
Նելի Արղության 

 

2020-2021 ուստարում աշխատել է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում  որպես 

լաբորատորիայի ղեկավար.  

Ուսումնական բլոգ` https://neliarghutyan.wordpress.com/ 

Լաբորատորիայի բլոգ` https://dastiarakner.wordpress.com/ 

Մենթորական բլոգ` https://neliarghutyan3.wordpress.com/ 

Վերապատրաստման բլոգ`https://friendshipcampblog.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  

Դեկտենբեր  

Հունվար  

Փետրվար  

5. Մարտ-մայիս նախագծեր. Ընտանեկան առցանց պարտեզ  

Մարտ-մայիս առցանց փաթեթ 

6. Վերապատրաստումներ 2019թ․ սեպտեմբերից մինչև 2020թ․ մայիս՝ 

 Սեպտեմբեր - 9 մասնակից 

 Հոկտեմբեր - 4 մասնակից 

 Նոյեմբեր - 3 մասնակից 

 Դեկտեմբեր - 4 մասնակից 

 Փետրվար - 8 մասնակից 

 Մարտ -հեռավար-առցանց - 2 մասնակից 

 Մայիս- հեռավար-առցանց - 1 մասնակից։ 

2019թ. սեպտեմբերից մինչև 2020թ. մայիս ամիսը «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրում վերապատրաստվել են նախադպրոցական հաստատությունների 

31 աշխատող՝ դաստիարակներ, օգնականներ, տնօրեններ, մեթոդիստներ, 

երաժշտության դասավանդողներ, տեխնոլոգներ: 

 

https://neliarghutyan.wordpress.com/
https://dastiarakner.wordpress.com/
https://neliarghutyan3.wordpress.com/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/
https://dastiarakner.wordpress.com/category/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80/
https://dastiarakner.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80/
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://dastiarakner.wordpress.com/2019/09/22/%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%b6-3/
https://dastiarakner.wordpress.com/2019/10/20/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%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://dastiarakner.wordpress.com/2019/11/23/%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%b6-4/
https://dastiarakner.wordpress.com/2019/12/23/%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%b6-5/
https://dastiarakner.wordpress.com/2020/01/28/%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%b6-6/
https://dastiarakner.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%b6-7/
https://dastiarakner.wordpress.com/2020/05/10/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%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%b4%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2019/09/16/%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%d5%b6-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-3/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2019/10/21/%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%d5%b6-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-4/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2019/11/28/%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%d5%b6-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-5/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2019/12/17/%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%d5%b6-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-6/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2020/02/18/3039/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2020/03/16/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2020/05/23/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5-2/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/10/06/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D5%B7-2/
https://friendshipcampblog.wordpress.com/2017/10/06/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D5%B7-2/


7. Սեմինարներ, ինքնակրթություն` 

 Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 Դաստիարակի օրագիր 

 Խոսքի մշակույթ 

 Ազգային պարեր 

 Կրկես և պլաստիկ թատրոն 

 Երաժշտական սեմինար 

 Մարզական դաստիարակներ 

 Բլոգավարություն 

 

8. 2019թ. սեպտեմբերից մինչև 2020թ. մայիս ամիսը «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 2-4 տարեկանների դաստիարակների հոդվածներ, որոնք տպագրվել 

են «Դպիր» ամսագրում՝ 

1. 2-5 տարեկանների դաստիարակների հեռավար-առցանց լաբորատորիա. 

հոդված 

2. Հաղորդում դաստիարակների տանիք-լաբորատորիայից 

3. Առցանց ուսուցմամբ ինքնակրթություն 

4. Նախակրթարանի ծեսերի փաթեթ 

5. Արտակարգ արձակուրդի օրագիր 

6. Ապրելու՝ ինքնակրթվելու ապրիլ 

7. Ա՜խ, էսպե՜ս էլ գիժ ամիս… 

8. Մուտք կրթահամալիր 

9. Ընտանեկան դպրոցներ առանց սահմանների 

10. Ընտանեկան պարտեզների նորամուտ եղավ գարնան հետ 

11. Ղափամայի ծես նախակրթարանում 

12. Դաստիարակի օրագիրը որպես ուղեցույց  

13. Խաղողածեսի նորամուտը նախակրթարանում 

14. Ատամհատիկի ծեսը կրթահամալիրում  

15. Թարմ թխած լավաշի հոտով մանկավարժություն  

16. Կյանքը կրթական բաց, թափանցիկ, ազատ միջավայրում 

17. Մեկ տարի-շարժում 

 

9.  Արտակարգ ռեժիմում գործող 2-5 տարեկանների աշխատակարգը և 

անվտանգության կանոնները. 

10. «Արտակարգ» ամառվա արտակարգ լողափ 

11.Հրապարակումներ բլոգում ըստ ամիսների(բլոգային ցուցիչ թվերով) 

 Սեպտեմբեր – 19 նյութ, 350 մուտք, 1208 դիտում 

 Հոկտեմբեր-4 նյութ,  285 մուտք, 993 դիտում 

 Նոյեմբեր-12 նյութ, 282 մուտք, 1036 դիտում 

 Դեկտեմբեր-9 նյութ, 463 մուտք, 1252 դիտում 

https://neliarghutyan.wordpress.com/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2/
https://neliarghutyan.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://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/
https://wp.me/p84SUs-12a
https://wp.me/p84SUs-rZ
https://dastiarakner.wordpress.com/2020/07/01/%d5%a2%d5%a1%d6%81%d6%85%d5%a9%d5%b5%d5%a1-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-2/
https://dpir.mskh.am/hy/node/2017
https://dpir.mskh.am/hy/node/2017
https://dpir.mskh.am/hy/node/2074
https://dpir.mskh.am/hy/node/2108
https://dpir.mskh.am/hy/node/2016
https://dpir.mskh.am/hy/node/2151
https://dpir.mskh.am/hy/node/2148
https://dpir.mskh.am/hy/node/2142
https://dpir.mskh.am/hy/node/2215
https://dpir.mskh.am/hy/node/2203
https://dpir.mskh.am/hy/node/2259
https://dpir.mskh.am/hy/node/1987
https://dpir.mskh.am/hy/node/1964
https://dpir.mskh.am/hy/node/1932
https://dpir.mskh.am/hy/node/1954
https://dpir.mskh.am/hy/node/1935
https://dpir.mskh.am/hy/node/1927
https://dpir.mskh.am/hy/node/2332
https://wp.me/p84SUs-12a
https://wp.me/p84SUs-12a
https://neliarghutyan.wordpress.com/2020/06/15/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%ac%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d6%83/


 Հունվար -9 նյութ,315 մուտք, 1145 դիտում 

 Փետրվար- 19 նյութ, 317 մուտք, 1605 դիտում 

 Մարտ- 26 նյութ, 1136 մուտք, 4214 դիտում 

 Ապրիլ -15 նյութ, 377մուտք, 1598 դիտում 

 Մայիս – 13 նյութ,347 մուտք, 1492 դիտում 

 Հունիս -8 նյութ, 472 մուտք, 1644 դիտում 

Հուլիս-օգոստոսի աշխատանքներ` 

1. 2020-2021 ուստարվա նախակրթարանի ծրագրերի լրամշակում, 

2. 2020-2021 ուստարվա նախակրթարանի օրացույցի, ծեսերի մշակում, փաթեթների 

ստեղծում, 

3. ընտանեկան առցանց ամառային պարտեզի փաթեթների մշակում, 

4. արտակարգ ամառային լողափերի լրամշակում (լողափնյա, ջրային, բակային 

խաղեր, լողափնյա խոհանոցի ստեղծում), 

5. դաստիարակների հոդվածների, մանկավարժական պատումների մշակում-

հրապարակում, 

6. բլոգներին ներկայացվող պահանջներ (վերանայում, առաջարկներ) 

7. նոր ընդունված դաստիարակների համար մենթորական աշխատանքների 

կազմակերպում: 

Հուլիս-օգոստոս ամիսների ծեսեր ըստ օրացույցի ՝ 

 Անձրևաբեր ծես 

 Վարդավառի ծես 

 Ծիրանածես 

 Ձմերուկածես 

 Բացօթյա քուն, քնի ծես, Աստղափայլ օրորներ։ 

Հուլիս-օգոստոս ամիսների սեմինարներ՝ 

 «Նռանե» պարային համույթ, 

 մարզական (վազք, ցատկապարան, օղակ, գնդակ), 

 լող, 

 հեծանվավարություն, 

 երաժշտաթատերական սեմինար(Վարդավառի ծեսի մշակում), 

  առցանց բլոգավարություն։ 

 

 

 

 


