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ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ    ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ  ՆԻՍՏ 1 

Օգոստոսի 27- 30 

Օրակարգում ՝ 

1. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
2. Օրինակելի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի 

բաշխման  առաջարկությունների  մշակում : 
3. Հանրակրթական  առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան 

առարկայական ուսումնական պլանի ,դասաբաշխման նախագծի քննարկում: 
4. Թեմատիկ պլանների քննարկում և ներկայացում տնօրենի հաստատմանը: 
5. Սովորողներին դասագրքերով և այլ ուսումնական գրականությամբ 

ապահովելու հետ առնչվող խնդիրների քննարկում : 
6. Բանավոր , գործնական և թեմատիկ աշխատանքների թվի որոշում : 

  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

Սեպտեմբերի 25- 27 –ը 

Օրակարգում ՝ 

1. Նախորդ մ/մ նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցում : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Օրվա դասի պլանների մշակման և կազմման  հարցը : 
4. II –IV  դասարաններում  ընթերցանության գնահատման  կազմակերպման 

հարցը: 
5. Մայրենի , մաթեմատիկա առարկաների ուսման որակի ուսումնասիրության  և 

վերահսկողության հարցը  /ՆԴՎ/ : 
6. Բաց դաս մայրենի առարկայից  II դասարան << Տերևաթափ>> 

                                                                                                                            Դասվար ՝ Կ. 
Ղազարյան 

 

 

 

 



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  3     

Հոկտեմբերի 25- 29 -ը 

Օրակարգում ՝ 

1. Նախորդ մ/մ նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցում : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Դասավանդման նոր մեթոդների հնարների կիրառման  հարցը : 
4. Էլեկտրոնային դասամատյանների լրացման  վիճակը : 
5. Համադպրոցական  գրավոր աշխատանքների կազմում և ներկայացում 

տնօրենի հաստատմանը /IV դասարան/ 
6. Բաց դաս  I դասարան <<Ա , ա>> հնչյուն տառի ուսուցում  
7. Մեթոդական  զեկուցում <<Գործնական աշխատանքները տարրական 

դասարաններում>>    զեկուցող ՝ Զ. Մարտիրոսյան : 

 

 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

Նոյեմբերի  22- 26 –ը 

Օրակարգում  ՝ 

1. Նախորդ մ/մ նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցում : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Անգլերեն  առարկայի  ուսման որակի ուսումնասիրության  և 

վերահսկողության հարցը  /ՆԴՎ/ : 
4.   Համադպրոցական  գրավոր աշխատանքների անցկացում  և արդյունքների                      

քննարկման  հարցը 
5.  Մեթոդական  զեկուցում    <<Տրամաբանական խնդիրները  ,որպես կրտսեր    

դպրոցականի զարգացման  միջոց>>    զեկուցող ՝ Կ. Ղազարյան : 
 

 

 

 



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 5 

Դեկտեմբեր 24 -28 –ը 

Օրակարգում ՝ 

1. Նախորդ  մ/մ   նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցում : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
3. Մեթոդմիավորման  ուսուցիչ  Տ. Եղիազարյանի կազմակերպած 

մասնագիտական և մանկավարժական – մեթոդական սեմինարի  հարցը : 
4. Մեթոդական  զեկուցում    <<Դիտակտիկ  պարագաների կիրառման 

նպատակահարմարությունը տարրական  դասարաններում>>    զեկուցող ՝ Ա. 
Ոսկանյան 

5. Բաց դաս  - <<Ճպուռն  ու  մրջյունը >> IV դասարան , մայրենի 
6. Առաջին  կիսամյակի արդյունքների  քննարկում : 

 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  6 

Հունվարի  23 – 27 ը 

Օրակարգում ՝ 

1. Հաղորդում  նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման 
ընթացքի մասին   մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում  : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
3. Թմատիկ պլաններում փոփոխությունների  քննարկում  : 
4. Հունվար  ամսվա աշխատանքների արդյունքների  քննարկում : 
5. Էլեկտրոնային մատյանը վարելու հարցի քննարկում : 
6. Մեթոդական  զեկուցում   <<Աշակերտների ինքնուրույն աշխատանքների 

կազմակերպման ձևերը տարրական  դպրոցում >>   
                                                                                                 զեկուցող ՝ Գ .Հարոյան 

  

 

 

 



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  7 

Փետրվարի 24 -28 –ը 

Օրակարգում ՝ 

1. նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին   
մեթոդմիավորման   նախագահի զեկուցում  : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում ; 
3. II –IV  դասարաններում  ընթերցանության գնահատման  կազմակերպման   

հարցը : 
4. Մեթոդական  զեկուցում ՝  <<Տարիքային  հոգեբանություն>> 

                                                                                                 զեկուցող ՝ 
Տ.Եղիազարյան 

5. Բաց դաս  - <<Ինչպես լուծվեց աղվեսի և  շան  վեճը >> III դասարան , մայրենի 

                                                                                                      Դասվար ՝Ա. Ոսկանյան 

     

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 8 

Մարտ  22 -25-ը 

Օրակարգում ՝ 

1. նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին   
մեթոդմիավորման   նախագահի զեկուցում  : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Տարրական  դասարաններում ընթերցանության գնահատման արդյունքների  

քննարկում : 
4. Համադպրոցական  գրավոր աշխատանքների կազմում և ներկայացում 

տնօրենի հաստատմանը /IV դասարան/ 
 

5. Բաց դաս  - <<Հեքիաթը  երաժշտության  մեջ >> III դասարան , երաժշտություն  
: 

6. Ռուսաց  լեզու առարկայի ուսման որակի ուսումնասիրության  և 
վերահսկողության հարցը  /ՆԴՎ/ : 

 

 



 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9 

Ապրիլի 25  -29 –ը 

Օրակարգում ՝ 

1. նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին   
մեթոդմիավորման   նախագահի զեկուցում  : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Մեթոդական  զեկուցում ՝  <<Ֆիզկուլտուրան  դպրոցում>> 

                                                                                                 զեկուցող ՝ 
Ա.Բաղդասարյան 

4. Առարկայական  միջոցառում  - <<Գիտունիկների  ակումբ >> II- III 
դասարաններ 

5. Համադպրոցական  գրավոր աշխատանքների անցկացում  և արդյունքների                      
քննարկման  հարցը 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 10 

Մայիս  23 – 27 -ը 

Օրակարգում ՝ 

1. նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին   
մեթոդմիավորման   նախագահի զեկուցում  : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում   
3. Թեմատիկ  գրավոր աշխատանքների անցկացում ,քննարկում   և 

արդյունքների վերլուծություն : 
4. 120 -200 ժամ բացակայություն  ունեցող սովորողների համար  քննությունների 

նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում : 
5. Առարկայական  միջոցառում  - <<Հրաժեշտ այբենարանին >>  I դասարան : 
6. Քննական  հրահանգի մասսայականացում , թեստերի  կազմում և հաստատում 

: 

 

 

 

 



 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 11 

Հունիսի   

Օրակարգում ՝ 

1. ՈՒսումնական  տարվա  մ/մ որոշումների կատարման մասին 
մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցումը : 

2. Էլեկտրոնային մատյանը վարելու որակը : 
3. Գիտելիքների ստուգման արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում : 
4. Բաց դաս  - <<Հայերենը հայու խորհուրդն  է >> IV դասարան , Օշական 
5. ՈՒսումնական  տարվա  ընթացքում կատարված աշխատանքների 

վերլուծություն և ամփոփում  : 
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