
Գրետա Բակունց 

2019-2020 ուստարում դասավանդել է 4-5-րդ դասարանցիների հանրակրթական 

մաթեմատիկա Արևմտյան դպրոց պարտեզում, Միջին դպրոցի 6-րդ դասարանում: 

2020-2021 ուստարում հայտ է ներկյացարել 4-5-րդ դասարաններում, Միջին դպրոցում 

հանրակրթական մաթեմատիկա դասավանդելու, 4-5-րդ դասարաններում սովորողի 

ընտրությամբ մաթեմատիկոսի գործունեություն իրականացնելու համար: 

2019-2020 ուստարում մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի առաջադրանքներ կազմել է hունվար 

ամսին՝ երկրորդ մակարդակ: 

Մնացած ուսումնական գործունեությունը, որպես մաթեմատիկա դասավանդող, Գրետա 

Բակունցի բլոգից, ըստ ներկայացվող բովանդակության: 

Դասընթացի (դասընթացների) ծրագիրը: 

Բլոգում ներկայացված է 4-6 - րդ դասարանների մաթեմատիկայի   և մաթեմատիկա 

առանց բանաձևերի ծրագրերը: 

Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ: 

Պատրաստել է Մաթեմատիկա, առաջադրանքների փաթեթ, 4-րդ դասարան, մաս 1-ին 

(մեթոդական մշակում): Աշխատանքը տեղադրված է «Տիգրան Հայրապետյան » 

գրադարանում: 

Գրել է հետևյալ հոդվածը՝ 

• Մաթեմատիկան գործնական դարձնելու փորձերը կրտսեր դպրոցում(հոդված) 

   

Ընտրությամբ գործունեության խումբ չի ղեկավարել: 

 Լրացուցիչ կրթության խումբ չի ունեցել: 

2019-2020 ուստարվա նախագծերը: 

 

 2019-2020 ուստարում իրականացրել է հետևյալ նախագծերը՝ 

• Համագործակցային նախագիծ եռալեզու փաթեթ՝ մաթեմատիկա+ռուսերեն+ 

անգլերեն+հայերեն 

• Սասնա ծռերը մաթեմատիկայի տեսանկյունից 

• Գործնական չափումները հեռավար-առցանց  ուսուցման ընթացքում 

• Մետաղադրամի պատմությունը։ Կեղծ և իրական մետաղադամներ 

• Մոգականը մաթեմատիկայում 

• Թվերի մեծ աշխարհում 

• Ընտանեկան ֆլեշմոբ 
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• Մաթեմատիկան Զատկի տոնին ընդառաջ 

• Ուսումնական գարուն 

• Կորոնավիրուսի վիճակագրական տվյալների վերլուծություն 

• Գարնանամուտ 

• Հեռավար-առցանց ուսուցման նախագիծ։ Հետաքրարաշարժ առաջադրանքների 

առցանց փաթեթ 

• Առցանց ուսուցում։ Մարտի 2-6-ի աշխատակարգը ըստ դասարանների 

• Մաթեմատիկան ու Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները 

• Ստեղծագործող փոքրիկ մաթեմատիկները 

• Մաթեմատիկան  իմ   կյանքում 

• Իմ ընտանիքը  

• Մխիթար Սեբաստացին թվերի աշխարհում 

• Ուսումնական աշուն 2019 

• Հանրային աուդիտ, տվյալների վերլուծություն 

• Գործնական մաթեմատիկա 

• Մեզ շրջապատող ուղղանկյունանիստերը 

• Ամանորին  ընդառաջ 

• Համագործակցային մաթեմատիկական օնլայն խաղ-մրցույթ 

• Մաթեմատիկան և ազգագրությունը 

• <<Ձմեռային մարզական խաղեր>> ճամփորդական նախագիծ 

• Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության նախագծերի ստուգատես 

• Տրամաբանական խաղեր 

• Ուսուցում անպատ, թափանցիկ միջավայրում 

• <<Սովորող-սովորեցնող>> նախագիծ 

• Մաթեմատիկան ու Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները 

• Հարթ պատկերներից տարածական մարմինների ստացում. 

Բնագիտատեխնիկական ֆլեշմոբ 

• Մտածե՞նք միասին 

• Բնագիտատեխնիկական ֆլեշմոբ-ստուգատես 

• Ղափամա+մաթեմատիկա 

• Գունային խաղեր 

• Մաթեմատիկ-տեխնոլոգների ջոկատի հետաքրքիր առօրյան 

• Մրցույթ-վիկտորինա 

 

Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի առարակայի առաջադրանքների փաթեթն՝ այստեղ: 

 

Ֆլեշմոբյան առաջադրանքները  սովորողների հետ քննարկել են: 

 

Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշը՝ 
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Մարտ-մայիս հրապարակումները 

 

    

Հեռավար-առցանց ուսուցման  տեսադասերը ձայնագրված են,  երևում է իր էջում: 

Ուսումնական նախագծերը հրապարակված են ըստ շաբաթների և արդյունքները 

ամփոփված են:Աշխատանքը կատարված է ըստ ժամանակացույցի: 

Իրականացրել է հետևյալ նախագծերը՝ 

• 4-րդ դասարանի մաթեմատիկայի ստուգատես 

• Համագործակցային նախագիծ եռալեզու փաթեթ՝ մաթեմատիկա+ռուսերեն+ 

անգլերեն+հայերեն 

• Սասնա ծռերը մաթեմատիկայի տեսանկյունից 

• Գործնական չափումները հեռավար-առցանց  ուսուցման ընթացքում 

• Մետաղադրամի պամությունը։ Կեղծ և իրական մետաղադամներ 

• Մոգականը մաթեմատիկայում 

• Թվերի մեծ աշխարհում 

• Ընտանեկան ֆլեշմոբ 

• Մաթեմատիկան Զատկի տոնին ընդառաջ 

• Ուսումնական գարուն 

• Կորոնավիրուսի վիճակագրական տվյալների վերլուծություն 

• Գարնանամուտ 

• Հեռավար-առցանց ուսուցման նախագիծ։ Հետաքրարաշարժ առաջադրանքների 

առցանց փաթեթ 

• Առցանց ուսուցում։ Մարտի 2-6-ի աշխատակարգը ըստ դասարանների 
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   ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվության 

 

հունիսյան նախագծեր. 

 

4-6-րդ դասարանի սովորողների հետ աշխատւմ են հետևյալ նախագծի շուրջ. 

Համագործակցային նախագիծ եռալեզու փաթեթ, մաթեմատիկա+ռուսերեն+ 

անգլերեն+հայերեն:  Ստեղծում են առաջադրանքների փաթեթ, կատարում են 

թարգմանություն, պատրաստվում են թարգմանական ստուգատեսին: Մանրամասն 

տե՛ս բլոգում: 
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