
Մանկավարժական աշխատողի 2019-2020 ուստարվա 

գործունեության գնահատում 

Դասընթացի (դասընթացների) ծրագրեր 

Հիմնական կրթության հիմքով Քոլեջի ծրագիր 

Միջնակարգ կրթության հիմքով Քոլեջի ծրագիր 

Հայ ժողովրդական բանահյուսություն և մանկական գրականություն 

 

Հոդվածներ, մեթոդական մշակումներ 

Կրթահամալիրի տարին սեբաստացիական նախաձեռնություններով 

Հայկական առած-ասացվածքները ժողովրդական խոսքի շտեմարան 

«Թագավարակային» գարուն 

Հոբելյանական հավաքին ընդառաջ՝ երկամսյա գործունեություն Քոլեջում 

Երբ նախագիծը դառնում է վարակիչ 

 

Ստեղծած ուսումնական նյութեր, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների առաջադրանքներ 

Փետրվար ամսվա հայերենի ֆլոշմոբի առաջադրանք 

Ուսումնական նյութեր — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 

Սեպտեմբեր — 7 + 3 օգոստոսյան հրապարակում 

Հոկտեմբեր — 6 

 Նոյեմբեր — 10 

Դեկտեմբեր — 8 

 Հունվար -8 

Փետրվար — 12 

 Մարտ — 11 

Ապրիլ — 9 

https://ghtamar.wordpress.com/2018/08/27/%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d6%84%d5%b8%d5%be-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb%d5%ab-%d5%ae%d6%80%d5%a1/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/07/17/%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d6%84%d5%b8%d5%be-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb%d5%ab-%d5%ae%d6%80/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/08/25/%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d6%87/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/01/20/%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%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%9d-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/02/21/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%ae-%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8%d5%9d-%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d6%80/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/03/23/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ab%d5%b4-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1%d5%ab%d6%81/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/05/05/%d5%b0%d5%b8%d5%a2%d5%a5%d5%ac%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84%d5%ab%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%9d-%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b4/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/05/17/%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%a8-%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b9/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX6a0eJNJEvQ_q1kw9Zv3Py4W-B3c2uUl4jDcvn1QRp3O4Lg/viewform
https://ghtamar.wordpress.com/2020/03/21/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-18/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/03/01/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-16/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/02/26/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-13/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/02/23/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-15/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/02/20/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-12/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/02/19/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-14/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/12/10/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-11/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/12/09/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a5%d6%80/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/10/02/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-10/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/09/26/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/09/20/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-9/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/09/13/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-4/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/09/10/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-8/
https://ghtamar.wordpress.com/2019/09/05/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-7/


մայիս — 9 

 

Մարտ-մայիսի հրապարակումներ 

տեսադասեր 

Ապրիլի 6-ի առցանց տեսադասի հղումը 

Ապրիլի 20-ի առցանց տեսադասի հղումը։ 

Ապրիլի 27-ի առցանց տեսադասի հղումը։ 

Մայիսյան բաց հավաքի կլոր սեղան-քննարկման տեսագրությունը Teams  հավելվածով։ 

Մայիսի 11-ի առցանց տեսադասի հղումը 

Մայիսի 18-ի առցանց տեսադասի հղումը 

Մայիսի 25-ի առցանց տեսադասի հղումը   

Հունիսի 1-ի առցանց տեսադասի հղումը 

Հունիսի 8-ի առցանց դեսադասի  հղումը 

Հունիսի 15-ի առցանց տեսադասի հղումը։ 

 

ուսումնական նախագծեր 

Հեռավար առցանց ուսուցում և արդյունքներ՝ մարտի 2 — 8 

Հեռավար առցանց ուսուցում և արդյունքներ՝ մարտի 13 — 23 

Հեռավար առցանց ուսուցում և արդյունքներ՝ մարտի 23 — 27 

Առցանց ուսուցում և արդյունքներ մարտի 30 — ապրիլի 14 

Առցանց ուսուցում և արդյունքներ ապրիլի 14 — 30 

Հեռավար առցանց ուսուցում և արդյունքներ մայիսի 1- 25 

 

Մեդիագրադարանի ուսումնական փաթեթներ 

«Սեբաստացու օրեր» մեդիափաթեթ 

«Իմ գերդաստանը» մեդիափաթեթ 

Ընտանեկան ընթերցումներ 

https://web.microsoftstream.com/video/b76c5fda-6691-4087-8f0b-f0886bdc9fde?referrer=https:%2F%2F
https://web.microsoftstream.com/video/d9536962-4e9a-43de-bc8d-3df56718fba6
https://web.microsoftstream.com/video/4b0e7cd4-0d58-496f-b623-7c3d18ec83df
https://web.microsoftstream.com/video/88bdb680-a383-40dd-a13e-e99a2d01180e?referrer=https:%2F%2Fcollege.mskh.am%2Farchives%2F25258
https://web.microsoftstream.com/video/5ccf139d-bb38-40aa-9e5a-d76afac4a92a
https://web.microsoftstream.com/video/3f5160b6-f9db-409c-b705-24a27b8ee106
https://web.microsoftstream.com/video/3eac5775-cf59-4356-bab9-12039daab03b
https://web.microsoftstream.com/video/c96c0e35-74ed-4058-854d-5ac512c4329e
https://web.microsoftstream.com/video/23aaf292-5d8f-4a37-904c-e0d6f90fd65d
https://web.microsoftstream.com/video/063dd6b7-51aa-4143-bbda-666c770ec260
https://ghtamar.wordpress.com/2020/03/02/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/03/15/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-15-23/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/03/22/%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%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/03/30/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-30-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-10/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/04/12/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-14-30/
https://ghtamar.wordpress.com/2020/04/26/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae/
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1745-%C2%AB%D5%BD%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%B8%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A5%D6%80%C2%BB-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1747-%D5%AB%D5%B4-%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE%D5%A8-%D6%84%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%BB%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1727-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D6%84%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%BB%D5%B8%D6%82%D5%B4


«Սասնա ծռեր» մեդիափաթեթ 

 

Հունիսյան նախագծեր. 

Ամառային ճամբարի ընթերցողական նախագիծ և արդյունքներ մայիսի 25-հունիսի 5 

Հունիսի 8-30-ի ուսումնական նախագծեր 

Թարգմանական ստուգատեսի ամփոփում 

«Սասմալանջ կամ Մհերի դուռ» նախագծի մասնակցություն  

 

https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1774-%C2%AB%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1-%D5%AE%D5%BC%D5%A5%D6%80%C2%BB-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE
https://ghtamar.wordpress.com/2020/05/06/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/
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