
Էլյա Գրիգորյան 

 

2020-2021 ուստարում աշխատել է Քոլեջում որպես դաստիարակ.  

Ուսումնական բլոգ՝ https://elyagrigoryan.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 ամսվա ամփոփում 

 Ապրիլ ամսվա ամփոփում 

 Մայիս ամսվա ամփոփում 

 Հունիս ամսվա ամփոփում 

 

6. Նախակրթարանի ծեսեր և նախագծեր 

 Կոմիտասյան օրեր 

 Նոր սեբաստացիներ 

 Բարի լույս, ագարակ 

 Լավաշթխիկ 

 Խաղողածես 

 Թթուդրիկ ծես 

 Ծննդյան ծես 

 Ատամհատիկի ծես 

 Ամանորյա նախագծեր 

 Դիջիթեք 

 Բնագիտական նախագծեր 

 Տեխնոլոգիական նախագծեր 

 Ղափամայի ծես 
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 Հարիսայի ծես 

 Տյառնընդառաջի ծես 

 Բարեկենդանի ծես 

 Թումանյանական օրեր 

 Ձոն մայրիկի 

 Ռոդարիական խաղեր 

 Զատկածես 

 Աշնանային պարտեզ 

 Ձմեռային պարտեզ 

 Գարնանային պարտեզ 

 Ամառային լողափ֊ պարտեզ 

6. Հրապարակումներ բլոգում ըստ ամիսների(բլոգային ցուցիչ թվերով) 

 Սեպտեմբեր  38 նյութ, 593 մուտք, 1459 դիտում 

 Հոկտեմբեր  50 նյութ, 1311 մուտք, 4179 դիտում 

 Նոյեմբեր 35 նյութ, 755 մուտք, 3091 դիտում 

 Դեկտեմբեր 26 նյութ, 340 մուտք, 2929 դիտում 

 Հունվար 20 նյութ, 288 մուտք, 1063 դիտում 

 Փետրվար 48 նյութ, 616 մուտք, 2238 դիտում 

 Մարտ 28 նյութ, 1269 մուտք, 2869 դիտում 

 Ապրիլ 42 նյութ, 947 մուտք, 2352 դիտում 

 Մայիս 37 նյութ, 451 մուտք, 1559 դիտում 

7. Վերապատրաստումներ՝ 

 Սեպտեմբեր ամսվա վերապատրաստում 

 Հոկտեմբեր ամսվա վերապատրաստում 

 Նոյեմբեր ամսվա վերապատրաստում 

 Դեկտեմբեր ամսվա վերապատրաստում 

 Փետրվար ամսվա վերապատրաստում 

8. Սեմինարներ, ինքնակրթություն` 

 Դաստիարակի օրագիր 

  Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 Համագործակցություն 

 Դիպլոմային նախագծեր, մասնակիցներ 

 Խոսքի մշակույթ 

 Ազգային պարեր 

 Կրկես և պլաստիկ թատրոն 

 Երաժշտական սեմինար 

 Թաղիքագործություն, տիկնիկագործություն 

 Մարզական դաստիարակներ 

 Բլոգավարություն 

 Բլոգների խմբագրում 
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9. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում մշակում-հոդված 

 Խաղողածեսի նորամուտը նախակրթարսնում 

 …Ա՜խ, էսպե՜ս էլ գիժ ամիս… 

 Ընտանեկան դպրոցներ առանց սահմանների 

10.  Արտակարգ ռեժիմում գործող 2֊5 տարեկանների աշխատակարգը և 

անվտանգության կանոնները 

 

 

https://dpir.mskh.am/hy/node/1932
https://dpir.mskh.am/hy/node/2142
https://dpir.mskh.am/hy/node/2203
https://wp.me/p84SUs-12a
https://wp.me/p84SUs-12a

