
Վարսիկ Աթոյան 

Արևմտյան դպրոցի դասավանդող 

2019 – 2020 ուստարում՝  երրորդ դասարանի դասվար 

2020 – 2021 ուստարում՝ երրորդ դասարանի ղեկավարման հայտ. փոխարինելու է  

Կարինե Բաբուջյանին 

Բլոգը՝ https://vatoyan1.wordpress.com/ 

 

Դասընթացի ծրագիրը՝ 2019-2020 ուստարավա դասընթացի ծրագիր 

Ընտրությամբ գործունեության բաղադրիչ՝  բանավոր մաթեմատիկա 

Մեթոդական մշակումներ – հրապարակված չունի 

Ստեղծած ուսումնական նյութեր – հրապարակված չկան 

Ուսումնական նախագծեր 

Սեպտեմբեր՝ 

«Ես» նախագիծ 

«Լողափնյա աշուն» նախագիծ 

Սովորողների բլոգներ 

«Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծ 

Հոկտեմբեր՝ 

«Ես» նախագիծ 

«Տիեզերք» նախագիծ 

«Թթուդրիկ» նախագիծ 

Կոմիտասյան օրեր 

«Ուսումնական աշուն» նախագիծ 

Նոյեմբեր՝ 

Մրգի և բանջարեղենի չորացում. նախագիծ 

Սեբաստացու օրեր 

Համագործակցային նախագիծ. մարզական տոն 

Ընտանեկան նախագիծ 

Ճամփորդություն դեպի Ջրվեժ անտառպուրակ 
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Դեկտեմբեր՝ 

Այցելություն թատրոններ 

Ամանորյա նախագիծ 

Հունվար՝ 

Ուսումնական ձմեռ 

Մարզվում ենք Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոցում 

Ամանորյա նախագիծ 

Ձմեռային ճամբար 

Փետրվար՝ 

Թումանյանական օրեր 

Մարզական ստուգատես 

Ճամփորդությամբ ուսուցում դեպի Խնկո Ապոր գրադարան 

Մարտ՝ 

Մեկշաբաթյա առցանց ուսուցում՝ Թումանյանն ու գարունը  

Ձոն տեխնոլոգիական նախագիծ 

<<ՈՒսումնական գարուն>> նախագիծ 

Ապրիլ՝ 

Ձոն տեխնոլոգիական նախագիծ 

Ծաղկազարդ և Զատիկ նախագիծ 

Աղայան+ Ռոդարի նախագիծ 

Մայիս՝ 

«Ելք» ստուգատես նախագիծ՝ ես կարողանում եմ շարքով 

Ընտանեկան ընթերցումներ. նախագիծ երկրորդ և երրորդ դասարանների հետ  

Մայիսյան հավաք 

Չորրորդ դասարանի ուսումնական պլանի քննարկում Սոնա Փափազյանի հետ 

Ես մեդիագետ եմ և սովորեցնում եմ համագործակցային նախագիծ 

Բլոգուսուցում. նախագիծ երկրորդ դասարանի հետ 

Ազատության Գույներ և ազդեցություն 

Բարձունքի հաղթահարում 

Հունիս՝ 
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https://vatoyan1.wordpress.com/2020/05/19/%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a5%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%a1/
https://vatoyan1.wordpress.com/2020/05/21/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%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%a8/


«Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի փառատոն. «Սասնա 

ծռեր», փառատոնի ընտանեկան միջավայրը, շրջակա միջավայրը» 

Բլոգուսուցում. նախագիծ երկրորդ դասարանի հետ 

Ազատության Գույներ և ազդեցություն 

Բարձունքի հաղթահարում 

Ուսումնական առցանց պարապմունքների տեսագրությունների, տեսադասերի - փաթեթ  

Ուսումնական ճամփորդություններ՝ 

Բարձունքի հաղթահարում. Արզական գյուղ 

Ճամփորդություն դեպի Ջրվեժ արգելոց անտառպուրակ 

Ճամփորդություն դեպի Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոն 

Մարզվում ենք Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոցում 

Ճամփորդությամբ ուսուցում դեպի Խնկո Ապոր գրադարան 
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Սեպտեմբեր-14 

Հոկտեմբեր-22 

Նոյեմբեր-20 

Դեկտեմբեր-15 

Հունվար-17 

Փետրվար-16 

Մարտ-40 

Ապրիլ-45 

Մայիս-60 
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