
Մենթորի ընտրության, գործունեության կարգ 

Նախագիծ 

 

Մենթորը այն դասավանդողն է, ով  կրթահամալիրում իրականացվող մանկավարժական 

սկզբունքների կրողն է, ծանոթ է համաշխարհային կրթական զարգացումներին, նորարար է, 

ունի փորձ,  հմտություն՝ մյուս դասավանդողին օգնելու մեթոդական, մասնագիտական, 

մանկավարժական, կազմակերպչական  և այլ հարցերում: Մենթոր ուսուցչին առաջարկում է 

դասավանդողը, դպրոցի ղեկավարը, տվյալ բնագավառի մասնագիտական խմբի ղեկավարը, 

մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավարը: 

Մենթոր չի կարող լինել այն մարդը, ով չունի նախագծային մշակումներ, չի կազմակերպում 

ճամբարներ, ճամփորդություններ, չունի մանկավարժական մշակումներ, 

թարգմանություններ։ 

Մենթորի անհրաժեշտություն 

 Այն դասավանդողը, ով կարծում է, որ ինքը խորհրդատվության ու ամենօրյա 

աջակցության կոնկրետ խնդիր ունի, ով կանգնել է որևէ մանկավարժական խնդրի 

առջև և դրա լուծումը միայնակ չի տեսնում, սահմանված կարգով գրավոր դիմում է 

մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավարին, դպրոցի ղեկավարին՝ իրեն մենթոր 

կցելու դիմումով (դասավանդողը կարող է կոնկրետ նշել այն մարդու անունը, ում 

կուզեր տեսնել իր մենթորը)։ 

 Մանկավարժական լաբորատորիայի ղեկավարը, դպրոցի ղեկավարը, մասնախմբի 

ղեկավարը առաջարկում են մենթոր՝ կրթահամալիրում նոր աշխատանքի ընդունված, 

փորձաշրջանում գտնվող, մինչև մեկ տարի կրթահամալիրում դասավանդման փորձ 

ունեցող այն աշխատողների համար, ում կարծում են, որ անհրաժեշտ է կոնկրետ 

մեթոդական, խորհրդատվական, մանկավարժական աջակցություն։ 

Մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավարը քննում է հայտերը, սահմանված 

ժամանակացույցով հաստատում մենթորներին։ 

 Կրթահամալիրում մեկ տարուց ավելի մանկավարժական աշխատողները իրենց 

անհանգստացնող խնդիրների լուծումները, մանկավարժական, մասնագիտական 

զարգացումն ապահովում են ինքնակրթությամբ, մասնախմբի քննարկումների 

ընթացքում։ 

Մենթորի աշխատակարգը, ուղղությունները 

 Մեթոդական 

 Մանկավարժական 

 Խորհրդատվական 



 Գործնական․ 

 Մեդիամիջավայրում՝ բլոգ, ենթակայք, կայք 

 Նախագծային՝ ձևակերպում, իրականացում, համակարգում, ամփոփում 

 Կարգով ճամփորդության կազմակերպում 

 Ստուգատեսային, տոնացուցային՝ նախագծի համակարգում 

Մենթորի աշխատանքի ժամանակացույցը 

 1 ամիս 

 2 ամիս 

 3 ամիս 

Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամանակացույցի՝ ամսական հաշվետվություն 

Մեկամսյա փուլ․մենթորի աշխատանքի հաշվետու ուղղություններ․ 

1. Մանկավարժական խորհրդատվություն, կարճաժամկետ նախագծի 

ձևակերպում, իրականացում, բլոգի համապատասխանեցում ներկայացվող 

պահանջներին, տնային առաջադրանքների մեկշաբաթյա-մոդել փաթեթի 

ստեղծում, մենթորի մոտ դասալսումներից՝ դասավանդողի օրագրային 

շարադրանք հրապարակված իր բլոգում, Դպիրում՝ կրթահամալիրային 

մանկավարժություն։ 

Երկամսյա փուլ 

1. Մանկավարժական խորհրդատվություն, կարճաժամկետ նախագծի 

ձևակերպում, իրականացում, բլոգի համապատասխանեցում ներկայացվող 

պահանջներին, տնային առաջադրանքների մեկշաբաթյա-մոդել փաթեթի 

ստեղծում, մենթորի մոտ դասալսումներից՝ դասավանդողի օրագրային 

շարադրանք հրապարակված իր բլոգում, Դպիրում՝ կրթահամալիրային 

մանկավարժություն։ 

2. Համատեղ ուսումնական նախագծի, ճամփորդության իրականացում, 

դասավանդողի նախագծային ուսուցման արդյունքների ամփոփումը mskh.am –

ում՝ սովորողների նյութերի ընտրանի։ 

Եռամսյա փուլ 



1. Մանկավարժական խորհրդատվություն, կարճաժամկետ նախագծի 

ձևակերպում, իրականացում, բլոգի համապատասխանեցում ներկայացվող 

պահանջներին, տնային առաջադրանքների մեկշաբաթյա-մոդել փաթեթի 

ստեղծում, մենթորի մոտ դասալսումներից՝ դասավանդողի օրագրային 

շարադրանք հրապարակված իր բլոգում, Դպիրում՝ կրթահամալիրային 

մանկավարժություն։ 

2. Համատեղ ուսումնական նախագծի, ճամփորդության իրականացում, 

դասավանդողի նախագծային ուսուցման արդյունքների ամփոփումը mskh.am –

ում՝ սովորողների նյութերի ընտրանի։ 

3. Տոնացուցային կրթահամալիրային նախագծի համատեղ  համակարգում։ 

 

Ներկայացրեց Մարգարիտ Սագսյանը 

 

 

 

  

 

 


