
Լիլիա Զախարյան 

2019-2020 ուստարում՝ 5-6 տարեկանների դասարան, Արևելյան դպրոց-պարտեզ. 

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

2020-2021 ուստարում՝ 5-6 տարեկանների դասարանի ղեկավարման հայտ. 

1. 2019-2020 ուսումնական տարվա դասընթացի ծրագիր 

 5-6 տարեկանների ուսումնական պլան 

 5 տարեկանների ծրագիր 

 5 տարեկանների ուսումնառության պայմանագիր 

2. 2019-2020 ուսումնական տարվա նախագծեր 

Սեպտեմբեր 

 «Ողջույն, ես …»  

 «Լողափնյա աշուն» 

 Կրթական շքերթ 2019 

 «Ուսումնական ագարակ»նախագիծ 

 «Դասարանը ջերմոց լաբորատորիա, բանջարանոց» նախագիծ 

 «Իմ դպրոցը» նախագիծը 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Սեպտեմբերիկ»  ստուգատես 

Հոկտեմբեր 

 «Իմ թաղարը» նախագիծ 

 Կոմիտասյան օրեր 

 «Իմ դպրոցը» նախագիծ 

 Թթուդրիկ ուսումնական նախագիծ 

 «Խաղողածես» ուսումնական նախագիծ 

 «Հինգ տարեկանների երգչախումբ» նախագիծ 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Հոկտեմբերիկ»  ստուգատես 

Նոյեմբեր 

 Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Ջրվեժի արգելոց, ամփոփում 

 «Հինգ տարեկանների երգչախումբ» նախագիծ 

 Հինգ տարեկանների բաց լաբորատորիա 

 Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի 30 ամյակ, ցուցահանդես- վաճառք 

 «Իմ դպրոցը» նախագիծը 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Նոյեմբերիկ»  ստուգատես 
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Դեկտեմբեր 

 Ուսումնական ճամփորդություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի 

թատրոն 

  «Կոմիտասով Թումանյան, Թումանյանո՝Կոմիտաս» 

 Ամանորյա ծեսը Արևելքում 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Դեկտեմբերիկ»  ստուգատես 

Հունվար 

 Հինգ տարեկանների բաց լաբորատորիա 

 Դդմատոն 

 Բնագիտական ստուգատես 2020 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Հունվարիկ» ստուգատես 

Փետրվար 

 Բարեկենդան նախագիծ 

 Ուսումնական ճամփորդություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի 

թատրոն 

 Թումանյանական օրեր 

 Տեառնընդառաջի ծեսը Արևելյան դպրոցում 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Փետրվարիկ» ստուգատես 

Մարտ 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Մարտիկ» ստուգատես 

 Ձոն տեխնոլոգիական ստուգատես 

Ապրիլ 

 Ձոն ստուգատես 

 « Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ 

 Աղայան-Ռոդաարի 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Ապրիլիկ» ստուգատես 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես 

Մայիս 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Ապրիլիկ» ստուգատես 

 Համբարձման տոնը ընտանիքում 
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https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/03/28/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab%d5%af/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/05/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/05/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/03/26/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%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/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/16/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%e2%80%a4%d5%b2%e2%80%a4-%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%a9%d5%a8/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/22/3138/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/24/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/24/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/24/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/14/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a4-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6/


3. 2019-2020 ուսումնական տարվա աշխատանքային նախագծեր՝ ըստ 

շաբաթների 

4. 2019-2020 ուսումնական տարվա ճամփորդություններ2019-2020 ուսումնական 

տարվա ճամփորդություններ 

 Այցելություն մայր դպրոց. 5 տարեկանների կրթական շքերթ. 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Այցելություն «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան.Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Ագարակում 5 տարեկաններն են.Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Ջրվեժի արգելոց.Ամփոփումը՝ տե՛ս  
այստեղ 

 Այցելություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն. Շրջված երազ 

 Այցելություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն. Էլֆերի 

կախարդական դպրոցը 

 Այցելություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի 

թատրոն. «Թումանյանական հեքիաթներ». Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 

5. 2019-2020 ուսումնական տարվա՝ 

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների ամսիկ ստուգատես 

 

6. Հոդվածներ /Թվով 4 հոդվածներ հրապարակված են «Դպիր»-ում, մեկը՝ 

բլոգում/: 

 Հեղինակային կրթական ծրագրի երկարացված օրվա կազմակերպումը 

5-6 տարեկանների խմբում 

 Դասարանը որպես ջերմոց- լաբորատորիա 

 Դասվարի իմացումի հրճվանքի մասին 

 Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը 5-6 տարեկանների խմբում 

 Ընտանեկան դպրոցի ուսուցիչները․ներկայացնում են ծնողները 

 

7. Վերապատրաստում 2019-2020 

 

 Հրապարակված են դաստիարակաների վերապատրաստման նյութեր՝ 3 

նյութ: 

 

8. Դասարանական օրացույց 

 

9. Ճամբարային նախագծեր 2019-2020 

 Մանկավարժական աշնանային բաց ճամբար 

 Ճամբարային բնագիտատեխնիկական ստուգատես 

  Ձմեռային ուսումնական ճամբար 2020. Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Ազգագրական ճամբարային փառատոն 

https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/30/4009/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/30/4009/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/30/4009/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/09/04/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9-2019/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/09/07/%d5%b0%d5%ab%d5%b6%d5%a3-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9%d5%a8-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b4/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/09/08/%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/09/23/%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/07/07/%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%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/09/23/%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%a5%d5%ac%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%ab%d5%b6%d5%a3-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/11/03/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%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%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/11/08/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%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%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82-2/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/11/08/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%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%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82-2/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/11/20/%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d5%a4%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a9%d5%a1/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/12/08/%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%b0%d5%a5%d5%b6%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b4/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/12/08/%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%b0%d5%a5%d5%b6%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b4/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/02/17/%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/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/02/17/%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/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/02/26/%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%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/15%a1%d5%b4%d5%bd%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80/page/%25d/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/15%a1%d5%b4%d5%bd%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80/page/%25d/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/07/07/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://dpir.mskh.am/hy/node/1861
https://dpir.mskh.am/hy/node/1861
https://dpir.mskh.am/hy/node/1653
https://dpir.mskh.am/hy/node/1930
https://dpir.mskh.am/hy/node/2097
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/23/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/09/27/%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/19/2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/10/28/%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%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80-%d6%85%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-2020/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/01/06/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%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%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80-2020/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80-2020/


 Ծիսական ծոհանոց 

 Դդմատոն 

 Ազգային խաղեր 

10. «Ես կարողանում եմ» ստուգատես /9 ստուգատեսային փաթեթ/ 

  «Ես մեդիագրագետ եմ ». Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 «Ես կարողանում եմ նկարել, ներկել». Երգեր, գույներ, ազդեցություններ. 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

  «Մայիսիկ». Ես կարողանում եմ բնագիտական փորձեր կատարել. 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 «Ես կարողանում եմ».տեխնոլոգիական ստուգատես. Ամփոփումը՝ տե՛ս 

այստեղ 

  «Ես կարողանում եմ» երգել․«Մայիսիկ» ստուգատես․ Համբարձման տոնը 

ընտանիքում. Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

  «Ես կարողանում եմ» ստուգատես. ես կարողանում եմ խնամել իմ բույսերը, իմ 

կենդանիներին. Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես.«Մայիսիկ»․ Մարզական ստուգատես. 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես.Ինքնուրույնություն. Ամփոփումը՝ տե՛ս 

այստեղ 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես.Օտար լեզվի հմտություններ. 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

11. Հեռավար-առցանց-ընտանեկան դպրոց․նախագծեր և ամփոփումներ 

 Տեսազանգեր 

 Տեսադասեր /Հրապարակված է 11 տեսադաս/ 
 Ժամատախտակ 

12.  Հունիսյան նախագծեր 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Հունիսիկ» ստուգատես 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես․ 

 Հակաբացիլ Կոմիտաս, 5-6 տարեկանների երաժշտական ստուգատես 

https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/01/24/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%af-%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%ab-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5-2/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/01/24/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%af-%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%ab-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5-2/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/22/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%bd%d5%af-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%bd-%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%a5%d5%bf/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/09/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%bd%d5%af-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%bd-%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%a5%d5%bf-2/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/19/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%e2%80%a4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a5%d6%81/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/19/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%e2%80%a4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a5%d6%81/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/21/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%e2%80%a4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a5%d6%81-2/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/10/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af-%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%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/15/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af-%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%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1-2/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/26/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%af-%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%b4-%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/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/26/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%af-%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%b4-%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/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/01/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%af-%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%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/01/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%af-%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%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/14/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a4-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/14/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a4-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/21/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a4-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-2/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/20/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/22/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%bd%d5%af%e2%80%a4-%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/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/28/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af%e2%80%a4-%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%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/27/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a4%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%b8%d6%82/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/27/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a4%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%b8%d6%82/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/28/%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-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%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%e2%80%a4-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/15%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d6%80/page/%25d/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/category/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%ad%d5%bf%d5%a1%d5%af/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/06/01/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/06/01/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/31/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a4-%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/31/%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd-5-6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7/


 Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր. հակաբացիլ-

հակավարակի ընտանեկան ֆլեշմոբ 

 

13. Բլոգում հրապարակված նյութերի քանակը՝ 396, բլոգի հաշվիչ՝  անգամ 

Ըստ ամիսներ՝ 

 Մայիսի 2020 (59) 

 Ապրիլի 2020 (66) 

 Մարտի 2020 (48) 

 Փետրվարի 2020 (29) 

 Հունվարի 2020 (50) 

 Դեկտեմբերի 2019 (25) 

 Նոյեմբերի 2019 (28) 

 Հոկտեմբերի 2019 (41) 

 Սեպտեմբերի 2019 (40) 

 

14. Կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների 

խմբի ղեկավարֈ 

 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 

 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 

15. Կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների 

մասնակցությունըֈ 

 Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարում 

16. Լրացուցիչ աշխատանք,օտար լեզվի դասավանդում 5-6 տարեկանների խմբում 

 Անգլերեն 

 Ռուսերեն 

 

 

https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/05/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/04/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/03/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/02/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/01/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/12/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/11/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/10/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/09/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2020/02/01/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%e2%80%a4%d6%83%d5%a5%d5%bf/
https://liliazakharyanjan.wordpress.com/2019/10/28/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84/
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