
Մարիա Մկ րտչ յ ան ․ 

 

2019-2020 ուստարում աշխատել եմ Հյուսիսային դպրոցում որպես դաստիարակ 

Ուսումնական բլոգ՝   https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/ 

 

Քնարիկ Ներսիսյանֈ Մարիա Մկրտչյանը ջանասեր է: Սիրում  է   նախակրթարանը,  

երեխաներին, հոգատար և ուշադիր  է նրանց  նկատմամբ:   Մարիան ֆանտաստիկ իրեն 

դրսևորեց նորվեգական Ստելաս Փոլարիս թատրոնի պարապմունքներին, ելույթի ժամանակֈ 

Ունի մարզական լավ տվյալներ՝ ճկուն է, թեթև, լավ գլուխոնծի է տալիս, լողում է ու 

հեծանվավարում․  համարձակ էֈ Մարիան երկու ամիս կամավորել է նախակրթարանում,  

մասնակցել բոլոր աշխատանքային նախագծերին ֈ Սաների և ծնողների կողմից ընդունելի է, դա 

երևում է նաև նրանց արձագանքումֈ Մարիային աշխատանքի  հայտը ներկայացնելուց առաջ 

լսել ենք ծնողների փոխանցած դրական արձագանք-բնութագրերըֈ Մինչ օրս այն չի փոխվել, 

ծնողները անհանգստություն չեն փոխանցելֈ Առցանց –ընտանեկան դպրոցում գործել է ակտիվ, 

հրապարակված աշխատակարգով, գրանցելով բարեխիղճ արդյունքներֈ 

Մեդիահմուտ է, բլոգը ակտիվ սպասարկում էֈ Լավ լուսանկարում է, տեխնոլոգիական 

ունակությունները, աչքը լավն ՝էֈ Գրավոր, բանավոր խոսքը գրագետ էֈ  Չունի երաժշտական 

կրթություն, երգում է մասամբ մաքուր, ունի միջինից բարձր երաժշտական հիշողություն, ռիթմը 

զարգացած է, ձայնային դիապազոնը փոքր է, ունի գեղեցիկ ձայն: Պարտիզապուրակային 

նախագծերում ակտիվ է, սիրով է մասնակցումֈ 

Մարիան մաքրակենցաղ է, աշխատանքը կիսված է երկու դաստիարակների մեջֈ  Լուսինե 

Հովհաննիսյան և Մարիա Մկրտչյան զույգը համերաշխ են գործումֈ Հնարավորության դեպքում 

համատեղ աշխատանքը համարում եմ արդյունավետֈ  

 

Կից նաև՝ 

 

1.2019-2020 ուստարվա նածագծերը՝ 

 Նոյեմբեր ամսվա նախագիծ 

 Դեկտեմբեր ամսվա նախագիծ 

 Հունվար ամսվա նախագիծ 

  Փետրվար ամսվա նախագիծ 

2020 ուստարվա հեռավար ուսուցման նածագծեր՝ 

 Մարտ՝  2-6, 9-27 

 Ապրիլ՝  30․04 – 03․05, 13․04 – 17․05,  27․05 – 01․06 

 Մայիս ՝ 11․05 – 15․06, 18․05 – 22․05,  25․05 – 27․05 

https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2019/11/13/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
Ձմեռային%20պարտեզ%20․%20Հունվարյան%20նախագծեր
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/01/28/%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-29-%d5%ab%d6%81-%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/02/02/%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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2019/11/29/%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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/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/#more-1176
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/03/28/%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%d5%a8-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab%d5%b6/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/04/11/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-13-%d5%ab%d6%81-17-%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%a8/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/04/25/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-27-%d5%ab%d6%81-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-1-%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/05/09/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-11-%d5%ab%d6%81-15-%d5%a8/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/05/16/%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-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-18-%d5%ab%d6%81-22-%d5%a8/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/05/23/%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-25-05-27-05/


 Հունիս՝ 01․06 – 05․06,08․06 – 12․06 

 

Տյառնընդառաջի ծեսը Հյուսիսի նախակրթարանում 

Բարեկենդանի ծիսախաղ նախակրթարանում 

Աստղազարդ ծննդյան տոն, Վերապատրաստման 7։րդ փուլի աշխատանքային նախագիծ 

Ուսումնական ճամփորդություն 

Բարի լու՜յս, ագարակ 

Սեբաստացու օրեր 

 

2․2019-2020 ուստարվա հաշվետվությունները՝ 

 Նոյեմբեր 

 Դեկտեմբեր 

 Հունվար  

 Փետրվար 

 Մարտ 

 Ապրիլ  

 Մայիս 

 Հունիս 

 

3․Դաստիարակի օրագիր, ինքնակրթություն 

 Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 Դաստիարակի օրագիր 

 

4․2019-2020 ուստարվա ընթացքում մշակում-հոդված 

 Իմ մուտքը կրթահամալիր․Մանկավարժական հոդված- պատում 

 

 

5․Շր ջ ակա մի ջ ավայ ր ի  խնամք ի  աշ խատան ք ն ե ր ի ն  մասն ակ ց ո ւ թյ ո ւ ն ը   

 Հ ե ր թապահո ւ թյ ո ւ ն  Սիե նայ ի  պո ւ րակ ո ւ մ   

 

 

https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/05/30/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%ab-1-5-%d5%ab-%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%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/06/06/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%ab-8-12-%d5%ab-%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%d5%a8/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/02/12/%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%b0%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%bd%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/02/25/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ae%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%b2-%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%b4-2/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2019/12/16/%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b2%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b4%d5%a1/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2019/11/13/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2019/11/07/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%ac%d5%b8%d5%9c%d6%82%d5%b5%d5%bd-%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2019/11/29/%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%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%b8%d5%b6-04-11-15-11-2019/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2019/11/29/%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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/01/27/%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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/02/24/%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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/03/21/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-16-20-%d5%ab-%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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/04/30/%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%e2%80%a4%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/05/22/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/06/13/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd-%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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/category/%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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/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://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/06/14/%d5%ab%d5%b4-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%a8-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80/
https://mkrtchyanmkrtchyan.home.blog/2020/05/08/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%a1%d5%ba%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/


 


