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ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԼԱՆ 

Հ/Հ Աշխատաանքի բովանդակությունը Համագործակցություն Ժամկետ 
1 Դիտարկում աշակերտներին 

ճանաչելու, նախնական 
տեղեկություններ հավաքելու 
նպատակով: 

Ուսուցիչ, ուսուցչի 
օգնական 

Տարվա ընթացքում 

2 Դիտարկումների վերաբերյալ 
վերլուծությունների կատարում 

Ուսուցիչ, ուսուցչի 
օգնական 

Տարվա ընթացքում 

3 Սովորողի ուսումնասիրության 
խնդիրների ուղղությամբ 
դիտարկումների իրականացում ըստ 
հաստատության և ուսուցչի կողմից 
առաջադրված նպատակի 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

4 Երեխաների ուսումնառությն 
գործընթթացում ուսումնական նյութի 
յուրացմանը խոչընդոտող 
բովանդակային և 
հոգեբանամանկավարժական 
խնդիրների բացահայտում, 
դիտարկում և հետազոտում: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

5 Աշակերտի մոտ ձևավորել և 
զարգացնել ստեղծագործական 
կարողություններ և հմտություններ: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

6 Նպաստել հաճելի, բարենպաստ 
մթնոլորտ ստեղծելուն՝ հետագա 
արդյունավետ աշխատանքի համար: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

7 Օգնել ուսուցիչներին 
հանրակրթության և առարկայական 
չափորոշիչներին և ծրագրերին 
համապատասխան սովորողների 
ուսուցման և դաստիարակության 
պլանավորման : 

Ուսուցիչ,  
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

8 Խորացնել մաքրակենցաղ և առողջ 
ապրելակերպի կանոնների մասին 
պատկերացումները, 
պատասխանատու վերաբերմունք 
ձևավորել  իրենց առողջության 
հանդեպ: 
 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 



9 Երեխաների մոտ խթանել 
ինքնաճանաչումը, ինչպես նաև 
երեխայի մոտ սեփական հույզերի 
գիտակցմանը: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

10 Կարևորել փոխօգնության գաղափարը 
ընկերության մեջ.  
Խթանել փոխօգնությունը և 
համագործակցությունը: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

11 Դժվար հարմարվող երեխաներին 
օգնել ինտեգրվել աշակերտական 
կոլեկտիվ: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

12 Նպաստել սաների նրբանկատ,  
կշռադատված վարքագծի 
ձևավորմանը, կարևորել փոխադարձ  
հարգանքի դերը մարդկային 
փոխհարաբերություններում: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

13 Ելնելով կարիքներից նպաստել 
շտկողական աշխատանքներին և օգնել 
իրագործել դրանք: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

14 Կատարել աշակերտի կրթական 
գործընթացի մշտական 
վերահսկողություն: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

15 Հաճախակի ցուցաբերել օգնություն այն 
դասարաններում, որտեղ կա 
ուսումնական գործընթացի հետ 
կապված դժվարություններ:  

 Տարվա ընթացքում 

16 Անցկացնել դասալսումներ նպատակ 
ունենալով պարզելու թույլ 
կարողություններ ունեցող 
սովորողների ուսումնական 
գործունեության և նրանց հետ տարվող 
աշխատանքների 
արդյունավետությունը, 
յուրաքանչյուրի զարգացման 
շարժընթացը: 

Ուսուցիչ,  
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

17 Անհատական և խմբային 
խորհրդատվություն ծնողներին՝ 
աշակերտների մոտ առկա 
ուսումնական խնդիրների լուծման 
նպատակով: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 



18 Նպաստել աշակերտների կրթության 
գործին ծնողների մասնակցության 
ակտիվացումը:  

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

Տարվա ընթացքում 

19 Շարունակական հսկողություն 
երեխաների նկատմամբ ծնողների 
կղմից անհրաժեշտ խնամքի և 
դաստիարակության իրականացմանը: 

Ուսուցիչ, ծնող, 
ուսուցչի օգնական 

 

20 Ներկայացնել կատարված 
աշխատանքների մասին 
հաշվետվություն տնօրենին 

Ուսուցչի օգնական, 
տնօրեն 

Տարեվերջ 
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