
Էմմա Տերտերյան 

 

2020-2021 ուստարում աշխատել է Քոլեջում որպես դաստիարակ.  

Ուսումնական բլոգ՝  https://emmaterteryan.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 

 

 

6. Նախակրթարանի ծեսեր և նախագծեր 

 

 Խաղողածես 

 Լավաշթխիկ 

 Թթուդրիկ 

 Սեբաստացու օրերը նախակրթարանում 

 Հարիսա 

 Ատամհատիկի ծեսը Քոլեջ պարտեզում 

 Ամանորյա ծեսը քոլեջ պարտեզում 

 Դդմածես /փաթեթ/ 

 Հեյ, ջան ղափամա 

 Տերնդեզը քոլեջ պարտեզում 

 Տեառնընդառաջը քոլեջ-պարտեզում 
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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/
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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/
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 Բարեկենդան 

 Մայրենի լեզվի օրեր 

 Խաղում ենք Թումանյան 

 «Ծաղկազարդ, զատիկ» նախագիծ 

 «Ձոն տեխնոլոգիական-ընտանեկան ստուգատես» 

 Ձոն ընտանեկան տեխնոլոգիական ստուգատես 

 Անդրադարձ Զատկի ծեսին 

 «Համբարձման ծես» ընտանեկան նախագիծ 

 Համբարձման ծես 

6. Հրապարակումներ բլոգում ըստ ամիսների(բլոգային ցուցիչ թվերով) 

 Մայիս  25 նյութ, 410 մուտք,  952 դիտում 

 Ապրիլ  34 նյութ, 378 մուտք, 1204 դիտում 

 Մարտ  29 նյութ, 460 մուտք, 1319 դիտում 

 Փետրվար 26 նյութ, 232 մուտք, 678 դիտում 

 Հունվար  34 նյութ, 387 մուտք, 931 դիտում 

 Դեկտեմբեր  24 նյութ, 240 մուտք, 698 դիտում 

 Նոյեմբեր 34 նյութ,  321 մուտք,  840 դիտում 

 Հոկտեմբեր  37 նյութ, 320 մուտք, 865 դիտում 

 Սեպտեմբեր 38 նյութ, 287 մուտք, 1030 դիտում 

 

7. Վերապատրաստումներ՝ 

 

 Վերապատրաստումներ կրթահամալիրում 

8. Սեմինարներ, ինքնակրթություն` 

 Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 Դաստիարակի օրագիր 

 Խոսքի մշակույթ 

 Ազգային պարեր 

 Կրկես և պլաստիկ թատրոն 

 Երաժշտական սեմինար 

 Մարզական դաստիարակներ 

 Բլոգավարություն 

 Բլոգների խմբագրում 

9. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում մշակում-հոդված 

 Պատումներ բլոգում 

10.  Արտակարգ ռեժիմում գործող 2-5 տարեկանների աշխատակարգը և 

անվտանգության կանոնները 
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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/2020/04/01/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/04/13/%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1-%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%ab%d5%b6/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/05/16/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d5%a5%d5%bd-%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%ab%d5%ae/
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https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/06/03/%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%d5%b6%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%b8%d6%82%d5%b4/
https://emmaterteryan.wordpress.com/2020/04/12/%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
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https://neliarghutyan3.wordpress.com/2020/02/03/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d6%87-%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-%d5%be%d5%a5%d6%80/
https://neliarghutyan3.wordpress.com/2020/02/03/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d6%87-%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-%d5%be%d5%a5%d6%80/
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