
Սաթենիկ Սիմոնյան 

Արևելյան դպրոցի դասավանդող 

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

ուսումնական բլոգը՝  https://sateniksimonyan3.wordpress.com/ 

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

https://sateniksimonyan3.wordpress.com/ 

 

1. Դասընթացի ծրագիր՝ «Իմացումի հրճվանք» 

2. Ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում՝ Բանավոր մաթեմատիկա 

 

3. Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝ 

 «Օր օր» ռադիո 

 Սովորում ենք Power Point ծրագրով  էլեկտրոնային այբբենարան ստեղծել 

 Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ 

 «Զատիկ» ընտանեկան ուսումնական նախագիծ․  բնագիտություն 1-ին 

դասարանցիների համար 

 

4. Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ՝ (հրապարակված են բլոգում) 

 Մարզական գործունեություն 

 Առուստամյաննեի ընտանեկան դպրոցը 

 Կարապետյանների ընտանեկան դպրոցը 

Դպիրում հրապարակում՝ 

 Վերնագիրը` վերջում 

 

5. Ուսումնական նախագծեր՝  

 Օնլայն այցելություն Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն 

 Իմ բույսը, իմ կենդանին 

 Իմ մեդիաայբբենարանը․  նախագիծ 

 «Զատիկ» ընտանեկան ուսումնական նախագծերի փաթեթ 

https://sateniksimonyan3.wordpress.com/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/
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https://sateniksimonyan3.wordpress.com/category/%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/
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https://www.youtube.com/watch?v=9aX0cxwuROI&feature=youtu.be
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https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/05/07/%d5%b4%d5%a5%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%a8-2/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/05/07/%d5%b4%d5%a5%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%a8/
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https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/05/10/%d6%85%d5%b6%d5%ac%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a3%d5%a1%d6%86%d5%a7%d5%bd%d5%b3%d5%a5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/05/02/%d5%ab%d5%b4-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%a8-%d5%ab%d5%b4-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/04/22/%d5%ab%d5%b4-%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d5%a1%d5%b5%d5%a2%d5%a2%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a8%e2%80%a4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://sateniksimonyan3.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/


 «Զատիկ» նախագիծ 

 «Աղայան + Ռոդարի» նախագիծ 

 Առողջ ապրելակերպի, հիգիենայի ստուգատեսային շաբաթ 

 Վարպետության դաս «Անտարես» հրատարակչությունում 

 «Կարդում ենք Թումանյան» նախագիծ 

 Ձոն տեխնոլոգիան-ստեղծագործական նախագիծ 

 «Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ 

 Կրթահամալիրի տոն. Սեբաստացու օրեր 

 Խնկոյանական օրեր 

 «Բարձունքի հաղթահարում» ուսումնական նախագիծ 

 «Ես» ուսումնական նախագիծ 

 «Տիեզերք» նախագիծ 

 

Հունիսյան նախագծեր՝  

 

 «Ես կարողանում եմ» ընտանեկան ստուգատես 

 Ընթերցողական ֆլեշմոբ` ընթերցում ենք «Էվրիկա, էվրիկա» մատենաշարը 

 Եթերում ընտանեկան դպրոցներն են հաղորդաշար 

 Բանգլադեշյան պլեների պատրաստություն 

 Քանդակագործների ստեղծագործական հավաքի պատրաստություն 

 

6. Ուսումնական ճամփորդություններ 

 

7. Ինքնակրթության հարթակ 

8. Տեսադասեր՝ 

 

 Դասը վարում է Հայրապետյանների ընտանեկան դպրոցը 

 Դասը վարում է բնագետ Իվետա Ջանազյանը 

 Օնլայն այցելություն Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն 

 Դասը վարում է Խուդոյանների ընտանեկան դպրոցը 

 Դասը վարում է Ղասաբօղլյանների ընտանեկան դպրոցը 

 

 

9. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝  

https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/03/14/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
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https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/03/02/%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%b0%d5%ab%d5%a3%d5%ab%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/02/09/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d5%bd-%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/02/01/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/01/30/%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%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2019/12/24/%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-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2019/10/23/%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-%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/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2019/10/04/%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/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2019/07/01/%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://sateniksimonyan3.wordpress.com/2019/07/01/%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://sateniksimonyan3.wordpress.com/2019/07/01/%d5%bf%d5%ab%d5%a5%d5%a6%d5%a5%d6%80%d6%84-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/05/16/%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%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.245757392453369.1073741864.100010573291433&type=3
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/05/04/%d5%a5%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%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%b6%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%a5%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d6%80/
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/05/19/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a1%d5%a4%d5%a5%d5%b7%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%ac%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://sculpturemskh.wordpress.com/2020/05/17/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%bb-%d5%af%d5%a1%d5%b4-%d5%b4%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%bc/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/category/%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%b6%d5%a5%d6%80/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19:d9f978df7a294c8f9b260933de4d0628@thread.tacv2&ctx=channel
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/05/10/%d6%85%d5%b6%d5%ac%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a3%d5%a1%d6%86%d5%a7%d5%bd%d5%b3%d5%a5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/05/16/microsoft-teams-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%ab%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%a1-%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%a6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8/
https://web.microsoftstream.com/video/c1cb7cbf-b512-4744-8477-010cb93b8864?list=studio
https://sateniksimonyan3.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%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a9%d6%87%d5%a5%d5%af/
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2020/05/28/%d5%b2%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d6%85%d5%b2%d5%ac%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%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/
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