
Ծաղիկ Գասպարյան 

2019-2020 ուստարում՝ 3-րդ  դասարան ղեկավարում, Արևմտյան դպրոց-պարտեզ. 

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

2020-2021 ուստարում՝ 6 տարեկանների 1-ին  դասարանի ղեկավարման հայտ 

 

 դասընթացի (դասընթացների) ծրագրի /ամբողջական փաթեթով 

ներկայացված է, նոր մշակում չէ/ 

 մեթոդական մշակումների, հոդվածների /մեկ բլոգային հրապարակում/ 

 ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային 

նախագծերի /հրապարակված են բանավոր մաթեմատիկայի 

առաջադրանքներ/ 

 բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 

Սեպտեմբեր 2019 (9) 

Հոկտեմբեր 2019 ( 15) 

Նոյեմբեր 2019 ( 14) 

Դեկտեմբեր 2019 ( 18) 

Հունվար 2020 ( 15) 

Փետրվար 2020 ( 11) 

Մարտ 2020 ( 46) 

Ապրիլ 2020 ( 53) 

Մայիս 2020 ( 50) 

Հունիս 2020 ( 6) 

 հունիսյան նախագծեր. 

«Իսկ դուք գիտե՞ք, որ…» 

«Իմ շենքը/ բակը իմ աչքերով» 

«Բարձունքի հաղթահարում» ընտանեկան նախագիծ 

 

2. Դպրոցի ղեկավարը՝ մանկավարժական աշխատողի գործունեության 

գնահատում, այդ թվում՝ 

 կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների 

խմբի ղեկավար 

Սեպտեմբեր 

 Արզական. Սուրբ Նեղուց վանք 

https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/25/%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%84-2/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae/
https://tsaghikgasparyan.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://tsaghikgasparyan.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://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/06/04/%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://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%ab%d5%bd%d5%af-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%84-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%9e%d6%84-%d5%b8%d6%80-%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%ab%d5%b4-%d5%b7%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d5%ab%d5%b4-%d5%a1%d5%b9%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/25/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%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%a8/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/3-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%ab%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/3-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%ab%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/06/25/%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%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd-%d5%b6%d5%a5%d5%b2%d5%b8/


 «Ես» նախագիծ/ «Իմ մասին» 

Հոկտեմբեր 

 <<Տիեզերք>> նախագիծ 

 Թթուդրիկ 

 Խնկոյանական օրեր 

 Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոնը 

Նոյեմբեր 

 Ճամփորդություն դեպի Ջրվեժ անտառապարկ 

 Ընտանեկան նախագծեր 

 Նախագծային շաբաթ 

Դեկտեմբեր 

 «Ամանորյա ծես» նախագիծ 

 Լույսեր, գույներ, ղողանջներ, մեղեդիներ, ազդեցություններ. 

տոնախմբություն 

 Հաշվետվություն 

Հունվար 

 Մարզական ստուգատես 

 Ձմեռային ճամբար 

Փետրվար 

 Ճամփորդություն դեպի Խնկո-Ապոր գրադարան 

 Աստղացուցարանում 

 Մարզական ստուգատես 

 Հաշվետվություն 

Մարտ 

 Ուսումնական գարուն 

 «Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ 

 Ձոն. մայրիկատոն 

 Հաշվետվություն 

Ապրիլ 

 Աղայան-Ռոդարի 

https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/08/27/%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://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/09/30/%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-3/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2018/10/22/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/09/30/%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-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2018/10/31/%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/11/11/%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%bb%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%aa-%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/11/09/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/11/02/%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-%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-4-15/
https://tsaghikgasparyan.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%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/12/16/%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%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/12/16/%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%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/12/16/%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%e2%80%a4-%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/01/17/%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%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d6%84/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/01/28/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80-%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/02/18/%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%b4%d5%a2-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/02/25/%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b2%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/02/26/%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://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/02/26/%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-%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-2/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/03/01/%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/03/27/%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://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/03/01/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/03/30/%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-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-2/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/04/12/%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab-2/


 «Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ 

 «Ելք» ստուգատես 

 Ես կարողանում եմ 

 Կանաչի, ապրումի ապրիլ 

 Առցանց «Մուտքի» ճամբար 

Մայիս 

 Բարձունքի հաղթահարում 

 Իսկ դուք գիտե՞ք, որ… 

 «Ելք» ուսումնական նախագիծ 

Հունիս 

 Բարձունքի հաղթահարում 

 Իսկ դուք գիտե՞ք, որ… 

 Իմ շենքը/բակը իմ աչքերով 

 

կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների 

մասնակցությունը. 

 Առաջին դասարանցիների ընդունելություն, ամառային ուսումնական 

ճամբար 

Ամփոփում՝ 

 Առցանց «Մուտքի» ճամբար. առաջին օր 

 Առցանց «Մուտքի» ճամբար. երկրորդ օր 

Առցանց «Մուտքի» ճամբար. երրորդ օր 

Աշխատանքային ուղղություններ՝ 

 «Ես» ուսումնականնախագիծ 

 «Ես կարողանումեմ» ուսումնականնախագիծ 

 Հանդիպում Արևմտյան դպրոցում 

 Ամառային ընտանեկան դպրոց 

 

 դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի 

աշխատանքներին մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ  

Տարվա ընթացքում սովորողների հետ  խնամել ենք մեր հարկի բույսերը, 

կատարել ենք բակային աշխատանքներ 

https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/03/27/%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://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/04/17/%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%b4%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/04/26/%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%b4-2/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/04/28/%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b9%d5%ab-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/04/29/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%ab-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/25/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%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%a8/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%ab%d5%bd%d5%af-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%84-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%9e%d6%84-%d5%b8%d6%80-%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/17/%d5%a5%d5%ac%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://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/25/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%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%a8/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%ab%d5%bd%d5%af-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%84-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%9e%d6%84-%d5%b8%d6%80-%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%ab%d5%b4-%d5%b7%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d5%ab%d5%b4-%d5%a1%d5%b9%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/04/29/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%ab-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%ab-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/#more-6118
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%ab-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/#more-6118
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/07/%d5%a5%d5%bd-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%ab-%d5%b3/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/09/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%ab-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d6%85%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/08/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%ab-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80-%d5%a5%d6%80%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d6%85%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/14/%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://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/18/%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-5-6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4-%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%d5%b4/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/


 Սովորողների ամենասիրելի «զբաղմունքը» բնագիտությունն է: Նրանք 

սիրում են տնկել, ցանել, մշակել, տարբեր բնագիտական փորձեր կատարել: 

Պատրաստում ենք ալկոգել 

Վարդատունկ 

Աճեցնում ենք ավոկադոյի ծառ 

«Ես կարողանում եմ»նախագծի շրջանակներում սովորողները նաև 

ներկայացրել են իրենց բնագիտական կարողությունները 

ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում 

 Հունվարյան ճամբար. ամփոփում 

 Բարձունքի հաղթահարում 

 Իսկ դուք գիտե՞ք, որ… 

 Իմ շենքը/բակը իմ աչքերով 

 Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի 

փառատոն. «Սասնա ծռեր», փառատոնի ընտանեկան միջավայրը, շրջակա 

միջավայրը 

ուսումնական ճամփորդությունների, կրթական փոխանակումների նախագծերի 

կազմակերպում։ 

 Բարձունքի հաղթահարում. Արզական 

 Աշնանային թափառումներ 

 Թումանյանական ճամփորդություն 

 Ձմեռային մարզական ստուգատես 

 Բարձունքի հաղթահարում. ընտանեկան նախագիծ 

 Ճամփորդությունների բաժին 

 

https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/03/19/%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1/
https://alenharutyunyanblog.wordpress.com/2020/04/25/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%af/
https://esthermskh.wordpress.com/2020/05/06/%d5%ab%d5%b4-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a4%d5%b8%d5%ab-%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a8-%d5%bb%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%a7-%d5%ad%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/11/%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%ae%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80-2019-2020/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/01/28/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80-%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/25/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%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%a8/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%ab%d5%bd%d5%af-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%84-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%9e%d6%84-%d5%b8%d6%80-%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/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%ab%d5%b4-%d5%b7%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d5%ab%d5%b4-%d5%a1%d5%b9%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be/
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://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://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/%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%b6-2019-2020/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/30/%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%b6-2019-2020/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/06/25/%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%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd-%d5%b6%d5%a5%d5%b2%d5%b8/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/11/11/%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%bb%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%aa-%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2019/12/10/%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%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%a9%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/01/17/%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%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d6%84/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/2020/05/25/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%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%a8/
https://tsaghikgasparyan.wordpress.com/category/%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/

