
Մարիետ Սիմոնյան 

Դասավանդման առարկա՝ հայոց լեզու, գրականություն 
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երեքշաբթի   
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չորեքշաբթի   
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պարապմունք 
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Հիմնական աշխատաժամանակում արվող աշխատանք 33 ժամ 
Մայր 

դպրոց 



 դպրոցի ուսումնական պլանի ընդհանուր բաղկացուցիցչով որոշված 

առարկայի, դասընթացի վարում 
10 

Մայր 

դպրոց 

նախասիրության ակումբի ղեկավարում (մասնակցություն) 2 
Մայր 

դպրոց 

լրացուցիչ կրթության դասընթացի ղեկավարում  1 
Մայր 

դպրոց  

դպրոցից դպրոց տեղափոխման վրա ծախսվող ժամանակ 1   

դասավանդման հետ կապված աշխատանք ուսումնական սեփական բլոգի 

վրա 
3   

դասավանդման հետ կապված աշխատանք սովորողների բլոգների հետ 3   

աշխատանք դպրոցի, կրթահամալիրի կայքում 1   

ուսումնական պարապմունքի նախապատրաստում 3   

Սեբաստացիներ երգչախումբ (վոկալ-գործիքային խումբ, պարի խումբ) 3   

փորձի փոխանակում (մենթորական աշխատանք կամ մենթորի հետ 

աշխատանք) 
3   

մեդիաուրբաթ (շաբաթական մինչև 60 րոպե) 1   

աշխատողների ընդհանուր հավաք (ամսական մինչև 60 րոպե)  1   

դասավանդողի շուրջտարյա դպրոց (շաբաթական մինչև 60 րոպե) 1   

 

 

 

 

Լրացուցիչ աշխատանք 



 

Ներքոնշյալը այն գործառույթներն են, որոնք մանկավարժության կենտրոնը ներկայացրել է 

դասավանդողի հիմնական գործառույթներից դուրս, և որոնք, իմ կարծիքով, ես կատարում եմ: 

 

1. Ուսուցիչ-հետազոտող. 
 

– ուսումնասիրություն (որոշակի բովանդակությամբ՝ այլոց փորձի, կրթահամալիրային 

կազմակերպման, կոնկրետ անհատի կամ խմբի աշխատանքի), 

– հոդված (ուսումնասիրության արդյունքներ-վերլուծություն, ծրագրի մշակում-

լրամշակում), 

– մանկավարժական օրագիր, 

– ուսումնական նյութերի փաթեթների ստեղծում, այդ թվում՝ նաև հեռավար ուսուցման 

համար. 

 

 Ուսուցչի լաբորատորիա 

 

 Մեդիաընթերցարան 

 

 Ընթերցարան 

 

https://oragirsite.wordpress.com/
https://mediayntercaran.wordpress.com/
https://marietsimonyan.wordpress.com/ընթերցարան/


 Ուսումնական նյութերի փաթեթ են իմ ամենօրյա առաջադրանքները (2014-2015, 2015-

2016, 2017-2018), մշակումները, որոնք դրված են իմ ուսումնական բլոգում՝ Պահոց 

բաժնում: 

 

 
 

2. Ուսուցիչ-նախագծի համակարգող. 
 

– կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով, հեղինակային կրթական ծրագրի 

ուսումնական պլանով որոշված, կրթահամալիրի մասնաժողովի հաստատած 

երկարաժամկետ՝ շուրջտարյա, մեկ ուսումնական շրջանի նախագծի մշակման, 

իրականացման, տարածման համակարգում. 
 

 Համակարգում եմ մայրենիի լաբորատորիայի աշխատանքները:  

 

3. Ուսուցիչ-մենթոր. 
 

– կրթահամալիրում փորձաշրջանով աշխատող, սկսնակ ուսուցչին ծրագրային 

մեթոդական աջակցություն՝ վիրտուալ միջավայրում՝ իր ուսումնական բլոգի, 

էլեկտրոնային կապի, սոցցանցերի միջոցով, ֆիզիկական միջավայրում 

պարապմունքների, խորհրդատվությունների միջոցով՝ մենթորի և (կամ) 

խորհրդատվություն ստացող ուսուցչի կաբինետում (դասարանում). 

 

https://marietsimonyan.wordpress.com/2018/08/13/մուտք-կրթահամալիր-ճամբար-մանկավար-4/


 

 

4. Ուսուցիչ-մասնագիտական խմբի ղեկավար 
 
 

– մասնագիտական խմբի ղեկավարում՝ մասնակցոթյուն մասնաժողովի նիստերին, 

մասնաժողովին իր մասնախմբին վերաբերող փաստաթղթերի ներկայացնում, գրավոր 

առաջարկություն մասնաժողովի նիստին ներկայացված փաստաթղթերի մասին, 

մասնախմբի անդամի բլոգավարությանը հետևում,  մասնախմբի սեմինար պարապմունքի 

վարում, մասնախմբի բլոգի վարում, մասնախմբի անդամի գործունեության գնահատման 

աշխատանքին մասնակցություն, կրթահամալիր դիմած մասնագետի ընտրությանը 

մասնակցություն. 
 

 

5. Ուսուցիչ-խմբագիր 
 

– սովորողների խմբի, ուսուցիչների բլոգների լեզվական խմբագիր-խորհրդատու. 

աշխատանքն արվում է դասարանում-խմբում ուսումնական պարապմունքների 

ժամանակ, հեռավար-առցանց, կարող են լինել նաև հանդիպումներ ֆիզիկական 

միջավայրում։ 

 

  

 

https://pedagogicalclubmskh.wordpress.com/2017/08/08/%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%80%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF/#more-4083


 

 


