
Անահիտ Հարությունյան 

 

2019-2020 ուստարի՝ «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի երկրորդ դասարանի 

դասվար Արևելյան դպրոց-պարտեզում. ուսումնական բլոգը՝  

 https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/ 

2020-2021 ուստարի՝ «Իմացումի հրճվանք»  կրթական ծրագրի երրորդ դասարանի 

դասվար Արևելյան դպրոց-պարտեզում. ուսումնական բլոգը՝ 

 https://anahitharutyunyan.edublogs.org/ (դեռ հրապարակումներ չկան) 

դասընթացի (դասընթացների) ծրագիր՝ «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր 

մեթոդական մշակումների, հոդվածներ 

Հոդվածներ «Դպիրում» 

 «Հեռավար ուսուցումը որպես ընտանեկան ինքնակրթության հարթակ» 

 «Կար-չկար մի անսովոր տուն….» 

 «Մարզական գործունեության ամփոփում. 2019-2020 ուստարի» 

Մեթոդական մշակումներ բլոգում 

 Տնային աշխատանքը որպես լրացուցիչ կրթություն: Կազմակերպումն ու 

զարգացումը: 

 Ընտանեկան հեռավար-առցանց ուսուցում 

Հրապարակումներ մեդիագրադարանում (խմբային հրապարակումներ) 

 Կրտսեր դպրոցի ընտանեկան հեռավար-առցանց նախագծային փաթեթներ 

 Հեռավար ուսուցումը կրտսեր դպրոցում 

Անհատական հրապարակումները ընթացքի մեջ են: 

ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային նախագծեր 

Ընտրությամբ գործունեություն. բանավոր մաթեմատիկա 

ստեղծած ուսումնական նյութեր, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների առաջադրանքներ 

ֆլեշմոբների առաջադրանքներ՝ 

Հայերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում 

«Զատիկ ընտանեկան նախագծային ֆլեշմոբ» 

ուսումնական նյութեր՝ (մշակման փուլում են) 

https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/
https://anahitharutyunyan.edublogs.org/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2019/07/03/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9-2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab/
https://dpir.mskh.am/hy/node/2063
https://dpir.mskh.am/hy/node/2221
https://dpir.mskh.am/hy/node/2325
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2019/11/07/%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ac%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9-%d5%af%d6%80/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2019/11/07/%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ac%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9-%d5%af%d6%80/
https://harutyunyananahitblog.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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-16-03-20-03/
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1730-%D5%AF%D6%80%D5%BF%D5%BD%D5%A5%D6%80-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%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%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1684-%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AF%D6%80%D5%BF%D5%BD%D5%A5%D6%80-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/category/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8/
https://mskh.am/am/86772
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1705-%C2%AB%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%C2%BB-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9


Ամանոր. նախագծային ուսումնական փաթեթ 

Թումանյանական ընթերցարան 

Ջաննի Ռոդարի «Ալիսա Գլորիկը» 

Ջաննի Ռոդարի. «Ոչ մի բանից մարդուկը» 

Ջաննի Ռոդարի «Տարօրինակ հարցեր» 

Ջաննի Ռոդարի «Շոկոլադե ճանապարհը» 

Ղազարոս Աղայան.«Ամենաուժեղը» 

Ղազարոս Աղայան «Ամիսներ և չորս եղանակ» 

  

բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 

2019-2020 ուստարվա ընթացքում բլոգում նյութերը հրապարակվել են և՛ առանձին, և՛ 

փաթեթներով: 

սեպտեմբեր՝  46 

հոկտեմբեր` 25 

նոյեմբեր` 49 

դեկտեմբեր`  43 

հունվար` 33 

փետրվար` 22 

մարտ` 169 

ապրիլ` 142 

մայիս` 84 

մարտ-մայիսի հրապարակումներ՝ 

Հեռավար-առցանց ուսուցման ամփոփում. մարտի 2-6 

Հեռավար-առցանց ուսուցման ամփոփում. մարտի 16-20 

Հեռավար-առցանց ուսուցում. մարտի 30-ից ապրիլի 3-ի ամփոփում 

Հեռավար-առցանց ուսուցում.ապրիլի 6 -10-ի ամփոփում 

Հեռավար-առցանց ուուցում. ապրիլի 13—17-ի ամփոփում 

https://harutyunyananahitblog.files.wordpress.com/2019/12/d4b1d5b4d5a1d5b6d5b8d680.-d5b6d5a1d5add5a1d5a3d5aed5a1d5b5d5abd5b6-d5b8d682d5bdd5b8d682d5b4d5b6d5a1d5afd5a1d5b6-d683d5a1d5a9d5a5d5a9.docx
https://harutyunyananahitblog.files.wordpress.com/2020/03/d5a9d5b8d682d5b4d5a1d5b6d5b5d5a1d5b6d5a1d5afd5a1d5b6-d5a8d5b6d5a9d5a5d680d681d5a1d680d5a1d5b6.docx
https://harutyunyananahitblog.files.wordpress.com/2020/05/d58bd5a1d5b6d5b6d5ab-d58cd5b8d5a4d5a1d680d5ab.-d4b1d5acd5abd5bdd5a1-d4b3d5acd5b8d680d5abd5afd5a8.docx
https://harutyunyananahitblog.files.wordpress.com/2020/05/d58bd5a1d5b6d5b6d5ab-d58cd5b8d5a4d5a1d680d5ab.-d588d5b9-d5b4d5ab-d5a2d5a1d5b6d5abd681-d5b4d5a1d680d5a4d5b8d682d5afd5a8.docx
https://harutyunyananahitblog.files.wordpress.com/2020/04/d58bd5a1d5b6d5b6d5ab-d58cd5b8d5a4d5a1d680d5ab.-d58fd5a1d680d685d680d5abd5b6d5a1d5af-d5b0d5a1d680d681d5a5d680.docx
https://harutyunyananahitblog.files.wordpress.com/2020/04/d58bd5a1d5b6d5b6d5ab-d58cd5b8d5a4d5a1d680d5ab.-d587d5b8d5afd5b8d5acd5a1d5a4d5a5-d5b3d5a1d5b6d5a1d5bad5a1d680d5b0d5a8.docx
https://harutyunyananahitblog.files.wordpress.com/2020/04/d582d5a1d5a6d5a1d680d5b8d5bd-d4b1d5b2d5a1d5b5d5a1d5b6.-d4b1d5b4d5a5d5b6d5a1d5b8d682d5aad5a5d5b2d5a8.docx
https://harutyunyananahitblog.files.wordpress.com/2020/03/d582d5a1d5a6d5a1d680d5b8d5bd-d4b1d5b2d5a1d5b5d5a1d5b6.-d4b1d5b4d5abd5bdd5b6d5a5d680-d687-d5b9d5b8d680d5bd-d5a5d5b2d5a1d5b6d5a1d5af.docx
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/03/06/%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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-2-03-6-03/
https://harutyunyananahitblog.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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-16-03-20-03/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/04/03/%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%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/04/11/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%a1/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/04/18/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%a1-3/


Հեռավար-առցանց ուսուցում. ապրիլի 20 -24-ի ամփոփում 

Հեռավար-առցանց ուսուցում. ապրիլի 27-30-ի ամփոփում 

Հեռավար-առցանց ուսուցում. մայիսի 4-8-ի ամփոփում 

Հեռավար-առցանց ուսուցում. մայիսի 11-15-ի ամփոփում 

Հեռավար-առցանց ուսուցում. մայիսի 18-22-ի ամփոփում 

 

Տեսադասեր 

Առցանցց պարապմունքներ Ms Teams հարթակում (փաթեթը համալրվում է) 

 

Ուսումնական նախագծեր 

Ուսումնական առաջին շրջան (սեպտեմբերից դեկտեմբեր) 

«Ուսումնական ամառ» նախագծերի ամփոփում-ներկայացում 

Սեպտեմբերմեկյան  ընտանեկան նախագծեր՝ 

«Ես» ուսումնական նախագծի ամփոփում-ներկայացում 

«Կոմիտասյան օրեր» նախագիծ 

Թթուդրեք 

«Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն» նախագծի ամփոփում 

«Ամանոր» նախագիծ. ամփոփում 

Ուսումնական երկրորդ շրջան (հունվար) 

«Սովորող-սովորեցնող»  նախագիծը «Իմ թաղարը, իմ բույսը» նախագծի շրջանակում 

«Իմ թաղարը, իմ բույսը» 

«Ուսումնական ձմեռ». ամփոփում 

Համագործակցային նախագիծ «Հայկական զարդանախշեր կավից» 

«Դդմատոն» 

Ուսումնական երրորդ շրջան (փետրվարից մայիս) 

«Կարդում են Թումանյան» նախագիծ-ստուգատեսի ամփոփում 

«Բարեկենդան» 

https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/04/25/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%a1-5/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/05/03/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%a1-7/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/05/10/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84%d5%ab-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc-2/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/05/16/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%a1-9/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/05/23/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%a1-11/
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«Ձոն» տեխնոլոգիական նախագիծ-ստուգատեսի ամփոփում 

«Ուսումնական գարուն» ընտանեկան հեռավար նախագծերի ամփոփում 

«Զատիկ» ուսումնական նախագծի ամփոփում 

«Աղայան + Ռոդարի» ուսումնական նախագծի ամփոփում 

Ուսումնական չորրորդ շրջան (հունիս) 

Ընտանեկան «Բարձունքի հաղթահարման» ճամփորդական նախագծեր 

Ընթերցողական նախագծեր «Ես կարդում եմ…» 

Նոր բլոգներ https://edublogs.org/ հարթակում 

Ռադիո «Ընկերություն». ընտանեկան թողարկումներ # 1, # 2 

Սովորողների ինքնագնահատաման փաթեթներ 

Պլեներային հայտեր 

Ուսումնական ճամփորդություններ 

 «Անկախության տոն. բարձունքների նվաճում». «Մաշտոցներ» բարձունքի 

հաղթահարում. ամփոփում-ներկայացում 

 Ուսումնական ճամփորդություն «Ջրվեժ» անտառապարկ-արգելոց. ամփոփում 

 Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում ամանորյա ներկայացման դիտում. «Էլֆերի 

կախարդական դպրոցը» 

 Ուսումնական ճամփորդություն ձմեռային «Ջրվեժ» անտառապարկ. ամփոփում 

 Ուսումնական ճամփորդություն Mind Center. ամփոփում 

 Ընտանեկան «Բարձունքի հաղթահարման» ճամփորդական նախագծեր 

 

Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվության 

«Ուսումնական գարուն» ընտանեկան հեռավար նախագծերի ամփոփում 

Զատկական ընտանեկան երաժշտական ֆլեշմոբ 

Ընտանեկան խաղերի փաթեթ 

Մարի Եղիազարովա և ընտանեկան դպրոց «Մարզվում ենք ու սովորում անգլերեն » # 

1, «Մարզվում ենք ու սովորում անգլերեն» # 2 

Նարե Ղազարյան և  ընտանեկան դպրոց  «Բնագիտական փորձեր» 

Մուշեղ Կայայան և ընտանեկան դպրոց «Գաղտնի սնդուկ» # 1 «Գաղտնի սնդուկ» # 2, 

«Գաղտնի սնդուկ» # 3 

https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/03/27/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf-2/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/03/27/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1-2/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/04/17/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/05/23/%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab/
https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/05/24/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b6/
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https://harutyunyananahitblog.wordpress.com/2020/05/26/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://edublogs.org/
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Նարինե Վիրաբյան և ընտանեկան դպրոց «Հետաքրքիր փաստեր դելֆինների մասին» 

Նարինե Վիրաբյան և ընտանեկան դպրոց «Երբ կա հոգի, նազանք և սեր» 

Նատալի Գալստյան և ընտանեկան դպրոց ««Կոտ ու կեսը» դաշնամուրային 

կատարմամբ» 

Հարություն Պետրոսյան և  ընտանեկան դպրոց  «Շախմատ» 

Միքայել Նազարյան և ընտանեկան դպրոց «Լեգո» 

Վարդան Ղարագյոզյան և ընտանեկան դպրոց  «Լեգո» 

Ռուզաննա Դանիելյան և ընտանեկան դպրոց  «Ուսումնասիրելով աշխարհի քարտեզը» 

Հայկ Դանիելյան և ընտանեկան դպրոց «Սուպերմարկետ» 

Ռաֆայել Նազարյան և ընտանեկան դպրոց «Աշխարհի համերով» 

Նոեմի Հակոբյան և ընտանեկան դպրոց «Իմ առօրյան» 

Դանիելա Խուդոյան և ընտանեկան դպրոց «Նկարների առցանց ցուցահանդես»  

Նատալի Գալստյան և ընտանեկան դպրոց  «Ուսումնասիրելով աշխարհի քարտեզը» 

Կարեն Պողոսյան և ընտանեկան դպրոց «Իմ նկարների աշխարհում» 

Նարինե Վիրաբյան և ընտանեկան դպրոց «Այլընտրանքային նկարչություն» 

Վարդան Ղարագյոզյան և ընտանեկան դպրոց «Բույսերի խնամք. ավոկադո» 

Դանիելա Խուդոյան և ընտանեկան դպրոց «Վրացական պար» 

«Իմ անունը» ընտանեկան նախագծերի փաթեթ 

Մարզական նախագծեր 

TV և ռադիո նախագծերը՝ 

Ռադիո «Ընկերություն» 

Ռադիո «Ընկերություն» # 6. թումանյանական ռադիոթատրոն 

Ռադիո «Ընկերություն» թումանյանական գարուն 

Ռադիո «Ընկերություն» թումանյանական ընթերցումներ 

Ընտանեկան ռադիոփաթեթ «Ընկերություն» ռադիոյի  եթերում. «Ձոն մայրիկին» 

ստուգատես 

«Խոշորացույց» TV. ընտանեկան դպրոցներ 

Ռադիո «Ընկերություն». «Ռադիոհորինուկներ» հավելված 
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Հունիսյան նախագծեր. 

Նախագծային ուղղությունները՝ 

«Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ» քանդակագործության փառատոն 

«Պզպզան մեղվանոց» ամառային ուրախ նախագիծ 

Շարունակվող նախագծեր՝ 

Ընտանեկան «Բարձունքի հաղթահարման» ճամփորդական նախագծեր 

Ընթերցողական նախագծեր «Ես կարդում եմ…» 

Նոր բլոգներ https://edublogs.org/ հարթակում 

Այլ՝ 

Վերապատրաստումներ 

Մուտք կրթահամալիր, առաջին քայլ. «Բլոգային-նախագծային ուսուցում» (սեպտեմբեր) 

«Բլոգներով, նախագծերով ուսուցում» քառօրյա վերապատրաստում. ամփոփում 

(հունվար) 

Մենթորական աշխատանք 

Հեռավար ուսուցում Ալեն Բալայան (Նիդերլանդներ, Հաագա), Միքայել Մարտիրոսյան 

(Չինաստան, Պեկին) 

Ինքնակրթություն. ուսուցչի ընթերցարան 

2019-2020 ուստարին ըստ ուսումնական շրջանների՝ 

Ուսումնական առաջին շրջան 

Ուսումնական երկրորդ շրջան 

Ուսումնական երրորդ շրջան 

Ուսումնական չորրորդ շրջան 
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