
2019-2020 ուստարում աշխատել եմ Հյուսիսային դպրոցում որպես դաստիարակի օգնականֈ  

Ուսումնական բլոգ՝ https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/  

 

Քնարիկ Ներսիսյան. Լուսինեին հավանում եմ, պայծառ է, խոնարհ, բարեկիրթ շփման մեջ և 

համերաշխ գործընկերոջ/ների/ հետ աշխատանքում: Լուսինեն կրթահմալիրի Քոլեջի 

շրջանավարտ է, երկու երեխաների մայր/որդին Կարինե Խառատյանի սովորողն է, դուստրը՝ 

նախակրթարանի սան ֈ Բլոգավարում է վարժ, ակտիվ է աշխատանքի լուսաբանումներում: 

Բովանդակային մասով ․ 

Հրապարակված են բոլոր նախագծերը և արդյունքներըֈ Գրավոր, բանավոր խոսքը լավ է, 

հրապարակումների ընթացքում խորհրդակցում, երբեմն նյութը փոխանցում դպրոցի խմբագրինֈ 

Մեծ էր ազդեցությունը խոսքի մշակույթի սեմինարների, երբ դաստիարակները աշխատում էին 

մայրենիի ուսուցիչների հետ․․․Ես արդյունքը տեսա Լուսինեի բլոգավարության, նյութերի 

հրապարակման ֆոնինֈ  

Մարզական է, թեթև, արագաշարժ, լողում է, հեծանվավարումֈ Գլուխկոնծին սկզբում կատարում 

էր, ուսի վրայով, սակայն այնուհետև յուրացրեց մազական այդ վարժության  տեխնիկանֈ Դա 

տեսանք և արտացոլվեց նաև սաների հետ մարզական պարապմունքներինֈ Լուսինեն նաև սիրով 

և հաջողությամբ մասնակցեց Կրկես և պլաստիկ թատրոնի պարապմունքներին, հանդիսավոր 

ներկայացմանը: 

Երկրագործական, «սև» աշխատանքից չի՛ խուսանավումֈ Սիրով է աշխատում,  խնամքի 

աշխատանքներում ներառում նաև սաներինֈ Արտակարգ դրության օրերին մասնակցել է 

դպրոցի հերթապահությանը, երկրագործական, պարտիզպանական աշխատանքներինֈ Ունի 

երաժշտական լսողություն, կարողանում է մաքուր երգել, պարել: 

Մաքրակենցաղ է, խմբում աշխատանքները հավասար բաժանված ենֈ  

Ծնողների և սաների հետ կիրթ է, երեխաները սիրում են Լուսինեին և ընդունում: Աշխատանքի 

կամավորական փուլից հետո, ծնողական համայնքի մասնակցությամբ՝ բնութագրերով եղավ 

նրան աշխատանքի ներկայացնելըֈ Այս ամիսների ընթացքում Լուսինեի աշխատանքի 

վերաբերյալ ծնողական համայնքից չեմ գրանցել որևէ անհանգստությունֈ Ծնողական 

հավաքներին, առցանց միացումներին, էլեկտրոնային նամակագրությամբ փոխանցում են 

գոհունակություն, բարեխղճությունֈ Առցանց ընտանեկան դպրոցում գործել է բարեխիղճ, 

հրապարակված աշխատակարգով, համապատասխան համագործակցային արդյունքներով, 

հաշվետվությամբֈ 

 Լուսինե և Մարիա զույգի միասնական, համատեղ աշխատանքը համարում եմ ստացված, 

հնարավոր շարունակությամբֈ 

 

Կից նաև՝ 

 

1. 2019թ․ սեպտեմբերից 2020թ․ հունիս ամսվա նախագծեր՝ 

https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/


 

Սեպտեմբեր 

Հոկտեմբեր 

Նոյեմբեր 

Դեկտեմբեր 

Հունվար 

Փետրվար 

Մարտ  

Ապրիլ՝ 06․04-10․04,  20․04-24․04 

Մայիս՝ 04․05-08․05, 18․05-22․05,  25․05-27․05 

Հունիս՝ 01․06-05․06, 08․06-12․06, 15․06-19․06 

 

2. 2019թ․ սեպտեմբերից 2020թ․  հունիս ամսվա հաշվետվություն 

 

Սեպտեմբեր 

Հոկտեմբեր 

Նոյեմբեր 

Դեկտեմբեր 

Հունվար 

Փետրվար 

Մարտ 

Ապրիլ 

Մայիս 

Հունիս 

 

3. Մեթոդական աշխատանք՝ 

 

Կամավորական  աշխատանք 

 

4. Ինքնակրթություն՝ 

 

Դաստիարակի օրագիր 

Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 

5. Մանկությունը համեմված է ամենավառ գույններով, ամենախենթ լուծումներով, որը 

փորձեցինք տեղափոխել ընտանեկան միջավայրֈ 

Հեռավար ուսուցումը  ավանդական ուսուցումից տարբերվում է նրանով, որ   շփման և 

ուսուցման հիմնական միջոցը հանդիսանում է  հենց համացանցըֈ  Հեռավար ուսուցումը 

հնարավորություն է տալիս   համագործակցության կազմակերպումը ծնողի, սաների և 

դաստիարակների միջև, որը իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով: 

 

Արտակարգ ռեժիմում գործող 2-5 տարեկանների աշխատակարգը 

https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2019/09/14/%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-16-09-20-09/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2019/09/29/%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%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%ae/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2019/11/10/%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-11%e2%80%a411-15%e2%80%a411/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2019/11/10/%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-11%e2%80%a411-15%e2%80%a411/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2019/12/07/%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-09%e2%80%a412-21%e2%80%a412/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2019/12/30/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%e2%80%a4-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/02/03/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%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/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/03/01/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%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/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/04/04/%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%e2%80%a404-10%e2%80%a404/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/04/18/20-04-24-04-%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/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/04/28/%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-04%e2%80%a405-08%e2%80%a405/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/05/16/%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-18-05-22-05/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/05/23/25-05%d6%8a27-05-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/05/30/01-06-05-06-%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/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/06/07/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%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-08-06%d6%8a12-06/
https://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/06/14/15-06%d6%8a19-06-%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/
https://lusinehovhannisyan1.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://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2019/10/25/%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%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://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2019/11/27/%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%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://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2019/12/29/%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://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/01/28/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%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://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/02/26/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%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://lusinehovhannisyan1.wordpress.com/2020/03/26/%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%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://lusinehovhannisyan1.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/
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