
   

Աշխատանքի բովանդակությունը 

 

Կատարման     

ժամկետը 

Համագործակցությունը 

1 ԿԱՊԿՈԻ աշակերտների փաստաթղթերի 

ուսումնասիրում և համակարգում,ՏՄԱԿ-ի 

կողմից տրված արձանագրությունների, 

եզրակացությունների, 

ֆունկցիոնալիության նկարագրի 

ուսումնասիրում: 

 տարեսկիզբ տնօրեն,փոխտնօրեն,ուսուցիչներ, 

Մանկավարժահոգեբանական 

աջակցման թիմ,ծնող 

2 Կատարել դասալսումներ բոլոր այն 

դասարաններում ,որոնք ինձ են 

կցված:Նաև դիտարկում՝աշակերտներին 

ճանաչելու,նախնական տեղեկություններ 

հավաքելու նպատակով:Բացահայտել 

դասարանի այն թույլ օղակը,որը բախվում 

է ուսումնառության ընթացքում  

դժվարությունների կամ ծուլանում է 

սովորել : 

Սերտ համագործակցություն ապահովել 

դասավանդող ուսուցչի,դասղեկի և ծնողի 

հետ և համատեղ աշխատանքի 

արդյունքում բարձրացնել աշակերտների 

մոտ կրթվելու ցանկությունն ու 

աշխատասիրությունը/որպես գործիք 

կիրառել խրախուսման 

մեթոդը,նրբանկատորել փորձելով 

ընդգրկել սովորողների շարքերը/: 

տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն,փոխտնօրեն,ուսուցիչ, 

ուսուցչի օգնական 

3 Աշխատանքային պլանի մշակում՝ ելնելով 

ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների զարգացման 

առանձնահատկություններից: 

     

տարեսկիզբ 

տնօրեն,փոխտնօրեն,ուսուցիչ, ուսուցչի 

օգնական 



4 Աշխատանքային գրաֆիկի կազմում՝ 

դասարանական և 

արտադասարանական,ինչպես 

ԿԱՊԿՈՒ,այնպես էլ մյուս աշակերտների 

հետ կանոնակարգված աշխատելու 

համար: 

   

Տարեսկիզբ 

փոխտնօրեն,ուսուցիչներ, ուսուցչի 

օգնական 

5 ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների կարիքներից 

բխող միջավայրի հարմարեցում՝ 

դասարանում, 

դասարանից դուրս: 

       տարվա 

    

ընթացքում 

տնօրեն,ուսուցիչներ,ուսուցչի 

օգնական,մանկավարժահոգեբանական   

Աջակցման թիմ 

6 Ուսուցիչներին ցուցաբերել օգնություն 

աշակերտների 

ուսուցման,դաստիարակության 

գործընթացի պլանավորման և 

իրականացման գործընթացում: 

     տարվա  

   

ընթացքում 

 

փոխտնօրեն ,ուսուցչի օգնական 

7 Աջակցել ԱՈԻՊ-ի  իրականացմանը:       տարվա  

   

ընթացքում 

 

տնօրեն,փոխտնօրեն,դասավանդող  

ուսուցիչներ,ՄԱԾԱՊԻ-ի տրամադրող 

խումբ,ծնող 

8 Աջակցել ուսուցիչներին ԿԱՊԿՈՒ 

սովորողի համար ԱՈԻՊ-ով 

Սահմանված 

գիտելիքների,կարողությունների 

և հմտությունների յուրացման 

գործընթացների: 

     տարվա 

   

ընթացքում 

    

փոխտնօրեն,դասավանդող 

ուսուցիչներ,ուսուցչի օգնական 

9 Իրականացնել աշակերտների 

ուսումնառության խնդիրների 

ուղղությամբ դիտարկումներ, կատարել 

վերլուծությունների: 

     տարվա  

  ընթացքում 

տնօրեն,փոխտնօրեն,ուսուցչի 

օգնական 



10 Օժանդակել ուսուցիչներին ԿԱՊԿՈՒ  

սովորողների համար ուսումնական 

նյութերի պատրաստման գործընտացում: 

     տարվա 

  ընթացքում 

    

փոխտնօրեն,դասավանդող 

ուսուցիչներ,ուսուցչի օգնական 

11 Դիտարկել,բացահաըտել և հետազոտել 

սովորողների ուսումնառության 

գործընթացի դժվարությունները : 

   տարվա 

  ընացքում 

 

փոխտնօրեն,դասավանդող 

ուսուցիչներ,ուսուցչի օգնական 

12 

 

Իրականացնել ամենամսյա հանդիպումներ 

ՄԱԾԱՊ-ի թիմի հետ: 

    տարվա 

  ընթացքում 

փոխտնօրեն,ՄԱԾԱՊ-ի տրամադրող 

խումբ,ուսուցչի օգնական ծնող 

13 Աջակցություն ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներին 

ոչ միայն դասարանային աշխատանքների 

միջոցով,այլև 

արտադասարանական՝լրացուցիչ 

աշխատանքների կատարմամբ: 

    տարվա 

 ընթացքում 

ուսուցիչներ,ուսուցչի օգնական, 

մանկավարժահոգեբանական 

աջակցման թիմ 

14 Օգնություն ուսուցիչներին դասի 

պլանավորման և իրականացման հարցում: 

    տարվա  

 ընթացքում 

ուսուցչի  օգնական,դասավանդող 

ուսուցիչներ 

15 Մասնակցություն ԱՈՒՊ-ի վերաբերյալ 

ժողովներին,ինչպես 

նաևմշտադիտարկման 

,ընթացիկ,կիսամյանկային և տարեկան 

ամփոփիչ գնահատման գործընթացին: 

    տարվա 

  ընթացքում 

տնօրեն,փոխտնօրեն,ուսուցիչներ, 

ուսուցչի 

օգնական,մանկավարժահոգեբանական 

աջակցման թիմ,ծնող 

14 Ընթացիկ աշխատանքների,զարգացման 

դինամիկայի և առկա խոչընդոտների 

վերաբերյալ 

տեղեկատվության  տրամադրում 

գործընթացի մասնակիցներին: 

    տարվա  

 ընթացքում 

տնօրեն,փոխտնօրեն,ուսուցիչներ, 

ուսուցչի օգնական, 

մանկավարժահոգեբանական 

աջակցման թիմ,ծնող 

15 Պարբերաբար 

հանդիպումներ,քննարկումներ դպրեցի 

   տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն,փոխտնօրեն,ուսուցիչներ, 

ուսուցչի օգնական, 



մեթոդմիավորումների անդամների և 

ՄԱԾԱՊ-ի թիմի անդամների հետ: 

մանկավարժահոգեբանական 

աջակցման թիմ,ծնող 

16 Ծնող-աշակերտ-դպրոց կապի 

համագործակցության պահպանում: 

   տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն,փոխտնօրեն,ուսուցիչներ, 

ուսուցչի օգնական 

,մանկավարժահոգեբանական 

աջակցման թիմ,ծնող 

17 Մասնակցել դասղեկի ժամերին՝ըստ 

անհրաժեշտության,ելնելով տվյալ 

դասարանում առկա սոցիալ-հոգեբանկան 

խնդիրներից: 

   տարվա 

ընթացքում 

ուսուցչի  օգնական 

18 Տարրական դասարաններում 

իրականացնել հավասարակշռության 

պահպանման,հմտությունների 

ամրապնդման խաղեր և խաղային 

վարժություններ : 

   տարվա 

ընթացքում 

փոխտնօրեն,ուսուցչի օգնական 

 

19 

Իրականացնել մշտական 

հանդիպումներ,քննարկումներ 

դասավանդող ուսուցիչների 

հետ՝յուրաքանչյուր աշակերտի խնդիրն 

անհատապես վերհանելու և համատեղ 

աշխատանքային ծրագրեր մշակելու 

համար: 

   տարվա 

ընթացքում 

փոխտնօրեն,դասավանդող 

ուսուցիրներ,ուսուցչի օգնական 

20 Սկսնակ մանկավարժական կադրերին 

ծանոթացնել ԿԱՊԿՈՒ սովորողների 

խնդրիներին,ԱՈՒՊ-ների լրացման 

կարգին: 

   տարվա 

ընթացքում 

փոխտնօրեն,ուսուցչի օգնական 

21 Մշտական հսկողություն սահմանել 

ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների կրթության 

կազմակերպման գործընթացին: 

   տարվա 

ընթացքում 

փոխտնօրեն,ուսուցչի օգնական 



22 Համաճարակային իրավիճակից 

ելնելով,ըստ անհրաժեշտության աջակցել 

կազմակերպել հնարավոր հեռավար 

ուսուցումը 

1.Ուսուցչի օգնականի կողմից աջակցվող 

դասարանների ցանկը ՝2-րդ.գ,3-րդ.գ ,        

5-րդ.բ, 6-րդ.գ, 8-րդ.ա, 9-րդ.ա, 12-րդ.ա 

2.Հեռավար ուսուցման անցնող 

աշակերտների 

անունները՝Ս.Էդվարդ,Մ.Դավիթ,Մ.Ալեքսեյ, 

   տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն,փոխտնօրեն,դասավանդող 

ուսուցիչներ,ուսուցչի օգնական,ծնող 

23 ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներին,ովքեր 

ցանկություն են հայտնում անցնել 

հեռավար ուսուցման, 

ցուցակագրել,վերհանել առկա 

խնդիրներն՝պատշաճ կերպով այն 

կազմակերպելու համար: 

տարվա 

ընթացքում 

փոխտնօրեն,դասավանդող 

ուսուցիչներ,ուսուցչի օգնական,ծնող 

24 Հեռավար ուսուցման ընթացքում 

անցկացնել քննարկումներ՝պարզելու 

տարվող աշխատանքի 

արդյունավոտությունը,թերությունները և 

ըստ անհրաժեշտության ձեռնարկել 

միջոցներ: 

տարվա 

ընթացքում 

դասավանդող ուսուցիչներ,ուսուցչի 

օգնական,ծնող 

25 Թույլ առաջադիմություն կամ 

ուսումնական նյութը դժվարությամբ 

յուրացնող աշակերտներին ցուցաբերել 

աջակցություն/կատարել անհատական 

կամ փոքր խմբով պարապունք/: 

   տարվա 

ընթացքում 

Դասավանդող ուսուցիչ,ուսուցչի 

օգնական 

26 Անցկացնել դասալսումներ՝ նպատակ 

ունենալով պարզելու աշակերտների հետ 

տարվող աշխատանքների և ուսումնական 

գործընթացի արդյունավելությունը: 

   տարվա 

ընթացքում 

փոխտնօրեն,ուսուցչի օգնական 



27 Ներկայացնել կատարված 

աշխատանքների մասին հաշվետվություն  

տնօրենին: 

   տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն,փոխտնօրեն,ուսուցչի 

օգնական 

28 Հարգել և պաշտպանել աշակերտի 

իրավունքներին,ազատությունը, պատիվն 

ու առժանապատվությունը: 

   տարվա 

ընթացքում 

փոխտնօրեն,ուսուցչի օգնական 

     

 

 

 

 

                                                                                     Ուսուցչի օգնական՝   Ա.Խաչիյան 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                                               Հաստատում եմ՝ 

                                                                                Աբովյանի կրթահամալիրի 



                                                                 Տնօրեն՝      Ա.Դաղբաշյան 
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