
Կարինե Խառատյան 

Հյուսիսային դպրոցի դասավանդող 

 

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

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

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

https://artschoolnewclass.wordpress.com/ 

Դասընթացի ծրագիրը՝   այստեղ  

Ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում՝ Բանավոր մաթեմատիկա 

Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝  «Զատիկ» ուսումնական փաթեթ ընտանեկան  

նախագծերի փաթեթ՝ (բնագիտություն , 2-րդ դաս.)  

Սովորողների հետ ստեղծած ուսումնական նյութեր 

Առողջ ապրելակերպի և հիգիենայի ստուգատես-աշխատանքների ամփոփում 

Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրում-սովորողների աշխատանքները 

Սովորողների հաշվետվությունները որպես ընտանեկան նախագիծ 

Բնագիտական փորձերը որպես ընտանեկան նախագիծ-սովորողների 

աշխատանքները 

Ընտանեկան –թատերական նախագծեր 

Հեռավար/առցանց ուսուցման ընթացքում ստեղծված ուսումնական նյութեր 

Անսովոր պատմություններ 

Կիկոսի մահը հեքիաթը կարդալուց հետո 

Ռոդարիական պատմություններ 

Շունը, որը հաչալ չգիտեր 

Անսովոր պատմություն Արեգից 

https://artschoolnewclass.wordpress.com/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/
https://artschoolnewclass.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%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2019/08/29/%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%e2%80%a4-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a3%d5%b8%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://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/16/%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-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/03/30/%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%af%d5%a1-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%b8%d6%80/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/category/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%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://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/03/29/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/03/29/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/01/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/06/07/%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%ae%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/19/%d5%a1%d5%b6%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/19/%d5%af%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%bd%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%a8-%d5%b0%d5%a5%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%a9%d5%a8-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%81-%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%b8/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/19/%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/19/%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d5%ac-%d5%b9%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d6%80%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/17/%d5%a1%d5%b6%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/


Արջ ծուռթաթը կամ պարզապես Վինի -Թուխ հեքիաթը ընթերցելուց հետո 

Ի՞նչ կլիներ, եթե հանկարծ…հորինում են սովորողները 

«Մութն ու ես»-պատմությունների շարք սովորողներից 

Ընթերցանություն + տեխնոլոգիական գործունեություն — նախագծի արդյունքն 

ու ամփոփումը 

Հորինում են սովորողները 

Համընդհանուր ներառում 

Զատիկ ուսումնական նախագծով աշխատանքների ամփոփում 

Հեռավար/առցանց ուսուցման ընտանեկան նախագծեր 

Հրապարակում Դպիրում՝ չկան 

Մշակումները՝ Հեռավար/առցանց ուսուցման արդյունքներն ու 

արտասավոր ռիթմը․ ․ ․  

Ներկայանում են ընտանեկան դպրոցները՝  

Ռաֆայել Գասպարյան և մայրիկ 

Արեգ Սողոյան  և մայրիկ 

Վարդան Հակոբյան և մայրիկ 

Ինքնակրթության հարթակ 

Ֆիննական –կրթական համակարգը առցանց վեբինար 

Անգլերեն լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացում-առցանց պարապմունքներ 

Մենթալ թվաբանության մարզիչի որակավորման մասնակցում 

Էկոկենսակերպի 5-շաբաթյա դասընթացի վարում 

Ուսումնական նախագծեր 

«Լողափնյա աշուն» ուսումնական նախագիծ 

«Ես» ուսումնական նախագիծ  

«Տիեզերք» ուսումնական նախագիծ 

https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/21/%d5%a1%d6%80%d5%bb-%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%bc%d5%a9%d5%a1%d5%a9%d5%a8-%d5%af%d5%a1%d5%b4-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%be%d5%ab%d5%b6%d5%ab-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%ad-%d5%b0%d5%a5/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/13/%d5%ab%d5%9e%d5%b6%d5%b9-%d5%af%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d5%a9%d5%a5-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ae-%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%bd/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/13/%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%a5%d5%bd-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d6%84-%d5%bd%d5%b8/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/09/%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%b8%d6%82%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%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae-2/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/09/%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%b8%d6%82%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%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae-2/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/category/%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/22/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/16/%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%ae%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a8/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/16/%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-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/02/%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-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/02/%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-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/08/%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%b4%d5%9d-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d5%b6%d5%9d-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab-%d5%bc%d5%a1%d6%86%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d5%ac%d5%ab/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/02/%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-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/11/%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-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b7-%d5%b4%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2019/08/20/%d6%86%d5%ab%d5%b6%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a9%d5%b8%d5%b6%e2%80%a4-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%be%d5%a5%d5%a2/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2019/08/25/%d5%ac%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%b6%d5%b5%d5%a1-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%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/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2018/07/30/%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://artschoolnewclass.wordpress.com/2018/08/28/%D5%BF%D5%AB%D5%A5%D5%A6%D5%A5%D6%80%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/


«Կոմիտասյան օրեր» ուսումնական նախագիծ 

«Բարձունքի հաղթահարում» ուսումնական նախագիծ 

«Թումանյանական օրեր» ուսումնական նախագիծ 

«Բարեկենդանի օրեր» ուսումնական նախագծեր 

«Գույներ և ազդեցություններ» ուսումնական նախագիծ 

«Կառուցողական խաղերը կրտսեր տարիքում»  — 

«Իմ ժամանակակից սեբաստացի ուսուցիչը» ուսումնական նախագիծ 

«Թանգարանը որպես ուսումնական բաց հարթակ» 

«Իմ ժամանակակից սեբաստացի ուսուցիչը» ուսումնական նախագիծ 

«Դդմածես» ուսումնական նախագիծ 

«Բաց արվեստանոցում սեբաստացի ծնողներն են» ուսումնական նախագիծ  

«Խնկոյանական օրերը երկրորդ դասարանում» ուսումնական նախագիծ 

«Թթուդրիկի ծես» ուսումնական նախագիծ 

Ամանորի ծեսը 2-րդ դասարանում ուսումնական նախագիծ  

«Հայ գրերն իմ գրչով» ուսումնական ծրագրի մասնակցություն  

«Ուսումնական ձմեռ» ուսումնական նախագիծ  

Ուսումնական ճամփորդություն-Ֆիլմդիտում — դեկտեմբերի 17  

Ամանորյա ծես․  դեկտեմբերի 20 

Ուսումնական գարուն 

Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրումը որպես ընտանեկան նախագծերի փաթեթ 

Բնագիտական փորձերը որպես ընտանեկան նախագիծ 

 Ընթերցանություն + տեխնոլոգիական գործունեություն 
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https://artschoolnewclass.wordpress.com/2018/09/27/%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a5%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4/
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https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/03/30/%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%af%d5%a1-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%b8%d6%80/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/05/03/%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%b8%d6%82%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%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae/


Ճամփորդություններ 

Ձմեռային մարզական խաղեր Զառ գյուղում 

Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Մարտիրոս Սարյանի տուն — թանգարան 

«Բարձունքի հաղթահարում» ուսումնական նախագիծը երկրորդ դասարանում 

Ուսումնական ճամփորդություն. մաթեմատիկայի թանգարանն ու սեբաստացիները 

Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Արատես 

Բարձունքի հաղթահարում. հիմնական տեղեկություններ վայրի մասին. Մաշտոցներ 

Ֆիլմդիտում կինոթատրոնում 

Աշնանային պլեներ, զբոսանք Երևանյան այգիներում 

 

Մարտ – մայիս նախագծեր  

«Աղայանական և ռոդարիական օրեր» ուսումնական նախագիծ 

«Անհատական TV» ուսումնական նախագիծը երկրորդ դասարանում 

«Ձոն» տեխնոլոգիական ուսումնական նախագիծ  

 «Ռոդարիական և Աղայանական օրեր» ուսումնական նախագիծ  

  «Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ  

«Թումանյանական օրեր» ուսումնական նախագիծ 

Հիգիենայի և առողջ ապրելակերպի ստուգատես 

Ուսումնական գարուն-առցանց աշխատանքներ 

Բնագիտական փորձերի, շրջակա միջավայրի ուսումնասիրման աշխատանքներ 

Առցանց պարապմունքների տեսագրություններ 

Առցանց տեսադասերից հատվածներ․  

Տեսադասերը Microsoft Teams հարթակում  

https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/01/20/%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://artschoolnewclass.wordpress.com/2019/12/01/%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%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2019/08/23/%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%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2019/11/11/%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%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/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%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%a1%d6%80%d5%a1/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2019/09/16/%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%b0%d5%ab%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5/
https://artschoolnewclass.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://artschoolnewclass.wordpress.com/2019/11/25/%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ba%d5%ac%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a6%d5%a2%d5%b8%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1-%d5%a1/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/03/13/%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%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-2/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/21/%d5%a1%d5%b6%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-tv-%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://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/02/23/%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%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://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/03/13/աղայանական-ռոդարիական-ստուգատես-2
https://artschoolnewclass.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://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/01/27/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d6%87-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-2/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/03/01/%d5%b0%d5%ab%d5%a3%d5%ab%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf/
https://artschoolnewclass.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%e2%80%a4-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84-2/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/03/29/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/30/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%ab%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80%e2%80%a4/
https://web.microsoftstream.com/user/ab770a37-858f-439a-bd2f-d255277a2af8


Հունիսյան նախագծեր 

  «Ես կարողանում եմ» մեդիաստուգատեսը 2-րդ դասարանում  

  «Անհատական TV» ուսումնական նախագիծը երկրորդ դասարանում 

  Բլոգը որպես նոր ուսումնական գործիք  

Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 

Սեպտեմբեր` 19 նյութ 

Հոկտեմբեր` 24 նյութ 

Նոյեմբեր` 38  նյութ 

Դեկտեմբեր` 20  նյութ 

Հունվար` 50  նյութ 

Փետրվար` 21  նյութ 

Մարտ` 135  նյութ 

Ապրիլ` 165 նյութ 

Մայիս` 51 նյութ 

 

 

 

 

https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/29/%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%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82/
https://artschoolnewclass.wordpress.com/2020/04/21/%d5%a1%d5%b6%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-tv-%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/

