
 

Մոնիկա Տոնոյան 

Հարավային դպրոցի դասավանդող 

 

2019 – 2020 ուստարում՝  երկրորդ դասարանի դասվար, Հարավային դպրոց-

պարտեզ  ուսումնական բլոգը՝ https://monikatonoyanblog.home.blog/ 

2020 – 2021 ուստարում՝ երրորդ դասարանի ղեկավարման հայտ, Հարավային 

դպրոց, ուսումնական բլոգը մնում է նույնը՝ https://monikatonoyanblog.home.blog/ 

1. Դասընթացի ծրագիրը՝  Իմացումի Հրճվանք 

2. Ընտրությամբ գործունեության բաղադրիչ - չունի 

3. Ստեղծած ուսումնական նյութեր 

 Կազմել է հայոց լեզվի ֆլեշմոբի առաջադրանքներ – մեկ անգամ 

 Մասնակցել է Զատիկ ընտանեկան նախագծերի փաթեթի ստեղծման 

աշխատանքներին 

 Ընթերցանության նյութեր և առաջադրանքներ 

 Լեզվական առաջադրանքների փաթեթ 

 Մաթեմատիկական առաջադրանքների փաթեթ 

 

1. Մեթոդական մշակումներ (հրապարակված է բլոգում) 

  Հեռավար ուսուցման մարտահրավերները  

  Մարզական առօրյա 

  Վարդատունկ 

2. Ուսումնական նախագծեր 

 Ես ուսումնական նախագիծ 1, 2 

 Ուսումնական ճամփորդություններ 

 Տիեզերք 

 Թթուդրիկի ծես 

 Սեբասատացու օրեր․  կրթահամալիրի տոն 

 Ամանորյա ծես 
 Ուսումնական ձմեռ 
 Ձմեռային ճամբար 
 Ղափամա 
 Դդմածես 
 Ազգագրական փառատոն 
 Թումանայանական օրեր 
 Հիգիենայի ստուգատես 
 Պարտիզապուրակային աշխատանքներ 
 Ձոն նախագիծ 
 Ուսումնական գարուն 
 Զատիկի ծես 
 Մարզական նախագծեր 
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 Աղայան+Ռոդարի 
 Ընտանեկան նախագծեր 
 Ընտանեկան մարմնակրթություն 
 Ընտանեկան ալբոմ 
 Ընտանեկան գրադարան 
 Ընտանեկան խոհանոց 
 Ընտանեկան թատրոն 
 Ես գիտեմ 
 Ես կարողանում եմ 
 Ռադիո 
 Լրատվության ժամ 

 

3. Մարտ-մայիսի հրապարակումներ՝  

 Մարտ ամսվա հաշվետվություն 

 Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն 

 Մայիս ամսվա հաշվետվություն 

4. Հունիսյան նախագծեր 

 Բլոգավարություն 

 Իմ ձեռքբերումները 

 Բարձունքի հաղթահարում 

5. Ուսումնական ճամփորդություններ 

 Բարձունքի հաղթահարում․  Ծաղկեվանք 

 Աշնանային թափառումներ 

 Ամանորյա ներկայացման դիտում 

 Խնկո Ապոր գրադարան 

 Զուլանդիա 

 Ձմեռային խաղեր ջրվեժի անտառապարկում 

 

6. Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն  

7. Ինքնակրթություն 

 Կրթահամալիրի կայքի, Դպիր մանկավարժական հանդեսի ընթերցու մ, 

Մանկավարժական գրականության ընթերցում  

  Գրական ակումբ 

 Պարտիզապուրակային գործի ուսումնասիրում 

8. Տեսադասեր՝ տեսագրություններ 

9. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

 Սեպտեմբեր՝ 23 հրապարակում 

 Հոկտեմբեր՝ 20  

 Նոյեմբեր՝ 16 

 Դեկտեմբեր՝ 19 

 Հունվար՝ 25 

 Փետրվար՝20 

 Մարտ՝45 

 Ապրիլ՝122 

 Մայիս՝ 63 
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