Համբարձումյան XԲ 

Փետրվար Դաս-միջոցառում «Եկեղեցական տոներ» 

թեմայով 

Ա. Մկրտչյան VIԱ 

Մարտ Ս. Հարության տոնին նվիրված 

միջոցառում 
Ա. Մկրտչյան VIԱ 

Ապրիլ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված 

միջոցառումներ 
մ/մ անդամներ VIII-XI 

Ապրիլյան քառօրյա պատերազմին 

նվիրված ֆիլմերի ցուցադրում 

մ/մ անդամներ X-XI 

Մայիս Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված 

միջոցառումներ 
մ/մ անդամներ IX-XI 

 


