
Լուսինե Պետրոսյան 

Արևմտյան դպրոցի դասավանդող 

2019-2020 ուստարում՝ 2-րդ դասարանի դասվար, Արևմտյան դպրոց-պարտեզ. 

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

2020-2021 ուստարում՝ 3-րդ դասարանի ղեկավարման հայտ. նույն բլոգը՝ 

https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/ 

 

1. Դասընթացի ծրագիր՝ «Իմացումի հրճվանք»  

2. Ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում՝ Բանավոր մաթեմատիկայի 

խումբ չեն ունեցել 

 

3. Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝ Ընթերցանության նյութեր և 

առաջադրանքներ 

Հոկտեմբեր և մարտ ամիսների մայրենիի ֆլեշմոբի առաջադրանքներն է 

կազմել: 

«Զատիկ» ընտանեկան ուսումնական նախագծերի փաթեթի աշխատանքներին 

է մասնակցել (խմբային աշխատանք, հրապարակված է Լաբորատորիայի 

բլոգում, մեդիագրադարանում): 

4. Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ՝ չունի 

 

5. Ուսումնական նախագծեր՝  

Ուսումնական 1-ին շրջանի նախագծեր 

 «Ամառային ուսումնական արձակուրդ» նախագիծ 

 «Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծ. դեպի Ծաղկեվանք 

 «Դասարան TV» նախագիծ 

 «Սեբաստացու օրեր» նախագիծ 

 «Սև ու սպիտակ քրոնիկոն» նախագիծ 

 «Կոմիտասյան օրեր» նախագիծ 

 «Աշնանային թափառումներ» ուսոմնական նախագիծ 

 «Թթուդրիկ 2019» նախագիծ 

https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/06/22/%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%80-2-%d6%80%d5%a4/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/03/29/%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/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/03/29/%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/
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://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/06/22/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%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%a1%d6%80%d5%b1%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4-%d5%b6%d5%a1/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/09/10/%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%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a4%d5%a5%d5%ba/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/category/%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-tv-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/10/04/%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-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/10/08/%d5%bd%d6%87-%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%ba%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af-%d6%84%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%b6/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/09/26/%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%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/10/21/%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d6%80%d5%b7%d5%a1%d5%be-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%af%d5%ab%d6%80%d5%b3-2/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/10/21/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af-2019/


 «Ուսումնական աշուն»նախագիծ 

 «Ճամփորդություն դեպի Ջրվեժի արգելոց»նախագիծ 

 «Հանրային աուդիտ» նախագիծ 

 «Ամանորյա ծես» ուսումնական նախագիծ 

Ուսումնական 2-րդ շրջանի նախագծեր 

 Ձմեռային մարզական ստուգատես 

Ուսումնական 3-րդ շրջանի նախագծեր 

 «Կարդում ենք Թումանյան» նախագիծ 

 Տյառնընդառաջի ծեսը Արևմտյան դպրոցում 

 «Զատիկ» նախագիծ 

 «Ընթերցում ենք ու դիտում» նախագիծ 

 «Հեքիաթի ժամ» Դասարանական TV նախագիծ 

 

Մարտ-մայիսի հրապարակումները՝  

 

 Առցանց ուսուցում․  մարտի 2-6 

 Առցանց ուսուցում․ մարտի 16-20 

 «Ուսումնական գարուն» նախագիծ .23.03-27.03 

 Առցանց ուսուցում․  մարտի 30-ից ապրիլի 3-ը 

 Առցանց ուսուցում․  ապրիլի 6-10 

 Առցանց ուսուցում,  13.04-17.04 

 Առցանց ուսուցում,  20.04-24.04 

 Առցանց ուսուցում, ապրիլի 27-30 

 «Ես կարողանում եմ» նախագիծ 

 «Սովորող-սովորեցնող» նախագիծ, համագործակցային դաս 

 «Հետաքրքիր փաստեր Դասարանական TV» նախագիծ 

 «Ճամբարային ուսումնահետազոտական աշխատանք» նախագիծ 

 Հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակների ստեղծագործական առցանց 

հավաք․  մայիսի 4-9 

 Առցանց ուսուցում․  մայիսի 11-15 

 Առցանց ուսուցում․  մայիսի 18-22 

 Առցանց ուսուցում․  մայիսի 25-ից հունիսի 5-ը 

https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/10/21/%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-2/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/10/30/%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%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%81/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/11/14/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%a4%d5%ab%d5%bf-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b4%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/12/01/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%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-2/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/01/19/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/02/02/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-2/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/02/15/%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%a1%d6%80%d6%87%d5%b4%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b8%d6%82/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/04/14/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/04/05/%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b8%d6%82-%d5%a4%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%ab%d5%ae/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/04/08/%d5%b0%d5%a5%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%a9%d5%ab-%d5%aa%d5%a1%d5%b4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-tv-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/03/02/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%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%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-2-6/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/03/13/%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%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-16-20/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/03/22/%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-23-03-27-03/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/03/26/%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%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-30-%d5%ab%d6%81-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-3-%d5%a8/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/04/03/%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%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-6-10/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/04/12/%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%b8%d6%82%d5%b4-%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-13-04-17-04/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/04/19/%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%b8%d6%82%d5%b4-%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-20-04-24-04/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/04/25/%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%b8%d6%82%d5%b4-%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-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/05/01/%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://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/05/01/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%a5%d6%81%d5%b6%d5%b8%d5%b2-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d6%83%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d6%80-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-tv/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/05/24/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%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%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d5%a6%d5%b8%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/04/26/%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/04/26/%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/05/10/%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%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-11-15/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/05/17/%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%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-18-22/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/05/24/%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%e2%80%a4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-25-%d5%ab%d6%81-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%ab-5-%d5%a8/


Հունիսյան նախագծեր՝ 

 

 Առցանց ուսուցում․  մայիսի 25-ից հունիսի 5-ը 

 Հունիսյան նախագծեր 8.06-30.06 

 

6. Ուսումնական ճամփորդություններ՝ 

 «Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծ. դեպի Ծաղկեվանք 

 «Աշնանային թափառումներ» ուսոմնական նախագիծ 

 «Ճամփորդություն դեպի Ջրվեժի արգելոց»նախագիծ 

 Ձեռային մարզական ստուգատես 

 

7. Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն՝Հարթակում ընտանեկան դպրոցն է 

8. Ինքնակրթության հարթակ՝ Մեդիագործիքներ ուսուցիչների և 

սովորողների համար 

 

9. Տեսադասերի տեսագրություններ՝ Հանդիպումներ Microsoft Teams հարթակում: 

 

10. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝  

 

 Սեպտեմբեր՝ 26 

 Հոկտեմբեր՝ 56 

 Նոյեմբեր՝ 33 

 Դեկտեմբեր՝ 34 

 Հունվար՝ 19 

 Փետրվար՝ 29 

 Մարտ՝ 165 

 Ապրիլ՝ 116 

 Մայիս՝ 88 

 

https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/05/24/%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%e2%80%a4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-25-%d5%ab%d6%81-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%ab-5-%d5%a8/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/06/09/%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/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/09/10/%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%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a4%d5%a5%d5%ba/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/10/21/%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d6%80%d5%b7%d5%a1%d5%be-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%af%d5%ab%d6%80%d5%b3-2/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2019/10/30/%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%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%81/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/2020/01/19/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://lusinepetrosyandasaran.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%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%d5%b6-%d5%a7/
https://myeduway.wordpress.com/category/%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://myeduway.wordpress.com/category/%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://web.microsoftstream.com/studio/meetings

