Ուսումնական պլանի կազմակերպումն՝ իբրև զարգացում․ այն ամենի մասին, ինչ արվել է,
բայց չի դարձել ամբողջական նախագիծ․
Ուսումնական պլանի կազմակերպումն ինքնին ուսումնական նախագիծ է, որի նախագծումը
սկսում է հենց առաջարկների փուլից։
Այս փուլում յուրաքանչյուր մանկավարժական աշխատող պետք է հասկանա, որ
ուսումնական պլանն իրենն է։ Ինչ ասել է՝ իրենն է։ Օրվա կտրվածքով ունենում ենք
բազմաթիվ տեքստեր, փաստաթղթեր, որոնց պարտավոր ենք ծանոթանալ, պարզ է, որ
յուրաքանչյուրի բովանդակությունը չես հիշի․ շատ բան ընթերցվում է զուտ
տեղեկատվության համար։
Ուսումնական պլանն իր պարզաբանումներով այլ փաստաթուղթ է․ այն պիտի ընթերցվի ու
պետք է հարցեր առաջանան, առաջարկներ հնչեն, եթե այդպիսիք չկան, ուրեմն
փաստաթուղթը լավ չի ընթերցվել, ուսումնասիրվել։ Հարցերը օգնում են յուրացմանը։
Առաջարկները՝ նույնպես․ անկախ նրանից՝ առաջարկդ կընդունվի, թե ոչ։ Էստեղ կարևոր է
հասկանալ, որ խնդիրն առաջարկն ընդունվել-չընդունվելու մեջ չէ․ կարևորը, որ
առաջարկելիս խնդրի խորքային ուսումնասիրում ու յուրացում է գնում։ Էլ չեմ խոսում այն
մասին, որ առաջարկն ուտոպիստական չպիտի լինի․ հիմնավորված առաջարկ
ներկայացնելն այդքան էլ հեշտ չէ։ Մի քանի փաստաթուղթ ես թերթում, մի քանի կարգի
անդրադառնում․ այս ամենը կարևոր փուլ է։ Կոնկրետ ինձ համար սա կարևոր փուլ է եղել և
մնում․ չեմ ասի, որ այս աշխատանքն ինձ միշտ գրավել է, բայց օգտակար, կարծում եմ, միշտ
է եղել։
Արդեն ընթերցված փաստաթուղթն ընթերցվում է սովորողների հետ․ սա և սովորողներին
կրթական գործի մեջ ներքաշելու, կրթության կազմակերպիչ-օժանդակող դառնալու համար է
կարևոր, և նոր մտքեր, գաղափարներ լսելու տեսանկյունից։ Երբեմն մեզ համար լավ, նորմալ
թվացող փաստաթուղթը, որն արդեն մի տեսակ սովորական է դարձել, թարմ աչքով
ընթերցողի կողմից սուր դիտարկումների է արժանանում։ Սովորողի համար այս
փաստաթուղթն ուսումնասիրելն ու հարցադրումներ առաջ քաշելը հենց ամառային ճամբարի
հետաքրքիր նախագիծ կարող է դառնալ։ Զարգացումն այսպես եմ տեսնում։ Ուսումնական
պլանը պիտի քննարկվի, քաշքշվի, դիմանա հարցադրումներին, պատրաստ լինի
փոփոխվելու, նորացվելու։
Ուսումնական պլանի կազմակերպման դժվարությունը հենց հեղինակայինն է։ Այստեղ է, որ
աշխատանքը կոնկրետ է, ժամանակատար։
Տնային աշխատանքը․ դրա բովանդակությունը
Ասենք՝ տնային աշխատանքը, որն ավանդական համակարգում, գիտենք, այլ կերպ է
կազմակերպվում․ դասից հետո տրվում են դասագրքային առաջադրանքներ, պարագրաֆներ
ու այն պարտադիր է բոլորի համար։ Այլ բան է, երբ տնային առաջադրանքն առանձնացվում
է, երբ կան սովորողներ, ովքեր տվյալ առարկայից տնային առաջադրանք չեն ընտրել, և
ստացվում է, որ դասին աշխատելը պարտադիր է բոլոր սովորողների համար, տնային

առաջադրանքների փաթեթ կազմելը՝ դասավանդողի։ Տնայինը պետք է դասարանականի
շարունակությունը դառնա, թե այլ՝ առանձին նախագիծ կամ վարժանք պարունակի։ Ինչպես
և ինչ համակարգով ստուգել տնային առաջադրանքները։
Միջին դպրոցում տնային առաջադրանքների փաթեթները բացի դասավանդողների
բլոգներում տեղադրվելուց, տեղադրվում են նաև ենթակայքում՝ այսպիսով հասանելի
դառնալով բոլոր սովորողների համար։ Այսպիսով և լուծվում է սովորողների կողմից
բարձրացված՝ այս առաջադրանքն ինձ չի հասել, դասավանդողն ուշ է ուղարկել
հարցադրումը։
Ուսումնական պլանի կազմակերպման կարևոր բաղադրիչ ընտրությամբ
գործունեությունները կազմակերպել ենք հետևյալ կերպ․ սովորողին ներկայացվել են
գործունեությունները, մեկ շաբաթ կողմնորոշվելու հնարավորություն տրվել․ գնացել են,
զրուցել դասավանդողի հետ, ծանոթացել բովանդակությանը։ Միջին դպրոցում սովորողները
մեկ ամիս դեռ ուզում են գործունեություն, մարզաձև փոխել։
Մեծ պահանջարկ ունեցան այս տարի բրուտագործությունը՝ 16 սովորող, նկարչությունը՝ 35
սովորող՝2 խումբ, դիզայնը՝ 17 սովորող, անիմացիան՝ 30 սովորող՝ 2 խումբ։
Մարզաձևերից՝ ֆուտբոլը, հրաձգությունը։
Տեխնոլոգիա դասընթացի կազմակերպումը․

Տեխնոլոգիա
Այս տարի կազմակերպիչների մուտքն այս դասընթաց, կարծում եմ, գտնված լուծում
էր․ տնային տնտեսվարություն բաղադրիչն ավելի իրական դարձավ։
6-րդ դասարաններ․ տեխնոլոգիա դասընփացի տնային տնտեսվարություն, դիզայն,
բույսերի խնամք, դիզայն և խեցեգործություն, տնային տնտեսվարություն
բաղադրիչներ։
20 ժամ
7-րդ դասարաններ- տեխնոլոգիա դասընթացի գծագրություն և դիզայն, տնային
տնտեսվարություն, դիզայն, դիզայն և խեցեգործություն բաղադրիչներ։
8-րդ դասարաններ- Տեխնոլոգիա դասընթացի
գծագրություն և դիզայն, դիզայն և խեցեգործություն, տնային
տնտեսվարություն բաղադրիչներ։

Կրթական պարտեզ նախագծային էջը, որտեղ կան և հերթապահ խմբերը՝
սովորողներ, դասավանդողներ, և նախագծերը, և աշխատանքը՝ ըստ օրերի և ժամերի։

Տեխնոլոգիա դասընթացի կազմակերպումը՝ ըստ ուսումնական պլանի
բաղադրիչների՝ այստեղ ներառված են և բույսերի խնամքը, և տնային
տնտեսվարություն բաղադրիչները․

Երկարացված օրվա կազմակերպումը միջին դպրոցում․
Երկարացված օրվա կազմակերպման էջը։
Ամսվա համար ֆիքսված գործունեություններ
Ճաշացանկ
Լուսաբանում
հեծանվաերթեր

Արդեն ձևավորված ակումբներ՝ Կայծիկներ, պարսկերենի, ծրագրավորողի։

Ներկայացնում եմ արդեն ներկայացված, գործող ակումբներ․ կոնկրետ
սովորողներով։
Միջին դպրոցում գործող ակումբներ․
Ծրագրավորողի ակումբ
Ակումբի ղեկավար` Հերմինե Անտոնյան:
Ծրագիրը:
Մասնակցելու հայտ ներկայացրած սովորողներ:
Ակումբային պարապմունքի օրեր` երկուշաբթի, հինգշաբթի ժամը 13:40-15:05

Պարսկերենի ակումբ
Ներկայացնում եմ պարսկերենի ուսուցչին՝ իր ֆեյսբուքյան էջով, բլոգի վրա դեռ աշխատում է։
Առաջարկով, սովորողների կոնկրետ խմբով։
Պարսկերենի ակումբ
Դասավանդման հայտ ներկայացրած մասնագետ՝ Արման Ալեքսանյան

Հավաքի օրեր՝ երկուշաբթի, ուրբաթ, ժամը՝ 14։30
Ընդգրկված սովորողներ․
Եվա Բերբերյան
Անգելինա Արզումանյան
Նանոր Հովհաննիսյան
Անուշ Թադևոսյան
Աննա Ստեփանյան
Կարինե Մանասյան
Միլենա Թորոսյան
Դիանա Մինդելի
Մերի Շահբազյան
Անի Ազատյան
Շուշան Հակոբջանյան
Արման Աֆշարիզադե
Լիդիա Կամենդատյան
Արսեն Մանասյան

Կցում եմ Արման Ալեքսանյանի ներկայացրած նախագիծը․
Պարսկերեն լեզվի ուսուցման նախագիծ
Նպատակը
Պարսկերեն լեզվի ուսուցում
Պարսկական մշակույթին ծանոթացում
Քայլեր․
Բանավոր պարսկերեն
Կենցաղային, առօրյա խոսակցական բառերի յուրացում խաղի միջոցով։
Ծանոթացում այբբուբենին, տառերի ուսուում։
Կարճ տեքսերի ընթերցանություն:

Առաջին ճամփորդությունը․
Այցելություն Երևանի Կապույտ մզկիթ: Հոկտեմբեր, 2016
Կայծիկներ ակումբ
Ակումբի ղեկավար՝ Ստեփան Թորոյան
Պարապմունքի օրերը՝ ուրբաթ՝ 7;8 –րդ դասաժամեր
Ընդգրկված սովորողներ՝ 15։

