
Դիանա Գևորգյան 

Հյուսիսային դպրոցի դասավանդող 

1. 2019-2020 ուստարում՝ 2-րդ դասարանի դասվար, Հյուսիսային դպրոց-

պարտեզ. ուսումնական բլոգը՝https://dianagevorgyan5.wordpress.com/ 

2. Դասընթացի ծրագիր՝ «Իմացումի հրճվանք»  

3. Ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում՝ Բանավոր մաթեմատիկա 

4.  Ինքնակրթությանն ուղղված աշխատանքներ, 

հարթակներ «Դպիր»մանակավարժական հանդես, Գրական ակումբ 

5. Ֆլեշմոբային առաջադրանքներ՝ 

«Զատիկ» ընտանեկան ֆլեշմոբի մեդիագրագիտության առաջադրանքների կազմելու 

գործընթացին:  

6. Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝ 

Ընթերցանության նյութեր 

7. Մեթոդական մշակումներ՝ 

Ծնողների կարծիքը հեռավար ուսուցման մասին 

8. Հրապարակում Դպիրում՝ 

 Խմբասենյակը ուսումնական գործունեության բաց հարթակ 

 Հեռավար ուսուցման այսպիսի շաբաթներ, օրեր, պարապմունքներ 

 Մարզական «Իմացումի հրճվանք» 2019-2020 

 

9. Կրթահամալիրային նախագծեր՝  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆ՝ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ- ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2019 

 «Ես» 

 «Կառուցողական խաղեր» 

 «Լողափնյա աշուն» 

 «Տիեզերք» 

 «Ուսումնական ամառ» նախագծերի ամփոփում-ներկայացում 

 «Անկախության տոն. բարձունքների նվաճում» նախագծեր   

https://dianagevorgyan5.wordpress.com/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/07/19/%d5%ab%d5%b4%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%b0%d6%80%d5%b3%d5%be%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80-2019-2020/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/category/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/
https://dpir.mskh.am/hy
https://grakanakumb.wordpress.com/
https://elementaryschoolmskhdot.wordpress.com/2020/03/29/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%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/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/05/26/%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80-%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae/
https://dpir.mskh.am/hy/node/1998
https://dpir.mskh.am/hy/node/2026
https://dpir.mskh.am/hy/node/2318
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/08/23/%d5%a5%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2018/08/23/%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%B6-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2018/08/23/%D5%AC%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%B6%D5%B5%D5%A1-%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/08/31/%d5%bf%d5%ab%d5%a5%d5%a6%d5%a5%d6%80%d6%84-%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%ab%d5%ae/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/07/11/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc-2019-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d5%a9/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2018/09/15/%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%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6/


ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019 

 Խնկոյանական օրեր 

 Կոմիտասյան օրեր 

 «Գոգնոցի և գլխաշորի ձևավորում» միասնական նախագծի իրականացում. 

ամփոփում 

 Լավաշթխիկ ծեսի իրականացում 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2019 

 Կոմիտասյան օրեր 

 Թթուդրիկի ծես 

 Սեբաստացու օրեր 

 «Ուրբաթ-համերգ՝առականի» 

 Իմ թաղարը 

 Եռօրյա ճամփորդություն դեպի Արատես 

 Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Ջրվեժի արգելոց 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2019 

 Ես՝ ընթերցող 

 Ուսումնական ձմեռ 

 Ամանորյա ծես 

 «Լույսեր, գույներ, ղողանջներ, մեղեդիներ, ազդեցություններ»՝ Տաթև Աթոյանի 

հետ 

 Այցելություն Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ՝ ՀՈՒՆՎԱՐ 

ՀՈՒՆՎԱՐ 2020 

 Ձմեռային ուսումնական ճամբար 

 Համագործակցություն 2+2. Միասնական մարզական պարապմունք 

 Հանրակրթական Դիջիթեք 2020 

 «Ձմեռային ազգագրական փառատոն» ,Ազգային խաղեր, խաղերգեր 

 Դդմածես 

 Ուսումնական ճամփորդություն Կոտայքի մարզ՝ Զառ գյուղ 

 Ուսումնական ճամփորդություն Փոքրիկ Էյնշտեյն գիտությունների թանգարան 

https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/28/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-3/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/category/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80-2019-2020/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/10/23/%d5%a3%d5%b8%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%81%d5%ab-%d6%87-%d5%a3%d5%ac%d5%ad%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%b1%d6%87%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%bd%d5%b6/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/10/23/%d5%a3%d5%b8%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%81%d5%ab-%d6%87-%d5%a3%d5%ac%d5%ad%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%b1%d6%87%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%bd%d5%b6/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/10/23/%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b7%d5%a9%d5%ad%d5%ab%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%e2%80%a4-%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%ab/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/21/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/30/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd-%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%ab%d5%ae/#more-3768
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/30/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%e2%80%a4%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2019/09/22/%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2%d5%a1%d5%a9-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%9d-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%ab/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/category/%d5%ab%d5%b4-%d5%a9%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%a8-2019-2020/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/10/21/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%a1/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/11/15/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%bb%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%aa%d5%ab-%d5%a1-3/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/10/18/%d5%a5%d5%bd%d5%9d-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d5%b2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/11/24/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/11/24/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%ae%d5%a5%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-2-27/
https://tatevatoyan.wordpress.com/2019/11/25/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%a5%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%bb%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/12/01/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/01/05/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%e2%80%a408%e2%80%a401-10%e2%80%a401/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/01/10/%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84/
https://myeduway.wordpress.com/2019/12/23/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ab%d5%bb%d5%ab%d5%a9%d5%a5%d6%84-2020/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/01/20/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/01/20/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/01/20/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/category/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d5%bd-2020/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/01/23/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80-%d5%a6%d5%a1%d5%bc-%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/01/16/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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-%d6%83%d5%b8%d6%84%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%a7-2/


ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ՝ ՓԵՏՐՎԱՐ-ՄԱՅԻՍ 

ՓԵՏՐՎԱՐ 2020 

 Թումանյանը երաժշտության մեջ 

 «Կառուցողական խաղեր» ուսումնական նախագիծ 

 «Տյառնընդառաջ» ծեսը Հյուսիսում 

 Բարեկենդանի ծես՝ «Թարս հարսանիք» 

 Մարզական ստուգատեսի իրականացում 

 Հեծանվավարության ստուգատեսի իրականացում 

 Ուսումնական ճամփորդություն Mind Center լեգոների աշխարհ 

ՄԱՐՏ 2020 

  Հեռավար-առցանց ուսուցում 

 Մեր Թումանյան պապիկը 

 «Ձոն» տեխնոլոգիական ստուգատես 

 Աղայան+Ռոդարի 

 Ես գիտեմ՝ ինչպես պաշտպանվել 

ԱՊՐԻԼ 2020 

 «Զատիկ» ուսումնական նախագիծ 

 Մի լուսանկարի պատմություն… 

 Ֆիլմեր բոլոր տարիքի երեխաների համար 

ՄԱՅԻՍ 2020 

 Կառուցողական խաղերը ընտանիքում 

 «Ես կարողանում եմ» նախագիծ 

 «Լուսանկարչական պլեներ մեր բակում»նախագիծ 

 Մեդիաընթերցարանների ստեղծում 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ՝ՀՈՒՆԻՍ 

 Ուսումնական չորրորդ շրջանի նախագծեր 

 Փառատոնային առցանց ճամբար 

 

10. Մարտ-մայիս հրապարակումներ՝ 

https://hasmikmat369.wordpress.com/2019/01/04/%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AA%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A5%D5%BB-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3-3/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/01/26/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/02/13/%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%b0%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/24/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%9d-%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/03/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/15/%d5%b0%d5%a5%d5%ae%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/27/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-mind-center-2/
https://dianagevorgyan5.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%b4-2020/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/02/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%ba%d5%ab%d5%af%d5%a8/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/21/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a42020/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/21/%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%ab%d5%ae-2/
https://mkhitaryanmarine.wordpress.com/2020/03/01/%d5%a5%d5%bd-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%9d-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ba%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a5%d5%ac/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/03/26/%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%ab%d5%ae/
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/03/01/%D5%AB%D5%B4-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%AC%D5%A2%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D6%81-%D5%B4%D5%AB-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%BA%D5%A1/?fbclid=IwAR2KKBb8058R9F2cm0V0Sum1x-ztJx6TmNy5Ml6cSe5bf0cd0RMijTTNqHo
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/03/23/%d6%86%d5%ab%d5%ac%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%e2%80%a4/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/04/28/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/04/19/%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/04/28/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%ac%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/04/28/%d5%ae%d5%a1%d5%b2%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%ab%d5%ae/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/05/21/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b9%d5%b8%d6%80%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%e2%80%a4-%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/06/06/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af-8-06-30-06/


Ամենամսյա հաշվետվություններ՝ 

 Փետրվար ամսվա գործունեության ամփոփում 

 Մարտ ամսվա գործունեության ամփոփում 

 Ապրիլ ամսվա գործունեության ամփոփում 

 Մայիս ամսվա գործունեության ամփոփում 

Իրականացված նախագծեր և արդյունքներ՝ 

 Մեր Թումանյան պապիկը 

 «Կառուցողական խաղեր» ուսումնական նախագիծ 

 «Ձոն» տեխնոլոգիական ստուգատես 

 Աղայան+Ռոդարի 

 «Զատիկ» ուսումնական նախագիծ 

 Մի լուսանկարի պատմություն… 

 «Ես կարողանում եմ» նախագիծ 

 Մեդիաընթերցարանների ստեղծում 

 

11. Տեսադասեր 

12. Ուսումնական ճամփորդություններ 

13. Ընտանեկան նախագծեր՝ Ընտանեկան առցանց նախագծերի փաթեթ 

14. Հունիսյան նախագծեր՝ Ուսուցման 4-րդ շրջան 

15. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

Սեպտեմբեր`56  նյութ 

Հոկտեմբեր` 46 նյութ 

Նոյեմբեր`50 նյութ 

Դեկտեմբեր`38 նյութ 

Հունվար`62 նյութ 

Փետրվար`65 նյութ 

Մարտ`150 նյութ 

Ապրիլ`96 նյութ 

Մայիս`70 նյութ 

https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/23/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/03/27/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/05/01/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/05/23/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/02/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%ba%d5%ab%d5%af%d5%a8/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/01/26/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/21/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a42020/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/21/%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%ab%d5%ae-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/03/26/%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%ab%d5%ae/
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/03/01/%D5%AB%D5%B4-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%AC%D5%A2%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D6%81-%D5%B4%D5%AB-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%BA%D5%A1/?fbclid=IwAR2KKBb8058R9F2cm0V0Sum1x-ztJx6TmNy5Ml6cSe5bf0cd0RMijTTNqHo
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/04/19/%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/04/28/%d5%ae%d5%a1%d5%b2%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%ab%d5%ae/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/04/09/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/?fbclid=IwAR2iu323szpnTC4kza4rgni6Cxm2hffldO4K4ZypUpgoc3-rs1xAa73JgLU
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