
Լուսինե Փաշայան 

Արևմտյան դպրոցի դասավանդող 

2019-2020 ուստարում՝ առաջին դասարանի դասվար, «Իմացումի հրճվանք» 

լաբորատորիայի ղեկավար 

2020-2021 ուստարում՝ առցանց-հեռավար աշխատանքի հայտ  «Իմացումի հրճվանք» 

ծրագրի շրջանակներում 

Դասարանի բլոգը՝  https://khatutik.home.blog/ 

Լաբորատորիայի բլոգը՝ https://elementaryschoolmskhdot.wordpress.com/ 

 

1. Դասընթացի ծրագիր՝ «Իմացումի հրճվանք»  

 

2. Ստեղծած ուսումնական նյութեր հրապարակված մեդիագրադարանում` 

 Մաթեմատիկայի առաջադրանքների փաթեթ համակարգչով 

աշխատելու համար 

 Մայրենիի ընթերցանության փաթեթ 

 Զատիկ ընտանեկան նախագծերի փաթեթ / լաբ./ 

 Մաթեմատիկայի և մայրենիի ֆլեշմոբերի առաջադրանքների մշակում / 

լաբ./ 

  

3. Հրապարակումներ «Դպիրում» ՝ 

Հեռավար ուսուցման գործիքներից. առարկայական ֆլեշմոբ 

      Ծնողների հետ դառնում ենք իսկական գործընկերներ... 

 

4. Ուսումնական նախագծեր՝  

«Ես» ուսումնական նախագիծ 

Կոմիտասյան օրեր 

«Տիեզերք» նախագիծ 

https://khatutik.home.blog/
https://elementaryschoolmskhdot.wordpress.com/https:/elementaryschoolmskhdot.wordpress.com/
https://elementaryschoolmskhdot.wordpress.com/%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/
https://drive.google.com/drive/folders/1tgzjEI-ZvaiFYYhICORB_I3GNf0vBU8m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tgzjEI-ZvaiFYYhICORB_I3GNf0vBU8m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BlajIUGitpnyYIoCzE9xvsve12x2A49L?usp=sharing
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1705-%C2%AB%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%C2%BB-%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%D5%AE%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9https:/manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/08/13/%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%ac%d5%a1%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%a1-2019-2020/
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1705-%C2%AB%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%C2%BB-%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%D5%AE%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9https:/manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/08/13/%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%ac%d5%a1%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%a1-2019-2020/
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1705-%C2%AB%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%C2%BB-%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%D5%AE%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9https:/manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/08/13/%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%ac%d5%a1%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%a1-2019-2020/
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1705-%C2%AB%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%C2%BB-%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%D5%AE%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9https:/manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/08/13/%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%ac%d5%a1%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%a1-2019-2020/
https://dpir.mskh.am/hy/node/2012
https://dpir.mskh.am/hy/node/2092
https://khatutik.home.blog/2019/08/26/%d5%a5%d5%bd%e2%80%a4-%d5%ab%d5%b4-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8-%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://khatutik.home.blog/2019/09/22/%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/
https://khatutik.home.blog/2019/10/06/%d5%bf%d5%ab%d5%a5%d5%a6%d5%a5%d6%80%d6%84-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/


Թթուդրիկի ծես 

Ուսումնական աշուն 

Սեբաստացու օրեր․  կրթահամալիրի տոն 

Լույսեր, գույներ, մեղեդիրներ․ ․ դեկտեմբերյան ստուգատես 

Հունվարյան նախագծեր 

Կարդում ենք Թումանյան 

 

5. Մարտ – մայիս. Հեռավար – առցանց ուսուցում 

Առողջ ապրելակերպի և հիգիենայի ստուգատեսային շաբաթ 

Ձոն տեխնոլոգիական — ստեղծագործական նախագիծ 

Զատիկ 

Խատուտիկ ռադիո`  

 Երբ ես փոքր էի   

 Ընտանիքի օրվան ընդառաջ՝ Իմ ընտանիքի պատմությունը 

 Անհատական հաղորդաշարեր 

Խատուտիկ TV,  հեղինակային- ընտանեկան հաղորդաշարեր 

«Ես կարողանում եմ» նախագիծ 

 

Ծնողների գրառումները Դպիրում. 

Տարվա այս նոր, հինգերորդ եղանակը 

Թե ինչ պատահեց, երբ կորոնավիրուսը գրոհեց աշխարհը 

Ինչպես ես չդարձա մանկավարժ կամ նոր փորձության ուղին 

Հեռավար-առցանցը հունվարից է մեր տանը 

Մեր տանը հյուր կա՝ արդեն երկու ամիս 

https://khatutik.home.blog/2019/10/20/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://khatutik.home.blog/2019/10/22/%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%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://khatutik.home.blog/2019/10/21/%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%d5%a8/
https://khatutik.home.blog/2019/12/01/%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://khatutik.home.blog/2020/01/06/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://khatutik.home.blog/2020/02/03/%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/
https://khatutik.home.blog/2020/03/01/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%ba%d5%ab-%d5%b0%d5%ab%d5%a3%d5%ab%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf/
https://khatutik.home.blog/2020/03/01/%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%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1/
https://khatutik.home.blog/2020/03/15/%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://khatutik.home.blog/category/%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8/
https://khatutik.home.blog/category/%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%af-tv/
https://khatutik.home.blog/2020/06/11/%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://dpir.mskh.am/hy/node/2217
https://dpir.mskh.am/hy/node/2218
https://dpir.mskh.am/hy/node/2219
https://dpir.mskh.am/hy/node/2234
https://dpir.mskh.am/hy/node/2239


Երբ կարող ես ավելի լավ ճանաչել երեխայիդ 

«Խատուտիկ» բլոգը դարձավ ամենադիտվող կայքը 

 

Ուսումնական չորրորդ շրջան. Փառատոնային հունիս 

Թատերական փառատոն 

Քանդակագործության փառատոն 

Պզան, պզան, պզպզան 

 

6. Ուսումնական ճամփորդություններ՝ 

Անկախության տոն․  բարձունքի նվաճում 

Այցելություն «Ջրվեժ» արգելոց 

Քայլարշավ Հրազդանի կիրճում 

Այցելություն Մալյան թատրոն. Էլֆերի կախարդական դպրոցը 

Այցելություն Մալյան թատրոն. Թումանյանի հեքիաթներ 

Ուսումնական ճամփորդություն՝Mind Center 

«Մեր տոնը բարձունքին». բարձունքների հաղթահարման ընտանեկան նախագծեր 

 

 

7. Տեսադասեր՝ 

 հանդիպումների ժամանակացույցը՝ շաբաթական  աշխատակարգերում  

 հանդիպումների տեսագրությունները՝ հարթակում. (դիտելու համար պետք 

է անհատական հասցեով մտնել նշված հարթակ):  

 

8. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ (հրապարակումները 

փաթեթներով են) 

https://dpir.mskh.am/hy/node/2294
https://dpir.mskh.am/hy/node/2295
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://sculpturemskh.wordpress.com/2020/05/17/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%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://khatutik.home.blog/2020/06/15/%d5%a2%d5%a8%d5%a6%d5%a6%d5%a6%e2%80%a4%e2%80%a4%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%d5%ae/
https://khatutik.home.blog/2019/09/23/%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%e2%80%a4-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://khatutik.home.blog/2019/10/20/%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%bb%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%aa-%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%81/
https://khatutik.home.blog/2019/11/21/%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d6%80%d5%b7%d5%a1%d5%be-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%af%d5%ab%d6%80%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://khatutik.home.blog/2019/12/10/1020/
https://khatutik.home.blog/2020/02/19/%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%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-%d5%b0%d5%a5%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%a9%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://khatutik.home.blog/2020/02/07/%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%9dmind-center/
https://khatutik.home.blog/2020/05/24/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a8-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0/
https://khatutik.home.blog/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/
https://web.microsoftstream.com/user/bd5eb432-5192-4c86-8cf7-92f08bf15603


Սեպտեմբեր` 24 նյութ 

Հոկտեմբեր` 18  նյութ 

Նոյեմբեր` 25 նյութ 

Դեկտեմբեր` 21 նյութ 

Հունվար` 18 նյութ 

Փետրվար` 14 նյութ 

Մարտ` 37 նյութ 

Ապրիլ` 116 նյութ 

Մայիս` 108 նյութ 

Հունիս՝ 61 նյութ 

 

9. Ինքնակրթություն՝  

  «Դպիր»-ի մանկավարժական հոդվածների, մշակումների ընթերցում 

  Գրական ակումբ  

 Այլ աղբյուրներից հոգեբանական, մանկավարժական հոդվածներ, լուրեր 

 

10. Իմացումի հրճվանք լաբորատորիա 

https://dpir.mskh.am/
https://grakanakumb.wordpress.com/
https://elementaryschoolmskhdot.wordpress.com/%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/

