
Վարդ Օսիպովա 

 

2020-2021 ուստարում աշխատել է Քոլեջում  որպես դաստիարակ.  

Ուսումնական բլոգ` https://vardosipova.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 ամսվա հաշվետվություն 

 Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

 Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

 Դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

 Հունվար ամսվա հաշվետվություն 

 Փետրվար ամսվա հաշվետվություն 

 

5. Մարտ-մայիս նախագծեր. Ընտանեկան առցանց պարտեզ  

 Մարտ ամսվա հաշվետվություն 

 Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն 

 Մայիս ամսվա հաշվետվություն 

 

6. Նախակրթարանի ծեսեր և նախագծեր 

 Կոմիտասյան օրեր 

 Նոր Սեբաստացիներ 

 Բարի լույս Ագարակ 

 Լավաշթխիկ 

 Խաղողածես 

 Թթուդրիկի ծես 

 Հարիսայի ծես 

 Ծննդյան ծես 

 Ատամհատիկի ծես 

 Ամանորյա նախագծեր 

 Հանրակրթական Դիջիթեք 

 Բնագիտական նախագծեր 

 Ղափամայի ծես 

 Տյառնընդառաջ 

https://vardosipova.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://vardosipova.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%B6-2/
https://vardosipova.wordpress.com/2019/10/26/%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%B6-2/
https://vardosipova.wordpress.com/2019/11/24/%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%B6-2/
https://petrosyanmariamcom.wordpress.com/2019/12/27/%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://vardosipova.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%B6-2/
https://petrosyanmariamcom.wordpress.com/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%B6-2/
https://vardosipova.wordpress.com/2020/03/21/%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-%D5%B7%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%A9%D5%BE%D5%A1-%D5%BA%D5%A1%D5%BF/
https://vardosipova.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%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://vardosipova.wordpress.com/2020/05/28/%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%B6-2/
https://vardosipova.wordpress.com/2019/10/25/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://petrosyanmariamcom.wordpress.com/2019/09/02/%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%BD%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BF%D6%84%D5%A8/
https://vardosipova.wordpress.com/2019/11/08/%D5%A1%D5%B5%D6%81%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%9D-%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%B6%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6-%D5%AF%D5%A5%D6%80/
https://elyagrigoryan.wordpress.com/2019/10/17/%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AE%D5%A5%D5%BD%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D5%B2-%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B7%D5%A8/
https://vardosipova.wordpress.com/2019/10/10/%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%A8-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D6%84-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D5%B2%D5%A8-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AE%D5%A5%D5%BD/
https://vardosipova.wordpress.com/2019/11/01/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D5%BE-%D5%B0%D5%B8%D5%BF%D5%B8%D5%BE-%D5%A9%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A4%D6%80%D5%AB%D5%AF/
https://vardosipova.wordpress.com/2019/11/16/%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AE%D5%A5%D5%BD-%D6%84%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%BB-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6%D5%B8/
https://vardosipova.wordpress.com/2020/02/06/%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D5%B5%D5%AB-%D5%AE%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AE%D5%A5%D5%BD%D5%A8/
https://vardosipova.wordpress.com/2019/11/26/%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%A8-%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B4%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%AB-%D5%A2%D5%A1%D6%81-%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81-%D5%B6%D5%A1/
https://vardosipova.wordpress.com/2019/12/28/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%AB-%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/
https://vardosipova.wordpress.com/category/%D5%A4%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%A9%D5%A5%D6%84/
https://vardosipova.wordpress.com/category/%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%B1%D5%A5%D6%80/
https://vardosipova.wordpress.com/2020/02/24/%D5%A4%D5%A4%D5%B4%D5%A1%D5%AE%D5%A5%D5%BD-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/
https://vardosipova.wordpress.com/2020/02/13/%D5%BF%D5%A5%D5%A1%D5%BC%D5%B6%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB-%D5%AE%D5%A5%D5%BD/


 Բարեկենդան 

 Թումանյանական օրեր 

 Ձոն մայրիկի 

 Ռոդարիական մարզական ստուգատես 

 Զատկածես 

 Հակաբացիլ Կոմիտաս 

 

7. Հրապարակումներ բլոգում ըստ ամիսների(բլոգային ցուցիչ թվերով) 

 Սեպտեմբեր 2019- 20 նյութ, 245 մուտք, 1173 դիտում 

 Հոկտեմբեր 2019— 11 նյութ, 246 մուտք, 1126 դիտում 

 Նոյեմբեր 2019— 30 նյութ, 392 մուտք, 4590 դիտում 

 Դեկտեմբեր 2019— 16 նյութ, 222 մուտք, 1149 դիտում 

 Հունվար 2020— 21 նյութ, 145 մուտք, 593 դիտում 

 Փետրվար 2020— 28 նյութ, 500 մուտք, 5579 դիտում 

 Մարտ 2020— 30 նյութ, 645 մուտք, 2403 դիտում 

 Ապրիլ 2020— 38 նյութ, 1137 մուտք, 3875 դիտում 

 Մայիս 2020— 23 նյութ, 321 մուտք, 1123 դիտում 

 

8. Սեմինարներ, ինքնակրթություն` 

 Դաստիարակի օրագիր 

 Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 Դաստիարակների վերապատրաստում  

 Խոսքի մշակույթ 

 Ազգային պարեր 

 Կրկես և պլաստիկ թատրոն 

 Երաժշտական սեմինար 

 Մարզական դաստիարակներ 

 Բլոգավարություն 

 Բլոգների խմբագրում 

 

9. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում մշակում-հոդված 

 Ղափամայի ծեսը նախակրթարանում 

 Արտակարգ արձակուրդ 

 

 

10. Արտակարգ ռեժիմում գործող 2-5 տարեկանների աշխատակարգը և 

անվտանգության կանոնները 
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