
Իրինա Սարգսյան 

 

2019-2020 ուստարում աշխատել է Քոլեջում որպես դաստիարակի օգնական  

Ուսումնական բլոգ՝ https://irinasargsyan.wordpress.com/ 

 

1. 2019-2020ուստարվա նախակրթարանի կարգերը 

2. 2019-2020ուստարվա նախակրթարանի ծրագրեր, օրացույցը 

3. 2-5 տարեկանների ուսումնառության պայմանագիր 

 

4. Սեպտեմբեր-փետրվար ամիսների հաշվետվություն 

 

 Սեպտեմբեր 

 Հոկտեմբեր 

 Նոյեմբեր 

 Դեկտեմբեր 

 Հունվար 

 Փետրվար 

 

5. Մարտ-մայիս նախագծեր. Ընտանեկան առցանց պարտեզ 

 

 Մարտ 

 Ապրիլ 

 Մայիս 

 

6. Նախակրթարանի ծեսեր և նախագծեր 

 

 «Սեբաստացու օրերը նախակրթարանում» Նախագիծ 

 Սեբաստացու օրերը նախակրթարանում 

 Խաղողածես 

 Լավաշթխիկ 

 Թթուդրիկ 

 Հարիսա 

https://irinasargsyan.wordpress.com/
https://wordpress.com/post/dastiarakner.wordpress.com/2024
https://dastiarakner.wordpress.com/2020/02/13/%d5%b4%d5%a5%d5%a9%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://dastiarakner.wordpress.com/category/%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2019/09/28/%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://emmaterteryan.wordpress.com/2019/10/26/%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%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-2/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2019/11/24/%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%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80/
https://irinasargsyan.wordpress.com/2019/12/25/%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%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/01/26/%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%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80-2020/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/02/24/%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-%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-2/
https://irinasargsyan.wordpress.com/2020/03/27/%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%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/
https://irinasargsyan.wordpress.com/2020/04/30/%D5%A1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC-%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://irinasargsyan.wordpress.com/2020/05/27/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%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://emmaterteryan.wordpress.com/2019/10/06/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2019/11/02/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2019/10/22/%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2019/10/23/%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b7%d5%a9%d5%ad%d5%ab%d5%af/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2019/11/01/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af-2/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2019/11/17/%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%bd%d5%a1/


 Ատամհատիկի ծեսը Քոլեջ պարտեզում 

 Ամանորյա ծեսը քոլեջ պարտեզում 

 Դդմածես /փաթեթ/ 

 Հեյ, ջան ղափամա 

 Տերնդեզը քոլեջ պարտեզում 

 Տեառնընդառաջը քոլեջ-պարտեզում 

 Բարեկենդանը մեր խմբում 

 Մայրենի լեզվի օրեր 

 Թումանյանական օրեր 

 «Ծաղկազարդ, զատիկ» նախագիծ 

 «Ձոն մայրիկին» նախագիծ 

 «Գեղարվեստն ընտանիքում» նախագիծ 

 Գեղարվեստն ընտանիքում 

 «Զատկի ծես» նախագիծ 

 

7. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում մշակում-հոդված 

 

  «Մուտք կրթահամալիր»  Դպիրյան հոդվածը: 

 

 

 

8. Հրապարակումներ բլոգում ըստ ամիսների(բլոգային ցուցիչ թվերով) 

 

Սեպտեմբեր 2019 — 34 նյութ, 20 մուտք, 88 դիտում 

Հոկտեմբեր 2019 — 42 նյութ, 44 մուտք, 94 դիտում 

https://irinasargsyan.wordpress.com/2019/12/10/%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2019/12/25/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/01/27/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d5%bd-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/01/31/%d5%b0%d5%a5%d5%b5-%d5%bb%d5%a1%d5%b6-%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%b4%d5%a1/
https://irinasargsyan.wordpress.com/2020/02/12/%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d5%a6%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/02/13/%d5%bf%d5%a5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/02/21/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%ad%d5%b4%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://irinasargsyan.wordpress.com/2020/02/21/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%be%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://irinasargsyan.wordpress.com/2020/02/17/%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/03/29/%d5%ae%d5%a1%d5%b2%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/03/01/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://irinasargsyan.wordpress.com/2020/04/01/1493/
https://irinasargsyan.wordpress.com/2020/04/06/%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%b8%d6%82%d5%b4-06-03-%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6/
https://irinasargsyan.wordpress.com/2020/04/03/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%e2%80%a4-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82-2/
https://dpir.mskh.am/hy/node/2215


Նոյեմբեր 2019 — 30 նյութ, 49 մուտք, 167 դիտում 

Դեկտեմբեր 2019 — 27 նյութ, 154 մուտք, 234 դիտում 

Հունվար  2020 — 27 նյութ, 98 մուտք, 136 դիտում 

Փետրվար  2020 — 25 նյութ, 75 մուտք, 132 դիտում 

Մարտ 2020 — 24 նյութ, 171 մուտք, 388 դիտում 

Ապրիլ 2020 — 23 նյութ, 131 մուտք, 354 դիտում 

Մայիս 2020 — 22 նյութ, 81 մուտք, 265 դիտում 

 

9. Սեմինարներ, ինքնակրթություն 

 

 Դաստիարակի օրագիր 

  Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 Մարզական դաստիարակներ 

 Համագործակցության ծրագիր 

 Խոսքի մշակույթ 

 Ազգային պարեր 

 Երաժշտական սեմինար 

 Շվիահար դաստրաիարներ 

 Բլոգավարության 

 Բլոգների խմբագրում 

 Նախադպրոցական դաստիարակների վերպատրաստում 

 

 

10. Արտակարգ ռեժիմում գործող 2-5 տարեկանների աշխատակարգը և 

անվտանգության կանոները 

 

 

https://irinasargsyan.wordpress.com/category/%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/
https://irinasargsyan.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/
https://neliarghutyan3.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/
https://neliarghutyan3.wordpress.com/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%a5%d5%be-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9/
https://dastiarakner.wordpress.com/2020/02/05/%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b6%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%a5-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9%d6%89/?fbclid=IwAR2nwVbBEWJUMOhGPIHzqdOgVRvAH7EYwzt6Gjf4l0zBBokMjr4914QzULc
https://dastiarakner.wordpress.com/2019/06/07/%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%a5%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d6%80/
https://dastiarakner.wordpress.com/category/%d5%b7%d5%be%d5%ab%d5%ab-%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2/
https://irinasargsyan.wordpress.com/category/%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://dastiarakner.wordpress.com/2020/05/16/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%bc%d5%a5%d5%aa%d5%ab%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d5%b2-2-5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://dastiarakner.wordpress.com/2020/05/16/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%bc%d5%a5%d5%aa%d5%ab%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d5%b2-2-5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/

