
Մանուշակ Աբրահամյան 

Հյուսիսային դպրոցի դասավանդող 

2019-2020 ուստարում՝ 3-րդ դասարանի դասվար, Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ. 

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

2020-2021 ուստարում՝ 3-րդ դասարանի ղեկավարման հայտ (փոխարինելու եմ 

Դիանա Գևորգյանին). բլոգը՝ https://manushakabrahamyan.edublogs.org/ 

1. Դասընթացի ծրագիր՝ «Իմացումի հրճվանք»  

2. Ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում՝ Բանավոր մաթեմատիկա 

 

3. Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝ 

 Ընթերցանության նյութեր և առաջադրանքներ  

 Դասարանական օրացույց 

 Կազմել եմ նոյեմբեր ամսվա մայրենիի  և ապրիլ ամսվա 

մաթեմատիկայի ֆլեշմոբերի առաջադրանքները 

 

4. Հրապարակումներ մեդիագրադարանում 

խմբային հրապարակումներ 

 Մայրենիի ֆլեշմոբի առաջադրանքներ և պատասխաններ 

 Կրտսեր դպրոցի ընտանեկան հեռավար-առցանց նախագծային փաթեթներ 

 «Զատիկ» ընտանեկան ուսումնական նախագծերի փաթեթ 

 Հեռավար ուսուցումը կրտսեր դպրոցում 

 

անհատական հրապարակումներ 

 Ընթերցանության նյութեր և առաջադրանքներ 

 Ուսումնական նախագծեր կրտսեր դպրոցի համար 

 

5. Հրապարակումներ «Դպիրում» ՝ 

 Թանգարան այցելությունը՝ ուսումնական աշխատանք 

 Երբ ծնողն ուսուցիչ է, իսկ ուսուցիչը՝ խորհրդատու 

 Բացերը լրացնելու շրջան է 

https://manushakabrahamyan.wordpress.com/
https://manushakabrahamyan.edublogs.org/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/08/31/%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%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-3-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://manushabrahamyan.wordpress.com/2019/08/30/%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-%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/
https://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://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://manushakabrahamyan.wordpress.com/category/%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXcxEgc2mCvFT_WdgmlENjK24CAN-osnNCf4f_6Z8O2jgXQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZmmanqmdMgkV0emIYJ6hUZUSvZm39uW7KNFnt9uLAASCUAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZmmanqmdMgkV0emIYJ6hUZUSvZm39uW7KNFnt9uLAASCUAw/viewform
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%A9/1710-%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%AB-%D6%86%D5%AC%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2%D5%AB-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D6%87-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
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%A9/1730-%D5%AF%D6%80%D5%BF%D5%BD%D5%A5%D6%80-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%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%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80
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%A9
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%A9
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%A9/1684-%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AF%D6%80%D5%BF%D5%BD%D5%A5%D6%80-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://lib.mskh.am/index.php/2016-08-10-12-51-30/bookauthors/607-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%AF-%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
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%A9/1775-%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%AF%D6%80%D5%BF%D5%BD%D5%A5%D6%80-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80
https://dpir.mskh.am/hy/node/2004
https://dpir.mskh.am/hy/node/2140
https://dpir.mskh.am/hy/node/2237


 Edublogs կրթական բլոգային հարթակ 

 

6. Մեթոդական մշակումներ բլոգում՝ 

Մարզական գործունեության կազմակերպումը 3-րդ դասարանում 

 

7. Ուսումնական նախագծեր՝  

ՈՒսուցման առաջին շրջան՝սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 

Սեպտեմբեր 2019 

 «Ես» նախագիծ 

 Նախագծային ուսուցման ստուգատես 

  «Բարձունքի նվաճում»նախագիծ 

  «Տիեզերք» նախագիծ 

 «Կոմիտասյան օրեր» նախագիծ 

Հոկտեմբեր 2019 

 «Խնկոյանական օրեր» նախագիծ 

 «Ուսումնական աշուն» նախագիծ 

 «Թթուդրիկ» նախագիծ 

Նոյեմբեր 2019 

 «Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն» նախագիծ 

 Թումո.«Շոշափելի մաթեմատիկա» ցուցահանդես 

 «Ուրբաթ-համերգ՝առականի» 

 «Սուջախի ծես» նախագիծ 

Դեկտեմբեր 2019 

 «Բարև 2020» նախագիծ 

 «Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան»  

  «Ամանորի ծեսը Հյուսիսում» 

 «Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ 

ՈՒսուցման երկրորդ շրջան՝հունվար 

Հունվար 2020 

https://dpir.mskh.am/hy/node/2314
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/06/12/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-2019-2020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/tag/%d5%a5%d5%bd-2019-2020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/08/19/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-02-09-06-09-2019/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/09/04/%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%A9%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%84%D5%AB-%D5%BE%D5%A1/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/09/05/%d5%bf%d5%ab%d5%a5%d5%a6%d5%a5%d6%80%d6%84/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/09/09/%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%80-2/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/09/17/%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%80-2019-2020/
https://manushakabrahamyan.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%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/09/09/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af-3/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/09/30/%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%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%b6-2/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/10/31/%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%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b8/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2019/09/22/%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2%d5%a1%d5%a9-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%9d-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%ab/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/11/06/%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%ad%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/10/31/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d6%87-2020-%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://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/12/06/%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%bd%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2019/11/24/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%ab%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b4%d5%a1-2/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/11/09/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc-2019-2020/


  Ձմեռային ուսումնական ճամբար 

 Հանրակրթական Դիջիթեք 2020. թվային ուսուցման միջոցներով ուսուցման 

նախագծերի և մեթոդների ստուգատես. 

 Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության նախագծերի 

ստուգատես. 

 Մարմնամարզական նախագծերի, ձմեռային մարզական խաղերի ստուգատես 

 Ազգագրական ձմեռային փառատոն. 

 Դդմածես 

  Ջրվեժի արգելապարկ. 

ՈՒսուցման երրորդ շրջան՝փետրվար-մայիս 

Փետրվար 2020 

 «Թումանյանական օրեր» 

 Կենդանիների ձմեռում 

 Ազգային պատկերասրահ.  

 Տեառնընդառաջ 

 Խամաճիկների թատրոն. Հ.Թումանյանի «Շունն ու կատուն» ներկայացման 

դիտում.  

Մարտ 2020 

 Հեռավար-առցանց ուսուցում 

 «Ձոն». տեխնոլոգիական նախագծերի ստուգատես 

 «Ուսումնական գարուն» նախագիծ 

Ապրիլ 2020 

 «Աղայան+Ռոդարի» նախագիծ 

 Զատկածես 

 «Բարոն Մյունխհաուզենի զարմանալի արկածները» ընթերցողական նախագիծ 

Մայիս 2020 

 «Ելք» ստուգատես 

 Բարոն Մյունխհաուզենի զարմանալի արկածները 

 Սասունցի Դավիթ 

 Ես փոխանցում եմ մեդիահմտություն 

https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/12/27/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%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%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80-2020/
https://edudigitech.mskh.am/
https://edudigitech.mskh.am/
https://hakobhakobyan.mskh.am/archives/category/cucahandes
https://hakobhakobyan.mskh.am/archives/category/cucahandes
https://sportseducenter.wordpress.com/2019/12/24/%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%80-2020%d5%a9/
https://mskhethno.wordpress.com/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/01/05/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d5%bd-2020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/01/18/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%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%bb%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%aa%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%a1/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/01/09/%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-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/01/30/%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/09/%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%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/14/%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%b0%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/21/%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%ad%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b3%d5%ab%d5%af%d5%b6/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/21/%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%ad%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b3%d5%ab%d5%af%d5%b6/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/22/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%e2%80%a42020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/28/%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%b6-2020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/03/07/%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab-%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://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/28/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%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://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/01/07/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b6-%d5%b4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b0%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%a6%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%ae/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/27/%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://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/01/07/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b6-%d5%b4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b0%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%a6%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%ae/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/01/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab-%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a9-%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://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/11/%d5%a5%d5%bd-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d5%b0%d5%b4%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/


 Դիտարկում եմ դասընկերոջս բլոգը 

 Մաթեմատիկական մարտահրավեր ընկերոջս 

 Իմ տունը՝ մարզասրահ 

 Իմ սիրելի մարզաձևը 

 Իմ տեխնոլոգիական հմտությունները 

ՈՒսուցման չորրորդ շրջան՝հունիս 

 Ուսումնական չորրորդ շրջանի նախագծեր 

 Փառատոնային առցանց ճամբար 

 

8. 2019-2020 ուստարին ըստ ուսումնական շրջանների 

 

 Ուսումնական առաջին շրջան 

 Ուսումնական երկրորդ շրջան 

 Ուսումնական երրորդ շրջան 

 Ուսումնական չորրորդ շրջան 

 

9. մարտ-մայիսի հրապարակումներ՝ 

 

 Հեռավար-առցանց ուսուցման. մարտի 2 - 6-ի ամփոփում 

 Հեռավար-առցանց ուսուցման. մարտի 16 - 20-ի ամփոփում 

 Հեռավար-առցանց ուսուցում. մարտի 30-ից ապրիլի 3-ի ամփոփում 

 Հեռավար-առցանց ուսուցում.ապրիլի 6 - 10-ի ամփոփում 

 Հեռավար-առցանց ուուցում. ապրիլի 13 - 17-ի ամփոփում 

 Հեռավար-առցանց ուսուցում. ապրիլի 20 - 24-ի ամփոփում 

 Հեռավար-առցանց ուսուցում. ապրիլի 27 - 30-ի ամփոփում 

 Հեռավար-առցանց ուսուցում. մայիսի 4 - 8-ի ամփոփում 

 Հեռավար-առցանց ուսուցում. մայիսի 11 - 15-ի ամփոփում 

 Հեռավար-առցանց ուսուցում. մայիսի 18 - 22-ի ամփոփում 

 

10. Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվության արդյունքում ստեղծված ուսումնական 

նյութեր 

 

11. Ուսումնական ճամփորդություններ՝ 

 Բարձունքի հաղթահարում. Թեժառույք 

https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/14/%d5%a4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%bb%d5%bd-%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%a8/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/16/%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D6%80-%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%BB%D5%BD/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/17/%d5%ab%d5%b4-%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8%d5%9d-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%bd%d6%80%d5%a1%d5%b0/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/29/%d5%ab%d5%b4-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%b1%d6%87%d5%a8/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/10/%d5%ab%d5%b4-%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%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%d5%a8/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/20/%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%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%b9%d5%b8%d6%80%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%b7%d6%80/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/06/06/%d6%83%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/12/21/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-1-%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-2019-2020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/12/21/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-1-%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-2019-2020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/01/26/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%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://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/01/26/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%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://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/22/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-3-%d6%80%d5%a4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-2019-2020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/22/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-3-%d6%80%d5%a4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-2019-2020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/06/20/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-4-%d6%80%d5%a4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-2019-2020/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/03/02/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/03/02/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/03/21/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-16-20-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/03/21/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-16-20-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/03/31/%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%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a1/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/03/31/%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%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a1/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/11/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%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-06-04-10-04-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/11/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%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-06-04-10-04-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/17/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%ab-13-04-17-04-%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/17/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%ab-13-04-17-04-%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/26/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%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%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-20-24-%d5%ab-%d5%a1%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/26/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%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%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-20-24-%d5%ab-%d5%a1%d5%b4/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/30/%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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-27-04-30-04/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/04/30/%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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-27-04-30-04/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/09/%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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-04-05-08-05/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/09/%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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-04-05-08-05/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/15/%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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-11-05-15-05/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/15/%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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-11-05-15-05/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/22/%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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-18-05-22-05/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/05/22/%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%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-18-05-22-05/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/category/%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/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/category/%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/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/09/04/%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%a9%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%84%d5%ab-%d5%be%d5%a1/


 Թումո.«Շոշափելի մաթեմատիկա» ցուցահանդես 

 Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարան 

 Ջրվեժ անտառապարկ 

 Ազգային պատկերասրահ 

 Խամաճիկների թատրոն. Հ.Թումանյանի «Շունն ու կատուն» ներկայացման 

դիտում 

 

12. Տեսադասեր՝ 

 

 Առցանց հանդիպումների ժամանակացույցն ու տեսագրությունները 

 

13. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ (հրապարակումները 

փաթեթներով են) 

 

 Սեպտեմբեր՝ 26 

 Հոկտեմբեր՝ 23 

 Նոյեմբեր՝ 22 

 Դեկտեմբեր՝ 32 

 Հունվար՝ 45 

 Փետրվար՝ 27 

 Մարտ՝ 42 

 Ապրիլ՝ 75 

 Մայիս՝ 59 

 

 

14. Ինքնակրթություն՝  

 «Непрописные истины воспитания» Սիմոն Սալավեյչիկի հոդվածների 

ընտրանու թարգմանություն 

 «Դպիր»-ի մանկավարժական հոդվածների, մշակումների, Գրական 

ակումբի, գեղարվեստական գրականության (հիմա կարդում եմ Ռոբին 

Շերմանի «Վանականը, որը վաճառեց իր ֆերարին» գիրքը) ընթերցում 

 Ուսումնական առցանց հարթակների հնարավորությունների յուրացում 

 

15. Մենթորական աշխատանք 

16. Ընտանեկան դպրոցի կազմակերպում (անձնական)  

https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/10/31/%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%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b8/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2019/12/06/%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%bd%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/01/18/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%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%bb%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%aa%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%a1/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/09/%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%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/21/%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%ad%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b3%d5%ab%d5%af%d5%b6/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/2020/02/21/%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%ad%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b3%d5%ab%d5%af%d5%b6/
https://manushakabrahamyan.wordpress.com/tag/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81/
https://web.microsoftstream.com/studio/videos
https://dpir.mskh.am/
https://grakanakumb.wordpress.com/
https://grakanakumb.wordpress.com/
https://myeduway.wordpress.com/category/15%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/page/%25d/
https://manushabrahamyan.wordpress.com/category/%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a9%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://arpistepanyan.home.blog/

