
Անահիտ Մելքոնյան 

2019-2020 ուստարում՝ 3-րդ դասարանի դասվար, Հարավային դպրոց-պարտեզ. 

ուսումնական բլոգը՝ https://anmelkonyan.wordpress.com/ 

2020-2021 ուստարում՝ 1-ին դասարանի ղեկավարման հայտ, Հարավային դպրոց-

պարտեզ 

• դասընթացի (դասընթացների) ծրագիր /հրապարակված է «Իմացումի 

հրճվանք» կրթական ծրագիրն իր բոլոր բաղադրիչներով, հրապարակումները 

նոր մշակումներ չեն/ 

• մեթոդական մշակումների, հոդվածների /բլոգում հրապարակված են 

ծնողական երեք հոդված, երկու ուսուցչի հոդված/ 

• ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային 

նախագծերի /հրապարակված են բանավոր մաթեմատիկայի 

առաջադրանքները, սովորողների արդյունքները՝ ամփոփումների տեսքով 

• ստեղծած ուսումնական նյութերի,  առաջադրանքների,  այդ թվում՝ նաև 

ֆլեշմոբների՝ «Զատիկ» ընթերցանության ֆլեշմոբ 1 «Զատիկ» ընթերցանությ

ան ֆլեշմոբ 2    Մայրենիի մարտյան ֆլեշմոբՈւսումնկան նյութերի հղումներ՝ 

• Ուսումնական նյութերի հղումները՝ ստեղծած ուսումնկան նյութերը 

հրապարկվել են աշխատակարգի մեջ 

• Ընտանեկան առցանց նախագծերի փաթեթ, 

Ապրիլի 13-ից իրականցնում ենք «Միասնական հորինուկ» ընտանեկան 

նախագիծը: 

Ապրիլի 4-ից իրականացվում են ընտանեկան նախագծեր տարբեր թեմաերով, 

այս նախագծի տակ ամփոփված են ծնողի, սովորողի նախաձեռնությամբ 

իրակացվող նախագծերը: 

Մարտի վերջին շաբաթվանից և ապրիլի սկզբին իրականացրել 

ենք «Մաթեմատիկա և գնումներ»  ընտանեկան նախագիծը: 

Ապրիլի 2-ից բանավոր մաթեմատիկայի մասով ընտանեկան նախագիծ: 

 

• Ուսումնական նախագծեր՝ 2019-2020 , 

• Հեռավար ուսուցում, 

• Ընթերցարան 2019-2020 

• բլոգային հրապարակումներ՝ 455 

ամսական ցուցանիշներ` 

Սեպտեմբեր՝ 14 

https://anmelkonyan.wordpress.com/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2019/08/20/2019-2020-%d5%a9-%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/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyueUhZJfiKaXG8B_LZqnX_fEqL66PKxuK6LpBQdw1_VekQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyueUhZJfiKaXG8B_LZqnX_fEqL66PKxuK6LpBQdw1_VekQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8tHnOmMQi4wsMczKers7ik56YnnJ8unS8PTF7K2k4OWKi1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8tHnOmMQi4wsMczKers7ik56YnnJ8unS8PTF7K2k4OWKi1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8tHnOmMQi4wsMczKers7ik56YnnJ8unS8PTF7K2k4OWKi1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeceyS_y4yG08izggDeYShiP7hKWdk8RLCsJW7QzqCo7lP3rQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeceyS_y4yG08izggDeYShiP7hKWdk8RLCsJW7QzqCo7lP3rQ/viewform
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/04/22/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a8%d5%bd%d5%bf-%d5%b7%d5%a1%d5%a2/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/04/12/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%af/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/04/05/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/03/05/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/04/04/%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/04/04/%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%e2%80%a4-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%e2%80%a4-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%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/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%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/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-2019-2020/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-2019-2020/


Հոկտեմբեր՝ 25 

Նոյեմբեր՝ 25 

Դեկտեմբեր՝ 40 

Հունվար՝ 37 

Փետրվար՝ 27 

Մարտ՝ 61 

Ապրիլ՝ 121 

Մայիս՝ 71 

• մարտ-մայիսի հրապարակումների՝/ մարտ,(61հրապարակում)  ապրիլ,(121 

հրապարակում) մայիս (71 հրապարակում) 

տեսադասերի 

ուսումնական նախագծերի 

ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվության 

• հունիսյան նախագծեր 

Տեսադաս 1 

Տեսադաս 2 

Տեսսդաս 3 

Տեսադաս 4 

Տեսադաս  5 

Տեսադաս 6 

Հունիսի 1 

 

Մուտքի ճամբար 

Ամառային դպրոց 

«Սասնա ծռեր» ընթերցողական նախագիծ 

https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/category/%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/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2020/03/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2020/03/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2020/04/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2020/04/
https://lusinegasparyanblog.wordpress.com/2020/05/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/06/01/%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80-%d5%be%d5%a5%d6%81-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf/
https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%e2%80%a4-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/04/22/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a8%d5%bd%d5%bf-%d5%b7%d5%a1%d5%a2/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/06/01/%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80-%d5%be%d5%a5%d6%81-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf/
https://web.microsoftstream.com/video/d0e9eda3-75b1-4042-a516-0dc7024dd338
https://web.microsoftstream.com/video/d0e9eda3-75b1-4042-a516-0dc7024dd338
https://web.microsoftstream.com/video/9a3ba42f-c1e7-4dbc-b77f-cea56db5702d
https://web.microsoftstream.com/video/9a3ba42f-c1e7-4dbc-b77f-cea56db5702d
https://web.microsoftstream.com/video/9b161fee-50af-47e4-8487-bda34498553e
https://web.microsoftstream.com/video/9b161fee-50af-47e4-8487-bda34498553e
https://web.microsoftstream.com/video/9e01aae6-bce4-451c-b699-722cd704de0c
https://web.microsoftstream.com/video/9e01aae6-bce4-451c-b699-722cd704de0c
https://web.microsoftstream.com/video/a0c90bd9-ae70-4992-9553-b80ec1c0a041
https://web.microsoftstream.com/video/a0c90bd9-ae70-4992-9553-b80ec1c0a041
https://web.microsoftstream.com/video/0005eeaf-3d1b-44b8-ad01-3843b384dc91?list=studio
https://web.microsoftstream.com/video/0005eeaf-3d1b-44b8-ad01-3843b384dc91?list=studio
https://web.microsoftstream.com/video/69568873-b07a-48f4-94e6-fcb2ae7950d7
https://web.microsoftstream.com/video/69568873-b07a-48f4-94e6-fcb2ae7950d7
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/05/19/%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%ab-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/06/02/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%bb-%d5%af%d5%a1%d5%b4-%d5%b4%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%bc/
https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%bb-%d5%af%d5%a1%d5%b4-%d5%b4%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%bc/


Իմ խոհանոցը 

Բանավոր մաթեմատիկա 

Բարձունքի հաղթահարում 

«Ելք»  ստուգատես  

Տեղեկանք 2 

• կրթահամալիրային նախածերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի 

ղեկավար 

• կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների 

մասնակցությունը՝ 

Կրթահամալիրի տնօրենի հետ քայլերթ «Բնակավայրն առանց ճաղերի» նախագծով 

Նախագիծ՝  «Իմ դպրոցն անցակապատ է» 

Մայիսյան հավաքի համերգային ծրագրին 

Մարզական օրվան 

• դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի 

աշխատանքներին մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

Պարտիզպուրակայաին աշխատանքներ Հարավային դպրողում 

Բակային մաքրման աշխատանքներ Հարավային դպրոցում 

Վարդատունկ Հարավային դպրոցում 

Միջդպրոցային ճանապարհների մաքրում 

Հիգիենայի ստուգատես 

• ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում 

6 տարեկանների «Մուտքի» առցանց ճամբար 

Ամառային դպրոց 

Ամառային ճամբար 2019 

https://anmelkonyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%ab%d5%b4-%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81%d5%a8/
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• ուսումնական ճամփորդությունների, կրթական փոխանակումների 

նախագծերի կազմակերպում։ 

Ուսումնական ճամփորդություններ 

Ոսումնական ճամփորդություն դեպի Լուսագյուղ 

Հայրենագիտական ճափորդփորդություն դեպի Շենիկ 

 

 

https://anmelkonyan.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
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