
Մանկավարժական աշխատողների հանդիպումներ կրթահամալիրի 

տնօրենի հետ. Մանկավարժական աշխատողի 2019-2020 ուստարվա 

գործունեության ամփոփում-գնահատում 

 

Մանկավարժական աշխատող՝ Աստղիկ Արսենյան /Արևմտյան դպրոց-պարտեզ/ 

Ներկայացնող մասնագետ՝ Վարդան Կարապետյան 
 

Հանդիպման Օրը՝ հունիսի 11, ժամը՝ 15:00 
 

Աստղիկ Արսենյանը հայտ է ներկայացրել 2020-2021 ուստարում 4-5-րդ դասարաններում 

«Հայրենագիտություն» և 8-րդ դասարանում «Հասարակագիտություն» առարկաներ դասավանդելու  

համար 

Ուսումնական բլոգ՝ 

https://astghik224313919.wordpress.com/ 

 
Քանի որ Աստղիկ Արսենյանը երկարացված օրվա կազմակերպիչ է Արևմտյան դպրոց-պարտեզում և 

երբևէ չի դասավանդել «Հայրենագիտություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաները, տեղեկանքում 

նա նախ ներկայանում է  2019-2020 ուստարվա կազմակերպչի ամփոփիչ փաթեթով, որից հետո 

ներկայացնում է «Հայրենագիտություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաների դասավանդման իր 

պատկերացումները: 

 

1. 2019-2020 ուս. տարվա հաշվետվությունը՝ ըստ ամիսների. 

Հաշվետվություն սեպտեմբեր 

Հաշվետվություն՝ հոկտեմբեր 

Հաշվետվություն՝ նոյեմբեր 

Հաշվետվություն՝ դեկտեմբեր 

Հաշվետվություն՝ հունվար 

Հաշվետվություն՝ փետրվար 

Հաշվետվություն՝մարտ 

Հաշվետվություն՝ ապրիլ 

2. Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ՝ 

Երեխաների համակարգչային կախվածությունը 

Կրտսեր դպրոցականի սոցիալականացումը 

Հարց-Ինչպե՞ս եք պատկերացնում «Հայրենագիտություն» առարկայի դասավանդումը  4-5-րդ 

դասարաններում: 

 

Պատասխան՝ 

«Հայրենագիտությունը» այն  հետաքրքիր առարկաներից է, որի շնորհիվ սովորողը ծանոթանում է ոչ 

միայն  իր երկրին, քաղաքին, թաղամասին, այլև ուսումնասիրում նրա ստեղծման հետաքրքիր 

պատմությունը՝ ուսումնասիրելով տարբեր նյութեր, ճամփորդելով, կարդալով, մեծերի հետ  

զրուցելով։  Իմ կարծիքով 9-11 տարեկան սովորողների համար հայրենագիտությունը կարևոր  

առարկաններից է, որի շնորհիվ   սովորում են պատմություն , բնագիտություն, քիմիա, ֆիզիկա, 

աշխարհագրություն։ Առարկայի դասավանդման կարևորությունը ինձ  համար այն է, որ ճամփորդ 

սեբաստացուն տրվում է անհրաժեշտ գիտելիքները՝ տարածության մեջ կողմնորոշվելու, 

տեղեկատվության ճիշտ օգտագործման, միմյանց  օգնելու  և այլ հմտությունների զարգացման համար։ 

Տարիքային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով՝ նրանց համար սա մեծ և ուսանելի 

հնարավորություն է, հետաքրքրություն բավարարող։ 

 

Հայրենագիտության  դասավանդման համար անհրածեշտ նյութեր՝ 

-Ազգային տոների ծանոթացում՝ Տյառնընդառաջ 

https://astghik224313919.wordpress.com/
https://astghik224313919.wordpress.com/2019/10/05/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/05/28/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://astghik224313919.wordpress.com/2019/11/28/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://astghik224313919.wordpress.com/2019/12/16/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/01/25/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b6%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/02/25/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%9d-%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-2/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/03/26/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/04/25/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/04/14/%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d6%81-%d5%af%d5%a1%d5%ad/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/04/10/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/02/09/%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb/


Բույսերի խնամք-Նոր բույսերի ստեղծում-խնամք 

-Զարգացող հմտություններ 

-Շրջակա միջավայրի խնամք 

-Ճամփորդելով բացահայտենք Հայաստանը 
 

Հարց-Ինչպե՞ս եք պատկերացնում «Հասարակագիտություն» առարկայի դասավանդումը 8-րդ 

դասարանում: 

 

Պատասխան՝ 

«Քանի որ 8-րդ դասարանը անցումային շրջափուլ է, այն կարելի է բաժանել 2 մասի՝ «Ես մեծ եմ արդեն» 

և «Դեռ մեծ չես»։ Այս ամենը հաղթահարելի է, երբ հասարակագիտության ժամերին սովորողի հետ 

ուսումնասիրում ենք, քննարկում ենք թեմաններ, որոնք, ըստ իրենց, մեծական են։ 

Առարկայի դասավանդումը ինձ համար կարևորվում է այն փաստով, որ այն անձին մղում է լինել 

հասարակական անհատ, սոցիալականացված։ Տիրապետելով  թե ՛ օրենքներին, թե՛ հասարակական 

պահանջներին՝ քայլել և հասնել նոր սոցիալական դերերի ու դիրքերի։ 

Ես այս առարկայի դասավանդումը ավելի շատ պատկերացնում եմ բանավեճային քննարկումներով՝ 

սովորողների կողմից ընտրված-առաջարկված թեմաների շուրջ»։ 

Հասարակագիտության  դասավանդման համար անհրաժեշտ նյութեր՝ 

-Արտթերապևտիկ մեթոդը ուսումնական նյութ 

-Ի՞նչ կլիներ, եթե... 

-Պլաստիկ, թե․․․ 

-Քաղաքի խնդիրների մասին ուսումնասիրություն 

-Ագարակային նախագծից մի հատված 

-Մասնակիցը լինել հանրային խնդրին և լուծում առաջարկել 

-Հանդիպումներ 

-Անկախ տարիքից տոնենք միասին 

 

Եզրակացություն՝ 

-Աստղիկ Արսենյանը կարիք ունի փորձառու հայրենագետների հետ համագործակցային նախագծեր 

իրականացնելու, շատ ճամփորդելու, իսկ նրա հայտը դեռ կքննարկենք մասնախմբով և կգանք 

միասնական եզրահանգման: 

 

Սիրով՝ 
Վարդան Կարապետյան 

 

 

 

 

 

 

https://astghik224313919.wordpress.com/2019/10/17/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%a8/
https://astghik224313919.wordpress.com/2019/11/27/%d5%b1%d5%ab%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d5%bd/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/05/21/%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
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https://astghik224313919.wordpress.com/2020/04/03/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/02/22/%d5%ba%d5%ac%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a8-%d6%87-%d5%b8%d5%b9-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%b6/
https://astghik224313919.wordpress.com/2019/12/01/%d5%a5%d5%a9%d5%a5-%d5%a5%d5%bd-%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d5%ab-%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/01/23/%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a8-2/
https://astghik224313919.wordpress.com/2020/01/16/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b3%d5%a1%d5%b2%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab/
https://astghik224313919.wordpress.com/2019/11/10/%d5%ac%d5%ab%d5%ac-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://astghik224313919.wordpress.com/2019/10/08/%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a8-%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4/

