
2019-2020 ուստարում՝ 6-8-րդ դասարաններում հայոց լեզվի, գրականության դասավանդող, 

Ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը՝ 20 ժամ 

2020-2021 ուստարվա հայտը՝ Միջին դպրոցում աշխատելու, լրացված է։ 

Ուսումնական բլոգը՝ https://topchyanhasmik.wordpress.com/ 

1. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

Բլոգի հրապարակումների քանակը սեպտեմբեր-մայիս ամիսներին՝  60, որոնցում ուսումնական 

նյութեր՝  132 (ուսումնական նյութերը կազմված են շաբաթական փաթեթներով՝ 

յուրաքանչյուրում շաբաթվա անելիքներն ըստ օրերի)։ 

 Սեպտեմբեր՝ 5 հրապարակում (19 նյութ) 

 Հոկտեմբեր՝  6 հրապարակում (19 նյութ) 

 Նոյեմբեր՝ 6 հրապարակում (17 նյութ) 

 Դեկտեմբեր՝ 3 հրապարակում (19 նյութ) 

 Հունվար՝ 2 հրապարակում (3 նյութ) 

 Փետրվար՝ 4 հրապարակում (16 նյութ) 

 Մարտ՝ 3 հրապարակում (16 նյութ) 

 Ապրիլ՝ 3 հրապարակում  (14 նյութ) 

 Մայիս՝ 3 հրապարակում (9 նյութ) 

 Գործնական քերականություն` 25 նյութ։ 

2. Դասընթացի ծրագիր՝ 

 Մայրենի լեզվի ծրագիրը և գնահատումը 

 2019-2020 ուստարվա ուսումնական փաթեթներ՝ (կազմված է Օրացույցի հենքի վրա, 

ուսումնական տարվա ընթացքում անընդհատ լրամշակվող, փոփոխության ենթարկվող)․ 

 6-րդ դասարան 

 8-րդ դասարան 

3. Ուսումնական նախագծեր ըստ օրացույցի՝ (արդյունքները՝ սովորողների բլոգներում)։ 

1. Կոմիտասյան օրեր – 6-րդ դասարան, 8-րդ դասարան 

2. Բարձունքի հաղթահարում 

3. Թարգմանչաց տոն 

4. Ուսուցչի օր 

5. Սեբաստացու օրեր 

6. Միջին դպրոցի մեդիաուրբաթ 

https://topchyanhasmik.wordpress.com/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2016-2017-%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab%d5%ab-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2016-2017-%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab/%d5%a3%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2016-2017-%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab/2016-2017%d5%a9%d5%a9-%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%af/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2016-2017-%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab/8-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-2/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/09/23/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/09/24/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/09/21/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/10/16/%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b9%d5%a1%d6%81-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/10/03/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b9%d5%ab-%d6%85%d6%80-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/11/04/%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%80-2/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/12/09/%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2%d5%a1%d5%a9%e2%80%a4-13-12-2019/


7. Կարդում ենք սփյուռքահայ գրականություն — Զահրատ, Մատթէոս Զարիֆյան 

8. Սուրբ ծննդյան ընթերցանություն 

9. Բնակավայրն առանց ճաղերի 

10. Մայրենի լեզվի օրեր․ բարբառներ 

11. Կարդում ենք Վահան Տերյան 

12. Կարդում ենք Հովհաննես Թումանյան – 6-րդ դասարան, 8-րդ դասարան 

13. Ուսումնական ժամերգություն Ս. Զորավոր Աստվածածին եկեղեցում 

14. Չարենցյան օրեր 

15. Ուսումնական գարուն 

16. Վրացերենի օրեր – 6-րդ դասարան, 8-րդ դասարան 

17. Սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջները – քննարկում 

18. Հոգևոր ընթերցումներ 

19. Սահյանական ընթերցումներ 

20. Մայիսյան հավաք – Սասնա ծռեր 

21. Մայիսյան հավաք – Մայրենի լեզվի քննարկում 

22. Մայիսյան հավաք – Մուտք Միջին դպրոց 

23. Ուսումնառության պայմանագրի քննարկում 

24. Ռոդարիական ընթերցումներ 

25. Աղայանական ընթերցումներ 

 4. Հոդվածներ՝ Սովորողն իր կյանքի հեղինակն է 

5. Տեսադասեր – տեսագրված են միայն կրթահամալիրային նշանակության թեմաների 

քննարկումները։ 

 Տեսադաս 1 

 Տեսադաս 2 

 Տեսադաս 3 

 Տեսադաս 4 

 Տեսադաս 5 

 Տեսադաս 6 

 Տեսադաս 7 

 Տեսադաս 8 

 Տեսադաս 9 

https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/12/13/%d5%a6%d5%a1%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%bf/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/12/03/%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%a9%d5%a7%d5%b8%d5%bd-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%ab%d6%86%d5%b5%d5%a1%d5%b6/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/12/06/%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a8/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/01/09/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d6%87-%d6%81%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/01/07/%D5%B0%D5%A5%D6%84%D5%AB%D5%A1%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A2%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D5%BE/
https://topchyanhasmik.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%be%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/02/07/%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d5%bd-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2019/02/10/%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-150/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/02/03/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bd-%d5%a6%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6-%d5%a5/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/03/30/%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/03/23/%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%e2%80%a4-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/04/16/%d5%be%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://grakanakumb.wordpress.com/2018/10/06/%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6-%D6%87-%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%B8%D5%B6-%D5%A7%D5%BC%D5%AC%D5%B8%D5%B4-%D5%A1%D5%AD%D5%BE%D5%AC%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%AB/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/04/21/%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d6%84%e2%80%a4-%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/04/27/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/04/27/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/05/01/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://www.youtube.com/watch?v=8t7rj_Cxrjg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2Nke1d_DmsHVdtWiUwFmo0ooXWVsqREsLkhYoytqL2_5exdjhp6HUJ3a8
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/05/07/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%84%d5%b6%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-4-5-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1/?fbclid=IwAR2Nke1d_DmsHVdtWiUwFmo0ooXWVsqREsLkhYoytqL2_5exdjhp6HUJ3a8
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/05/11/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/05/11/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/04/27/%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://dpir.mskh.am/hy/node/2125
https://web.microsoftstream.com/video/e5ed3903-487a-4913-8b8d-e8e617c53564
https://web.microsoftstream.com/video/2976839a-f884-4c1f-bde1-cd81cba7434a
https://web.microsoftstream.com/video/581fb4b4-4f5d-4cfc-b2a5-cc83089f833d
https://web.microsoftstream.com/video/f0495a43-07b9-41ce-a1ac-716edd8ee556
https://web.microsoftstream.com/video/6990a7fa-93f0-4275-a80d-840e313218c9
https://web.microsoftstream.com/video/83d21aa3-f0d7-4fea-9711-4b7734589a12
https://web.microsoftstream.com/video/7fa8413d-9495-435c-b7bc-842b5063c68c
https://web.microsoftstream.com/video/6f1ed0b0-3abd-4f47-bd68-669797b35a58
https://web.microsoftstream.com/video/e8da13ac-8763-4acf-980c-8f8b5ba5d93e


 6. Հունիսյան նախագծեր 

 

https://topchyanhasmik.wordpress.com/2020/05/24/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/

