
 

Տեղեկանք 

Արմինե Մովսիսյան 

2019-2020 ուստարում՝ Արևելյան դպրոց-պարտեզ. Իմացումի հրճվանքի 3-րդ տարի 

ուսումնական բլոգը՝ https://arminemovsisyan.home.blog/ 

1․ 2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփում 

2․ Կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը  

Մասնակցել է զարգացման ծրագրով առանձնացված յոթ ուղղություններից յուրաքանչյուրի 

նյութական միջավայրի բարելավմանը, տարածմանը․․․ 

ընդգրկված է «Սեբաստացիներ» ուսուցչական երգչախումբում, «Սեբաստացիներ» վոկալ 

համույթում, «Գրական ակումբում» 

Բրուտագործություն (նախնական մասնագիտական կրթություն) 

 

3․ Դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

 մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

 Մասնակցել է շրջակա միջավայրի խնամքի նախագծերին, սովորողների խմբով, 

ուսուցչական խմբով: Կաբինետը մաքում է, խնամում: 

4․Ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում. հուլիս-փետրվար 

 

Ելք ու մուտքի ճամբար 

ԱՐԵՎԵԼՔ-ՔՈԼԵՋ պլեներային օրապատում (սովորողները ֆիզիկական միջավայրում) 

Ընտանեկան Art-միջավայր 

 

3․ Կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես սովորողների խմբի ղեկավար 

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք  

նոյեմբերի 25-29 

հունվարի 29- փետրվարի 1 

 

4․ կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը 

Քոլեջի դիպլոմային նախագծերի ղեկավարում  

1.  «Թեմատիկ զրույցները, հորինուկները` որպես երեխաների սոցիալական հմտությունների 

և համագործակցական կարողությունների ձևավորման միջոց. ստեղծագործությունների 

գիրք-փաթեթ» 

https://arminemovsisyan.home.blog/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/06/13/%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%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://arminemovsisyan.home.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a2%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/06/06/%d5%a5%d5%ac%d6%84-%d5%b8%d6%82-%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%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/06/14/%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%a5%d5%ac%d6%84-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb-%d5%ba%d5%ac%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%bd/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/06/12/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-art-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80/
https://arminemovsisyan.home.blog/2019/11/21/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/01/25/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://mariamkarapetyan91.wordpress.com/2020/03/30/%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%a6%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba/
https://mariamkarapetyan91.wordpress.com/2020/03/30/%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%a6%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba/
https://mariamkarapetyan91.wordpress.com/2020/03/30/%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%a6%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba/


 

2.  «Իրավիճակային երկխոսությունները ու դերախաղերը որպես նախադպրոցականի խոսքի 

և սոցիալական հմտությունների զարգացման միջոց» 

 

5. դպրոցում ինքնասպասարկման, շրջակա միջավայրի խնամքի աշխատանքներին 

մասնակցությունը անձամբ, սովորողների խմբի հետ 

Դեպի Ուսումնական ագարակ (տարածքի, կենդանիների խնամք-մաքրում՝ ի նշան 

միջավայրի պահպանման և գնահատման) 

Ուսումնական Ագարակ՝ տարածքի խնամք 

Կրթահամալիրյան անցանկապատ միջավայրի մաքրում-խնամք 

Խնամված և անցանկապատ միջավայր։ Ներկայացնում է «Արձագանք» ջոկատը 

(ռադիոթողարկում) 

Աշնան տաք արևով ջերմացած 

ԱՐԵՎԵԼՔ-ՔՈԼԵՋ պլեներային օրապատում(ճամբարականները ֆիզիկական միջավայրում) 

 

6․ ուսումնական ճամբարի ջոկատի, ճամբարային նախագծի ղեկավարում 

 

Մուտքի ճամբար՝ ամփոփում 

Մանկավարժական բաց ճամբար 

Ձմեռային ուսումնական ճամբար 

Հունվարյան ճամբար 

Ճամբարային առցանց հանդիպումներ (2014թ․ ծնվածներ / «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի 2-

րդ տարի) 

 

7․ ուսումնական ճամփորդությունների, կրթական փոխանակումների նախագծերի 

կազմակերպում 

Երկօրյա հայրենագիտական-ճամփորդական միասնական նախագիծ: Երևան- Արմաղան 

(բարձունքի հաղթահարում)- Վարդենիկ 

Դեպի Թեժառույք (բարձունքի հաղթահարում) 

Արցախյան պատում՝ «Հնչյունների ներզգայական կանչով» 

Արատեսյան պատում․ ՀԳԱԴ-ը Արատեսի դպրական կենտրոնում։ 

Արագածյան պատում։ Ելնում ենք մենք սարերն ի վեր, Սարեր, քարեր, դարերն ի վեր․․․ 

Աշնան գույների հետքերով՝ դեպի Ջրվեժ անտառապարկ 

https://qristinesahakyan.wordpress.com/2020/04/07/%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%ac%d5%b8%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://qristinesahakyan.wordpress.com/2020/04/07/%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%ac%d5%b8%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://arminemovsisyan.home.blog/2019/11/03/%d5%a4%d5%a5%d5%ba%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%a1%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%ab-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4/
https://arminemovsisyan.home.blog/2019/11/03/%d5%a4%d5%a5%d5%ba%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%a1%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%ab-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4/
https://arminemovsisyan.home.blog/2019/11/17/%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%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%9d-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%ab-%d5%ad%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d6%84-%d5%a1%d5%b4/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/01/13/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/01/14/%d5%ad%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d6%87-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80%d6%89-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/01/14/%d5%ad%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d6%87-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80%d6%89-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1/
https://www.youtube.com/watch?v=NL4uB8KOl7o
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/06/14/%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%a5%d5%ac%d6%84-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb-%d5%ba%d5%ac%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%bd/
https://arminemovsisyan.home.blog/2019/08/06/%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%9d-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://arminemovsisyan.home.blog/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%a2%d5%a1%d6%81-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/01/06/%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/՛
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/01/25/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%9d-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://arminemovsisyan.home.blog/2020/05/18/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-2014%d5%a9%e2%80%a4-%d5%ae/
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