
Կենդանի փոխշփում. յուրաքանչյուր ուսումնական օրվա ընթացքում երկկողմանի հաղորդակցություն վկայագրված աշխատողի, աշակերտի և 
համադասարանցիների միջև տեսաժողովների միջոցով, որոնք տեղի են ունենալու սահմանված ժամին և որի ընթացքում աշակերտները 

կկարողանան տեսնել իրենց ուսուցչին: 

Elementary FLAG Schedules: 50:50 Model    

Տարրական դպրոցների FLAG ծրագրի դասացուցակներ. 50:50 ձևաչափ 

 

Grades 1 – 6 (FLAG Armenian, Japanese, Korean) 

1 – 6-րդ դասարաններ (FLAG ծրագրի հայերեն, ճապոներեն, կորեերեն) 

Ամենօրյա դասավանդման րոպեներ: 255 (1-3), 265 (4-6)  

Ժամը Երկուշաբթի, երեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ Չորեքշաբթի 

8:00 - 8:20 Նախապատրաստվել օրվան (ուսուցչի համար ծրագրեր կազմելու ժամ) 

8:20 - 9:45 

Նվազագույնը 40 րոպե կենդանի փոխշփում ամբողջ դասարանի հետ. առավոտյան հանդիպում և 

հիմնական բովանդակություն անգլերենով 

Փոքր խմբակային* փոխշփումներ և անգլերենի որոշված զարգացում - Անգլերենով կենդանի փոխշփման 

պարապմունքների ժամանակ ուսուցչի հետ աշխատող աշակերտների հերթափոխում 

 
Աշակերտներն ինքնուրույն աշխատանք են կատարում, երբ փոքր խմբակներում չեն աշխատում 

9:45 - 10:00 Դասամիջոց 

10:00 - 11:25 

Նվազագույնը 30 րոպե կենդանի փոխշփում ամբողջ դասարանի հետ. հիմնական բովանդակություն 
թիրախային լեզվով 

Փոքր խմբակային* փոխշփումներ - Թիրախային լեզվով կենդանի փոխշփման պարապմունքների 

ժամանակ ուսուցչի հետ աշխատող աշակերտների հերթափոխում 

 
Աշակերտներն ինքնուրույն աշխատանք են կատարում, երբ փոքր խմբակներում չեն աշխատում 

11:25 - 11:40 Դասամիջոց 

11:40 - 12:15 

Ուսուցչի կողմից հանձնարարված ֆիզկուլտուրայի, արվեստի կամ 
առողջության և բարեկեցության/մտածմունք և խորհրդածության դասեր, 
որպեսզի աշակերտներն ինքնուրույն անեն 

(Ուսուցիչների համար ծրագրեր կազմելու ժամ) 

Ուսուցիչներ. 
Համագործակցություն և 
կեսօրյա ճաշ 

Աշակերտներ. ֆիզկուլտուրա, 
արվեստ կամ առողջություն և 

բարեկեցություն/մտածմունք 
և խորհրդածություն. 
կեսօրյա ճաշ 

12:15 - 1:00 Կեսօրյա ճաշ 

Grades 1-3: 
1:00 - 1:50 
 

Grades 4-6: 
1:00 - 2:00 
 

Նվազագույնը 30 րոպե կենդանի փոխշփում ամբողջ դասարանի 

հետ. հիմնական բովանդակություն 

Փոքր խմբակային* փոխշփումներ - Կենդանի փոխշփման 

պարապմունքների ժամանակ ուսուցչի հետ աշխատող 

աշակերտների հերթափոխում  

 

Աշակերտներն ինքնուրույն աշխատանք են կատարում, երբ փոքր 

խմբակներում չեն աշխատում 

 

Ուսումնական մասի կեսը անգլերենով, իսկ մյուս կեսը՝ թիրախային լեզվով 

Ուսուցիչներ. 
Համագործակցություն, 
ժողովներ, մասնագիտական 
զարգացում և այլն 

Աշակերտներ. Ուսուցչի 
կողմից հանձնարարված 
ինքնուրույն աշխատանք 

2:00 - 2:30 
Ուսուցչի արտադասարանային ժամեր – ընտանիքներին օգնելու 

նպատակով առցանց հանդիպում 

2:30 - 3:15 Ուսուցչի համար ծրագրեր կազմելու ժամ 
Ուսուցչի 
արտադասարանային ժամեր 

* Յուրաքանչյուր աշակերտ կմասնակցի օրական առնվազն մեկ փոքր խմբակային կենդանի փոխշփմամբ 

պարապմունքի: 

  


