
Քրիստինե Հովսեփյան 

Արևմտյան դպրոցի դասավանդող 

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

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

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

https://khovsepyan.wordpress.com/ 

 

Դասընթացի ծրագիր՝ 

«Իմացումի հրճվանք»  

 

Ակումբային նախագծեր՝ 

Ստեղծագործում են սովորողները 

 

Ֆլեշմոբային առաջադրանքներ՝ 

 

Կազմել եմ փետրվար  ամսվա մայրենիի  ֆլեշմոբը, ինչպես նաև մասնակցել եմ  

«Զատիկ» ընտանեկան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմելու գործընթացին  

 

Մեթոդական մշակում՝ 

Ստեղծագործ սովորողներով ոգեշնչված 

 

 

Ինքնակրթություն 

Բլոգում հիմնականում Գրական ակումբի ընթերցանության նյութերն են: Այս 

ընթացքում ընթերցում եմ գեղարվեստական գրքեր, «Դպիր » հանդեսը՝ մշտական 

ընթերցանության նյութ է ինձ համար,իսկ  Մարիա Մոնտեսորիի և Ջ․   Ռոդարիի 

մեթոդական մշակումներն իմ ամենօրյա խորհրդատու գրքերն են։  Կարդում եմ 

«Գրական թերթ»-ի, «Գրանիշ»-ի, «Գրողուցավ»-ի նյութերը, սիրում եմ կարդալ 

ժամանակակից պոեզիա, զբաղվում եմ հեծանվավարությամբ, սպորտով։ Որպես 

ինքնակրթություն , մասնակցում եմ նաև կրթահամալիրի կազմակերպած 

վեբինարներին(Հերմինե Անտոնյանի, Արմինե Գյոնջյանի, Նվարդ Սարգսյանի), 

https://khovsepyan.wordpress.com/
https://khovsepyan.wordpress.com/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/08/27/%d5%ab%d5%b4%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%b0%d6%80%d5%b3%d5%be%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80-2019-20-%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/03/%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a42019-2020/
https://elementaryschoolmskhdot.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/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/08/%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be-%d5%b8%d5%a3%d6%87%d5%b7%d5%b6%d5%b9%d5%be%d5%a1%d5%ae%e2%80%a4/
https://khovsepyan.wordpress.com/category/%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/


ինչպես նաև մտնում  եմ մեր սովորողների  բլոգները և ընթերցում նրանց 

հորինուկները․ ․ ․  

 

 

Կրթահամալիրային նախագծեր` 

Սեպտեմբեր 

«Ես» նախագիծ 

«Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծ 

  

Հոկտեմբեր 

«Տիեզերք» ուսումնական նախագիծ 

«Ուսումնական աշուն» նախագիծ 

Մանկավարժական աշնանային բաց ճամբար 

Այցելություն «Ջրվեժ» արգելոց 

«Թթուդրիկի ուրախ ծեսը» 

  

Նոյեմբեր 

Սեբաստացու օրեր․  կրթահամալիրի տոն 

Քայլարշավ Հրազդանի կիրճում 

Վարպետության դաս սեբաստացի ծնող՝ Ջուլիետայի կողմից 

 «ՍԵԲԱՍՏԱՑՈՒ ՕՐԵՐ». Գեղարվեստը կրթահամալիրում 

  

Դեկտեմբեր 

«Լույսեր, գույներ, ղողանջներ, մեղեդիներ, ազդեցություններ» 

https://khovsepyan.wordpress.com/2019/08/26/%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://khovsepyan.wordpress.com/2019/09/23/%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%e2%80%a4-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/10/03/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/10/18/%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%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/10/21/%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%b6%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/10/20/%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%bb%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%aa-%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%81/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/10/20/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/10/27/%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%e2%80%a4%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/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/11/21/%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d6%80%d5%b7%d5%a1%d5%be-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%af%d5%ab%d6%80%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/11/12/%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%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%9d-%d5%bb%d5%b8%d6%82/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/11/08/%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%a8-%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://khovsepyan.wordpress.com/2019/12/01/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%a5%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%bb%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%b6%d5%a5/


Ապակենկարչություն. Վարպետության դաս սեբաստացի ծնող՝ Սիրանույշ 

Զաքարյանի կողմից 

Տարեգաթա- տոնական թխվածքաբլիթներ (Սեբաստացի ծնող Թեհմինե Մուրադյանի 

հետ) 

Դեպի Հ․  Մալյան թատրոն 

  

Հունվար 

Ուսումնական երկրորդ շրջանի մեկնարկ՝ հունվարի 8 

«Ձմեռային ազգագրական փառատոն» նախագիծ. (Հայուհի տատիկներ. Ինքնաշեն 

տիկնիկների պատրաստում.) 

   

Փետրվար 

Թումանյանական օրեր․  

Մայրենիի տոն 

Տյառնընդառաջի տոնը 1․ 2 դասարանում 

Մարմնամարզական ստուգատես 

Դդմածես 

  

Մարտ 

«Ձոն» նախագիծ 

«Զատիկ» ուսումնական նախագիծ 

«Ուսումնական գարուն» նախագիծ 

  

Ապրիլ 

https://khovsepyan.wordpress.com/2019/12/08/%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%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/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/12/08/%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%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/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/12/19/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%a3%d5%a1%d5%a9%d5%a1-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%ad%d5%be%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%a1%d5%a2%d5%ac%d5%ab%d5%a9%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bd%d5%a5%d5%a2/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/12/19/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%a3%d5%a1%d5%a9%d5%a1-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%ad%d5%be%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%a1%d5%a2%d5%ac%d5%ab%d5%a9%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bd%d5%a5%d5%a2/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/12/10/3769/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/01/05/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%af%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%9d/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/01/20/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/01/20/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/02/01/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/02/01/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/02/15/%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a8-1%e2%80%a42-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/02/03/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/01/30/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/03/01/%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%af%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/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/03/16/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%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://khovsepyan.wordpress.com/2020/03/22/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%e2%80%a4-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-23-27/


«Զատիկ» ուսումնական նախագիծ 

Ռոդարի-Աղայան նախագիծ/ արդյունքներ 

«Ձոն» /․ Մայրիկատոն 

«Ես կարողանում եմ » նախագիծ 

  

Մայիս 

Մայիսյան 15-րդ հավաք 

«Ես կարողանում եմ» 

«Բարձունքի հաղթահարում» 

«Ընթերցողական նախագիծ» 

Սովորում ենք ինքնուրույն օգտվել մեր էլեկտրոնային հասցեներից․  

  

Հունիս 

«Բարձունքի հաղթահարում» 

«Ընթերցողական նախագիծ» 

Սովորում ենք ինքնուրույն օգտվել մեր էլեկտրոնային հասցեներից․  

Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի փառատոն. 

«Սասնա ծռեր», փառատոնի ընտանեկան միջավայրը, շրջակա միջավայրը>> 

«Բնապահպանի օրը» 

Հաշվետվություններն ըստ ամիսների 
 

Ուսումնական առաջին շրջան 

 Սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում 

 Հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում 

 Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում 

 Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում 

https://khovsepyan.wordpress.com/2020/03/16/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%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://khovsepyan.wordpress.com/2020/04/08/%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%e2%80%a4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/03/01/%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%af%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/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/04/28/%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%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/04/28/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-15-%d6%80%d5%a4-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84-2020%d5%a9-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-4-9/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/04/28/%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%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/23/%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%e2%80%a4%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/21/%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d6%85%d5%a3%d5%bf%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a7/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/23/%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%e2%80%a4%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/21/%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d6%85%d5%a3%d5%bf%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a7/
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/04/21/%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1-9/
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2020/04/21/%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1-9/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/06/04/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%ab-5%e2%80%a4-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a8%d5%9d-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/10/01/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/11/29/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/11/28/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/12/23/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80/


  

Ուսումնական երկրորդ շրջան(ճամբար) 

 Հունվար ամսվա հաշվետվություն 

  

Ուսումնական երրորդ շրջան 

 Փետրվար ամսվա ամփոփում 

 Առցանց ուսուցման առաջին շաբաթ 

 Մարտ ամսվա ամփոփում 

 Ապրիլ ամսվա ամփոփում 

 Մայիս ամսվա ամփոփում 

 

 

Ճամփորդություններ՝  

«Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծ 

Այցելություն «Ջրվեժ» արգելոց 

Քայլարշավ Հրազդանի կիրճում 

Դեպի Հ․  Մալյան թատրոն 

Հ․  Մալյան թատրոն․ ․  «Թումանյանական հեքիաթներ» 

ՈՒսումնական ճամփորդություն՝Mind Center 

 

 

 

Մարտ-մայիս տեսադասեր՝ 

Հանդիպումների տեսագրություն 

Վարպետության տեսադասեր 

 

Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն՝ 

Ընտանեկան դպրոցի արդյունքներ 

Մեր ծնող-ուսուցիչները 

 

https://khovsepyan.wordpress.com/2020/01/28/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/02/26/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/03/08/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9-%e2%80%a4%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/03/29/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%e2%80%a4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/04/26/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ac%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/28/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8%d5%bd%d5%bf-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/09/23/%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%e2%80%a4-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/10/20/%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%bb%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%aa-%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%81/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/11/21/%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a1%d6%80%d5%b7%d5%a1%d5%be-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%af%d5%ab%d6%80%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://khovsepyan.wordpress.com/2019/12/10/3769/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/02/18/%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%a9/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/02/08/%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%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%9dmind-center/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/27/%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://khovsepyan.wordpress.com/category/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%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/
https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/


Հունիսյան նախագծեր՝ 

Ուսուցման 4-րդ շրջան 

Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

(Սեպտեմբերից մինչև ապրիլ աշխատանքները ներկայացված են փաթեթներով, իսկ 

ապրիլից՝ որպես առանձին նյութեր) 

Սեպտեմբեր` 33 նյութ 

Հոկտեմբեր` 29 նյութ 

Նոյեմբեր` 22 նյութ 

Դեկտեմբեր` 29 նյութ 

Հունվար` 16 նյութ 

Փետրվար` 17 նյութ 

Մարտ`42 նյութ 

Ապրիլ`143 նյութ 

Մայիս`93 նյութ 

 

 

https://khovsepyan.wordpress.com/2020/05/28/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/

