
Տաթև Թամազյան 

Արևելյան դպրոցի դասավանդող 

 

2019-2020 ուստարում՝ 2-րդ դասարանի դասվար, Արևելյան դպրոց-պարտեզ. 

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

2020-2021 ուստարում՝ 3-րդ դասարանի ղեկավարման հայտ. նույն բլոգը՝  

https://tatevtamazyanblog.wordpress.com/ 

 

Դասընթացի ծրագիրը՝   այստեղ  

Ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում՝ Կերպարվեստ, Մաթեմատիկա 

 

Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝  «Զատիկ» ուսումնական փաթեթ ընտանեկան  
 
Նախագծերի փաթեթ՝ (մաթեմատիկա , 2-րդ դաս.)  
 
 
Սովորողների հետ ստեղծած ուսումնական նյութեր՝ 

«Լիմերիկ» հորինուկների փաթեթ 

«Զատիկ» ընտանեկան նախագծերի փաթեթ 

«Ուսումնական գարուն» նախագծի փաթեթ 

«Ոսկու կարասը» հորինուկներ և շնորհավորանքներ 

«Դուդու կապիկի արկածները» 

«Ընտանեկան մարզումներ» 

«Եթե շուն ունենայի․ ․ ․ »  

«Ակրոստիկոս» մայրիկ 

«Ակրոստիքոս» դդում 

«Ձմեռ» փոխաբերություն 

«Բնագիտատեխնիկական աշխատանքներ» 

«Ցանկությո՜ւն, ցանկությո՜ւն, ցանկությու՜ն պահի՛ր» ցանկությունների փաթեթ 

«Կրթահամալիրի 30-ամյակ» նախագծի փաթեթ 

«Ուսումնական աշուն» նախագծի փաթեթ 

«Ես» սովորողների պատումների փաթեթ 

«Ուսումնական ամառ»առաջադրանքների փաթեթ 
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Հրապարակում Դպիրում՝ 

 

Իմ մշակումները՝ 
Հեռավարը՝ ուսուցման բովանդակության, կազմակերպման նոր մշակման, 
ինքնակրթության հնարավորություն 
Ընտանեկան դպրոցները Մայիսյան 15-րդ հավաքին 
Մի սեբաստացու պատմություն 

 

Ներկայանում են ընտանեկան դպրոցները՝  
«Դպիր» էլեկտրոնային հանդես 

Հովսեփյանների ընտանեկան դպրոց 

Պետրոսյանների ընտանեկան դպրոց 

Ջահանգիրյանների ընտանեկան դպրոց 

Փաշինյանների ընտանեկան դպրոց 

 

 

 

Ինքնակրթության հարթակ 

Մեդիագործիքներ ուսուցիչների և սովորողների համար 

 

Ուսումնական նախագծեր 

 

 

Անկախության տոն.  «Բարձունքի հաղթահարում»  նախագիծ  

«Կոմիտասյան օրեր» նախագիծ 

Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն 

«Խնկոյանական օրեր» նախագիծ 

«Ամանորյա նախագիծ» նախագիծ 

«Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ 

«Թումանյանական օրեր» նախագիծ 

«Բարեկենդանի ծեսը կրտսեր դպրոցում» նախագիծ 

«Ուսումնական գարուն» նախագիծ 

«Ռոդարի+Փարաջանով» նախագիծ 

«Աղայան+ Ռոդարի»նախագիծ 

«Զատիկ» նախագիծ 

 

 

Ռադիո, TV խմբագրություններ 

Ընտանեկան TV 

Խոշորացույց TV 

Եթերում «Մունետիկներն» են.մայիսյան, ընտանեկան թողարկումներ 
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Եթերում Մունետիկներն են.ապրիլյան, ընտանեկան թողարկումներ 

Եթերում «Մունետիկներն» են. փետրվարյան թողարկում 

Եթերում «Մունետիկներն» են. հունվարյան թողարկում 

Եթերում «Մունետիկներն» են. տոնական թողարկում 

Եթերում «Մունետիկներն» են. տոնական թողարկում 

Եթերում «Մունետիկներն»են. հոկտեմբերյան թողարկում 

Եթերում «Մունետիկներն» են․  սեպտեմբերյան թողարկում 

 

Ճամփորդություններ 

Այցելություն Բնության թանգարան 

Ձյունառատ Զառ.ձմեռային խաղեր 

Այցելություն Հենրիկ Մալյանի կինոդերասանի թատրոն 

Այցելություն Կոմիտասի-թանգարան ինստիտուտ 

Այցելություն Ջրվեժի արգելոց 

 
 
Մարտ – մայիս նախագծեր  

«Ռոդարի+Փարաջանով» նախագիծ 

«Աղայան+ Ռոդարի»նախագիծ 

«Զատիկ» նախագիծ 

«Ուսումնական գարուն» նախագիծ 

 

 

 

Առցանց պարապմունքների տեսագրությունները՝  
Առցանց պարապմունքների ժամատախտակ 

 M. Teaims հարթակ 
Բլոգային ուսուցում․նոր հարթակի յուրացում 

Microsoft Teams հարթակ 

Անդրադարձ սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին 

Բլոգուսուցում.վեբինար ծնողների հետ 

Անահիտ Ստեփանյան 

Հրաչյա Հովսեփյան 

Լիլիթ Ջահանգիրյան 

Լանա Մկրտչյան 

Լիլի Սիմոնյան 

Գառնիկ Մանուկյան 

Արսեն Խաչատրյան 

Մանանա Ղազարյան 

Ժասմին Պետրոսյան 
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Հունիսյան նախագծեր՝ 
Ուսուցման չորրորդ շրջան 

 

 

Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

Սեպտեմբեր` 45 նյութ 

Հոկտեմբեր` 15  նյութ 

Նոյեմբեր` 32 նյութ 

Դեկտեմբեր` 16 նյութ 

Հունվար` 25 նյութ 

Փետրվար` 16 նյութ 

Մարտ` 27 նյութ 

Ապրիլ` 40 նյութ 

Մայիս` 22 նյութ 

Հունիս՝ 5 նյութ 
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