
Կարինե Մամիկոնյան 

Հյուսիսային դպրոցի դասավանդող 

2019-2020 ուստարում՝ 1-ին դասարանի դասվար, Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ. 

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

2020-2021 ուստարում՝ 2-րդ դասարանի ղեկավարման հայտ. նույն բլոգը՝ 

https://mamikonyankarine.wordpress.com/ 

1. Դասընթացի ծրագիր՝ «Իմացումի հրճվանք»  

2. Ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում՝ Բանավոր մաթեմատիկա 

 

3. Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝ 

  Ընթերցանության նյութեր և առաջադրանքներ(հրապարակված է 

բլոգում) 

 «Զատիկ» ընտանեկան ուսումնական նախագծերի փաթեթի 

աշխատանքներին է մասնակցել (խմբային աշխատանք, հրապարակված 

է Լաբորատորիայի բլոգում, մեդիագրադարանում): 

4. Մեթոդական մշակումներ, հոդված դպիրում՝ Դպրոցն ու ընտանիքը՝ կրթական 

համայնք 

 

5. Ուսումնական նախագծեր՝  

 

 Ես ուսումնական նախագիծ 

 Ուսումնական ճամփորդություններ 

 Կոմիտասյան օրեր 

 Տիեզերք 

 Ուսումնական աշուն 

 Թթուդրիկի ծես 

 Սեբաստացու օրեր․  կրթահամալիրի տոն 

 Ամանորյա ծես․  ուսումնական նախագիծ 

 Ուսումնական ձմեռ 

 Հունվարյան ճամբար 

 Դդմածես 

 Թումանյանական օրեր 
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 Տեառնընդառաջի ծես 

 Բարեկենդանի ծես 

 Ձոն․  տեխնոլոգիական ստուգատես 

 Ուսումնական գարուն 

 Աղայան+Ռոդարի 

 Զատիկ․  ուսումնական նախագիծ 

 Մի լուսանկարի պատմություն 

 Ընտանեկան գրադարան 

 Իմ ուրախ մեդիաայբբենարանը 

 Ես կարողանում եմ․  ստուգատես 

 

6. Մարտ-մայիսի հրապարակումներ՝  

 Մարտ ամսվա գործունեության հաշվետվություն 

 Ապրիլ ամսվա գործունեության հաշվետվություն 

 Մայիս ամսվա գործունեության հաշվետվություն 

7. Հունիսյան նախագծեր՝ 

 Ես կարողանում եմ․  ստուգատես 

 Նամակ ընկերոջս 

 Ես․  ներկայանում են սովորողները 

 Հակաբացիլ Կոմիտաս  նախագիծ 

 

7. Ուսումնական ճամփորդություններ՝ 

 Քայլք դեպի Կամրավոր եկեղեցի 

 Քայլարշավ Հրազդանի կիրճում 

 Ֆիլմի դիտում կինոթատրոնում 

 Ձմեռային ճամփորդություն դեպի Ջրվեժի անտառապարկ 

 Թումանյանական հեքիաթները Հենրիկ Մալյան թատրոնում 

 

8. Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն 

9. Ինքնակրթություն՝  

 Կրթահամալիրի կայքի, Դպիր մանկավարժական 

հանդեսի ընթերցում, Մանկավարժական գրականության ընթերցում 

 Գրական ակումբ 

 Vegas Pro մոնտաժային ծրագրի յուրացում 
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https://mamikonyankarine.wordpress.com/2020/04/30/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-tv-%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/
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https://mamikonyankarine.wordpress.com/2020/02/20/%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%d5%a8-%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b4%d5%a1%d5%ac/
https://mamikonyankarine.wordpress.com/2020/06/04/%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%ab-%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://mskh.am/
https://dpir.mskh.am/
https://dpir.mskh.am/
https://mamikonyankarine.wordpress.com/category/%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%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://mamikonyankarine.wordpress.com/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2/


  

10. Տեսադասեր՝ տեսագրություններ 

 

11. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝  

 

 Սեպտեմբեր՝ 71 

 Հոկտեմբեր՝ 26 

 Նոյեմբեր՝ 37 

 Դեկտեմբեր՝ 29 

 Հունվար՝ 50 

 Փետրվար՝ 43 

 Մարտ՝ 165 

 Ապրիլ՝ 124 

 Մայիս՝ 57 

 

https://mamikonyankarine.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%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%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/

