
 



                                                           
Կազմակերպչական աշխատանքներ 

1. Մեթոդմիավորման տարեկան աշխատանքային պլանի կազմում, քննարկում, հաստատում: 

2. Մեթոդմիավորման անդամների միջև դասաբաշխման իրականացում: 

3. Ուսումնական պլանի բաղադրիչով և նախասիրականով սահմանված ժամաքանակի բաշխում: 

4. Առարկայական ուսումնական պլանների քննարկում, կազմում և հաստատում: 

5. Արտադասարանական խմբակների, պարապմունքների կազմակերպում: 

6. Ուսումնական ծրագրերի, տեղեկատուների, ուղեցույցերի հետ ծանոթացում: Կրթական կայքերի միջոցով առաջավոր փորձի 

ուսումնասիորւթյուն: 

7. Նախորդ ուսումնական տարվա ընթացքում թույլ տված թերացումների և բացթողումների պարզաբանում և դրանց վերացման 

ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների հստակեցում:  

8. Աշխատանքի բաժանում մեթոդմիավորման անդամների միջև: 

9. Կոնկրետ խնդիրներ նոր ուսումնական տարվա համար: 

10. Էլեկտրոնային մատենավարության հետ կապված աշխատանքների անթերի կազմակերպում:  

11. Նորմատիվ փաստաթղթերի տիրապետում, մեթոդական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն: 

12. Հերթական ատեստացիայի ներկայացված ուսուցիչների մասնակցության ապահովում վերապատրաստումներին և փաստաթղթային 

փաթեթի կազմում: 

 

Գիտամեթոդական աշխատանքներ 

1. Դասի արդյունավետության բարձրացման ուղիների մշակում: 

2. Դասավանդման ժամանակակից մեթոդների կիրառում:  

3. Մասնագիտական սեմինարների, մանկավարժական ընթերցումների և մեթոդական խորհրդատվությունների անցկացում: 

4. Փոխադարձ դասալսումների կազմակերպում: 

5. Օտար լեզուներիմեթոդական միավորման տասնօրյակի կազմակերպում երկու կիսամյակներում: 

6. Վերապատրաստված ուսուցիչների հետ փորձի փոխանակում, քննարկումներ: 

7. Սկսնակ ուսուցիչների հետ մեթոդական օժանդակության և աջակցության կազմակերպում: 

8. Առարկայական չափորոշիչների նկատմամբ վերահսկողության սահմանում: 



9. Աշխատանք օժտված սովորողների հետ: 

10. Աշխատանք օլիմպիադաների մասնակից սովորողների հետ: 

11. ԿԱՊԿՈՒ սովորողների համար նախատեսված չափորոշչային պահանջների պարզաբանում և իրականացման ձևերի 

կատարելագործում: 

12. Առարկայական ուսումնաթեմատիկ պլանով հաստատված աշխատանքների կատարում: 

13. Համակարգչային դասերի որակական բարձրացում: 

14. Տնօրինության և տեսչության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքների կազմակերպում և արդյունքների վերլուծություն: 

15. Առարկայական ստուգատեսերի և օլիմպիադաների անցկացում, արդյունքների վերլուծություն: 

16. Քննությունների նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում և անցկացում: 

17.Տարրական և հիմնական կրթական մակարդակների սահուն անցման ապահովում: 

18Ուսուցչի օգնականների հետ համագործակցություն ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

արդյունավետ կազմակերպում: 

17. Մանկավարժական նորագույն նվաճումների հետ ծանոթացում: 

18. Մասնագիտական սեմինարների, մանկավարժական ընթերցումների և մեթոդական խորհրդատվությունների, կլոր սեղանների 

անցկացում: 

 

Արտադասարանական միջոցառումներ 

1. Խմբակների աշխատանքների կազմակերպում: 

2. Մրցույթների, արտադասարանական միջոցառումների կազմակերպում: 

3. Պատի թերթերի լույս ընծայում: 

4. Թեմատիկ վահանակների ձևավորում: 

5. Օլիմպիադաների անցկացում: 

6. ՛՛Ռուսական արջուկ՛՛ մրցույթին մասնակցության ապահովում: 

7. Համաքաղաքային և հանրապետական տարբեր միջոցառումներին սովորողների մասնակցություն: 

8. Հասարակական և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից հայտարարված կրթական և այլ բնույթի ծրագրերին և 

մրցույթներին առկա, առցանց մասնակցություն: 



 

#             Գործողություն ժամանակ Կատարող  Արդյունքների 

ամփոփում 
1 Մ/Մ նիստի անցկացում Օգոստոս 

 

Մ/Մ նախագահ,  

անդամներ, 

փոխտնօրեն 

 

2  
Հանրակրթական առարկայական 
չափորոշիչների   համապատասխան 
ուսումնական ծրագրերի  կազմում՝ հաշվի 
առնելով  համավարակի պայմանները , 
ուսումնական պլանների,  նախագծերի 
քննարկում 

 

 

  

 

 

  

3 Ուսումնական պլանով սահմանված 
դասաժամերի նախնական բաշխում 
 

   

5 Ներկայացնել  նոր ուսումնական տարվա 
ուսումնական ծրագրերը, պետական 
չափորոշիչները,կազմել թեմատիկ 
ծրագրեր՝կատարելով գրավորների քանակի և 
անցկացման ձևի հետ կապված 
փոփոխություններ: 
 

   

6 Սեպտեմբեր ամսվա աշխատանքային պլան 
կազմելու մասին 
 

 

 

  

     

1 Մ/Մ նիստի անցկացում  Սեպտեմբեր  

 

Մ/Մ նախագահ, 

անդամներ 

 

2 Նախորդ ամսվա աշխատանքների  

քննարկում, ամփոփում 

   



3 Ուսուցիչների առարկայական թեմատիկ 
ծրագրերի քննարկում, հաստատում: 
Քննարկել և հաստատել ուսուցիրների 
թեմատիկ ծրագրերը,որոնց մեջ  ընդգրկված 
են  արդեն հստակեցված գրավորների 
քանակը (2 թեմատիկ 1 կիսամյակի համար 
անգլերենից և 3 թեմատիկ ռուսաց լեզվից) 

 

   

5 Մ/Մ աշխատանքային պլանի քննարկում և 
հաստատում 
 

   

6 Մասնակցություն ուսուցիչների 
ատեստավորման համար նախատեսված 
դասընթացներին 

 Ա. Աղագուլյան  

7 ՈՒսուցիչներին հանձնարարված 
զեկուցումների թեմաների նախանշում 

 

   

     

1 Մ/Մ նիստի անցկացում   Հոկտեմբեր  

 

 

 

Մ/Մ նախագահ, 

անդամներ 

 

2 Նախորդ ամսվա աշխատանքների  

քննարկում,  ամփոփում 

   

4 Գիտամեթոդական  թեմայով   զեկուցում 
 

 

 

  

5 Համացանցի  նյութերի օգտագործում և 

կիրառում ռուսաց լեզվի  ժամերին (գրողների 

կենսագրական ֆիլմերի դիտում, հայտնի 

ասմունքողների  լսումներ.  

   

6 Թեմատիկ գրավոր աշխատանքների 

վերլուծություն և նյութի  

համապատասխանությունը  ԹՊ-ին 

   



 

7 ՙ ̔Ռուսական արջուկ՚՚ ՚ միջազգային մրցույթի 

նախապատրաստական աշխատանքներ 

 

   

8 Նոյեմբեր ամսվա աշխատանքային պլանի 

կազմում  

 

 

   

     

1 Մ/Մ նիստի անցկացում  Նոյեմբեր  

 

 

Մ/Մ նախագահ և 

անդամներ 

 

2 Նախորդ ամսվա աշխատանքների  

քննարկում,  ամփոփում 

 

   

3 Տնօրինության կողմից տրվող գրավորի 

նախապատրաստում 

 

 

  

 

 

4 Գիտամեթոդական   զեկուցում 

 

 

   

5 Օլիմպիադայի  դպրոցական փուլի 

կազմակերպչական հարցեր 

 

   

6 ՙ ̔Ռուսական արջուկ՚՚ ՚ միջազգային մրցույթի 

անցկացում 

   

7 Դեկտեմբեր ամսվա աշխատանքային պլանի 

կազմում 

 

   

     

1 Մ/Մ նիստի անցկացում 

 
 Դեկտեմբեր  

 

Մ/Մ նախագահ և 

անդամներ 

 

2 Նախորդ ամսվա աշխատանքների  

քննարկում,  ամփոփում 

   



3 Կազմակերպել տնօրինության կողմից տրվող 

գրավորների անցկացումը 

 

   

4 Տնօրինության կողմից տրվող գրավորների 

արդյունքների ամփոփում 

 

 

 

  

5 Թեմատիկ գրավորների կատարողականի 

վերահսկում 

 

   

6  Օլիմպիադայի  դպրոցական փուլի 

արդյունքների ամփոփում 

 

   

7 1-ին կիսամյակի թեմատիկ պլանի 

կատարողականի ստուգում 

 

   

8 Հունվար ամսվա աշխատանքային պլանի 

կազմում 

   

1 Մ/Մ նիստի անցկացում 

 
Հունվար Մ/Մ նախագահ և 

անդամներ 

 

2 Նախորդ ամսվա աշխատանքների  

քննարկում,  ամփոփում 

   

3 Առարկայական ծրագրերի 1-ին կիսամյակի 

կատարողականը 

   

4 Փոխադարձ դասալսումներ    

5 Առարկայական օլիմպիադայի քաղաքային 
փուլի նախապատրաստական 
աշխատանքներ 

   

6 Փետրվար ամսվա աշխատանքային պլանի 

կազմում  

 

   



1 Մ/Մ նիստի անցկացում 

 
Փետրվար Մ/Մ նախագահ և 

անդամներ 

 

2 Նախորդ ամսվա աշխատանքների  

քննարկում,  ամփոփում 

   

3 Գիտամեթոդական  թեմայով   զեկուցում 

 

   

4 Փոխադարձ դասալսումներ    

5 Դասեր համակարգչային կենտրոնում    

6 Պոեզիայի մրցույթ անգլերենից    

7 Առարկայական օլիմպիադայի քաղաքային 
փուլի ամփոփում 

   

8 Մարտ ամսվա աշխատանքային պլանի 

կազմում 

   

1 Մ/Մ նիստի անցկացում 

 
Մարտ Մ/Մ նախագահ և 

անդամներ 

 

2 Նախորդ ամսվա աշխատանքների  

քննարկում,  ամփոփում 

   

3 Փոխադարձ դասալսումներ    

4 Պատի թերթերի ձևավորում    

5 Արցախյան պատերազմի մասնակից  

հերոսների հիշատակին նվիրված 

միջոցառումների նախապատրաստում 

   

6 Դասեր համակարգչային կենտրոնում    



7 Ապրիլ ամսվա աշխատանքային պլանի 

կազմում 

   

1 Մ/Մ նիստի անցկացում 

 
Ապրիլ Մ/Մ նախագահ և 

անդամներ 

 

2 Նախորդ ամսվա աշխատանքների  

քննարկում,  ամփոփում 

   

3 Փոխադարձ դասալսումներ    

4 Դասեր համակարգչային կենտրոնում    

5 Հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին 

նվիրված մոմավառություն, զրույց 

աշակերտների հետ 

   

6 Գիտամեթոդական  թեմայով   զեկուցում    

7 Մայիս ամսվա աշխատանքային պլանի 

կազմում 

 

   

1 Մ/Մ նիստի անցկացում 

 
Մայիս Մ/Մ նախագահ և 

անդամներ 

 

2 Նախորդ ամսվա աշխատանքների  

քննարկում,  ամփոփում 

   

3 Փոխադարձ դասալսումներ    

4 Դասեր համակարգչային կենտրոնում    

5 Այբուբենի տոների անցկացում    

7 Քննական առարկաների 
խորհրդատվություններ 

   



 

 

 

 

1 Մ/Մ նիստի անցկացում 
 

Հունիս Մ/Մ նախագահ և 

անդամներ 

 

2 Քննությունների անցկացում    

3 2-րդ կիսամյակի թեմատիկ պլանի 

կատարողականի ստուգում 
 

   

4 Սովորողների առաջադիմության տարեկան 
արդյունքների ամփոփում 

   

5 2022-2023 ուս. տարվա անելիքների 
նախանշում 

   


