
Լենա Վարդանյան 

Հյուսիսային դպրոցի դասավանդող 

 

 

2019 – 2020 ուստարում՝  երկրորդ դասարանի դասվար 

2020 – 2021 ուստարում՝ երրորդ դասարանի ղեկավարման հայտ 

Բլոգը՝ https://vardanyanlena.wordpress.com/ 

Դասընթացի ծրագիրը՝ այստեղ 

Ընտրությամբ գործունեության բաղադրիչ՝ բանավոր մաթեմատիկա 

Մեթոդական մշակումներ – հրապարակված չունի 

Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝ 

 Կազմել է մարտ  ամսվա մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի առաջադրանքները 

  Մասնակցել է Զատիկ ընտանկան ֆլեշմոբի  առաջադրանքների ստեղծման 

աշխատանքներին    

 

Ուսումնական նախագծեր՝  

«ԵՍ» ուսումնական նախագիծ 

«Կոմպոստ» ուսումնական նախագիծ 

Ճանաչում ենք կրթահամալիրը 

Այլընտրանքային նկարչություն 

Կավագործություն․  ուսումնական նախագիծ 

Ամանորյա ծես․  ուսումնական նախագիծ 

Դդմածես 

Ուսումնական երրորդ շրջան 

Թումանյանական օրեր․ նախագիծ 

«Ձոն» տեխնոլոգիական ստուգատես 

«Զատիկ» ուսումնական նախագիծ 

«Ուսումնական գարուն» նախագիծ 

Մի լուսանկարի պատմություն… 

https://vardanyanlena.wordpress.com/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/02/29/%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%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/
https://vardanyanlena.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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKX_JCqrmlpmWj5WlwjQvserQ1l54W2otThMMDNsdvAGyXuw/formResponse
https://vardanyanlena.wordpress.com/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/08/18/%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/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/08/23/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ba%d5%b8%d5%bd%d5%bf-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ba%d5%a1%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://vardanyanlena.wordpress.com/2019/09/30/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b5%d6%81/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/05/08/%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/05/19/%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%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/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/11/25/%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-%d5%b4%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%b6%d5%a5/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/01/17/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/01/25/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/03/31/%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/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/03/31/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/03/21/%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%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/04/12/%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/


Աղայան+Ռոդարի 

«Ես կարողանում եմ» նախագիծ 

Այլընտրանքային նկարչություն 

 

Ուսումնական ճամփորդություններ ՝  

 Գիտելիքի օրը Արագածի Հարավային գագաթին 

 Բարձունքի հաղթահարում՝ Սբ Մաշտոցներ 

 Բարձունքի հաղթահարում՝ Սբ․  Մաշտոցներ 

 Ուսումնական ճամփորդություն Ջրվեժի արգելոց 

 Այցելություն Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն 

  Ֆիլմդիտում կինոթատրոնում 

 Փոքրիկ Էյնշտեյն ինտերակտիվ թանգարանում 

 Ձմեռային մարզական խաղեր Զառ գյուղում․  ամփոփում 

 Ուսումնական ճամփորդություն Խամաճիկների թատրոն  
 

Մարտ-մայիս հրապարակումներ՝ 

 Մարտ ամսվա գործունեության հաշվետվություն 

 Ապրիլ ամսվա գործունեության հաշվետվություն 

 Մայիս ամսվա գործունեության հաշվետվություն 
 

 

 

Հունիսյան ճամբար՝  

Արտ միջավայր 

Կինո-ֆոտո․  Մեկ կադր մեկ հայացք 

Թատերական փառատոն 

Ես կարողանում եմ ստուգատես 

Բլոգուսուցում  

Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի փառատոն. 

«Սասնա ծռեր», փառատոնի ընտանեկան միջավայրը, շրջակա միջավայրը 

 

Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն՝ հրապարակված են շաբաթական 

աշխատակարգերը 

Հարթակում ծնողն է՝ ծնողի գրառումը 

Ուսումնական պարապմունքների տեսագրություններ – հրապարակված է երկու 

տեսանյութ 

 

https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/01/18/%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%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%ab%d5%ae/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/04/28/%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/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/04/28/%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-3/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/09/01/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%ae%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a3%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%a9/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/09/27/%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%9d%d5%bd%d5%a2-%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/09/19/%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%9d%d5%bd%d5%a2-%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/11/09/%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%a1-2/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/12/15/1816/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2019/12/15/%d6%86%d5%ab%d5%ac%d5%b4%d5%a4%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d5%a9%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/01/16/%d6%83%d5%b8%d6%84%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%a7%d5%b5%d5%b6%d5%b7%d5%bf%d5%a5%d5%b5%d5%b6-%d5%ab%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%bf%d5%ab%d5%be-%d5%a9%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://vardanyanlena.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/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/02/22/%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%ad%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b3%d5%ab%d5%af%d5%b6/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/03/27/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d6%81%d6%80%d5%a1%d5%ae-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/04/30/%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://vardanyanlena.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://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/04/26/%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80/
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/05/19/%d5%b4%d5%a5%d5%af-%d5%af%d5%a1%d5%a4%d6%80-%d5%b4%d5%a5%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%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%af%d5%ab%d5%b6%d5%b8-%d6%86/
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/05/19/%d5%a9%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/04/28/%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/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/05/31/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/04/21/%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1-9/
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/04/21/%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1-9/
https://vardanyanlena.wordpress.com/category/15%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/page/%25d/
https://vardanyanlena.wordpress.com/category/15%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/page/%25d/
https://vardanyanlena.wordpress.com/2020/05/06/%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6-%d5%a7/
https://vardanyanlena.wordpress.com/category/%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80/
https://vardanyanlena.wordpress.com/category/%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80/


Ինքնակրթություն՝ 

 Կրթահամալիրի կայքի, Դպիր մանկավարժական հանդեսի ընթերցում 

 Գրական ակումբ 

 

Բլոգում հրապարակված նյութերի քանակը՝  

 Սեպտեմբեր՝ 28 

 Հոկտեմբեր՝ 25 

 Նոյեմբեր՝ 33  

 Դեկտեմբեր՝ 22 

 Հունվար՝ 53 

 Փետրվար՝ 28 

 Մարտ՝ 111 

 Ապրիլ ՝ 69 

 Մայիս՝ 38 

 Հունիս՝ 29 

 

 

 

 

 

mskh.am
https://dpir.mskh.am/
https://vardanyanlena.wordpress.com/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2/
https://vardanyanlena.wordpress.com/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2/

