
Անուշ Ասատրյան 

2019-2020 ուստարում դասավանդել է միջին դպրոցի 8-րդ դասարանում, ավագ 

դպրոցի 9, 10, 11, 12-րդ դասարաններում: 10-12-րդ դասարաններում սովորողի 

ընտրած դասընթաց: 

2020-2021 ուստարում հայտ է ներկայացրել դասավանդլու միջին դպրոցում, ավագ 

դպրոցում, այդ թվում 10-12-րդ դասարաններում սովորողի ընտրությամբ դասընթաց: 

• դասընթացի (դասընթացների) ծրագրի 

 

Կենսաբանության առարկայական  ծրագիր 8, 9, 10, 11, 12-րդ դասարաններ 

 

  

• մեթոդական մշակումների, հոդվածների՝ հղումը 

 

 

• ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային 

նախագծերի 

 

1․Բաց դաս պարապմունքփոքրիկ կրտսեր «Ինչուիկների համար», մագիստրոս 

Սոնա Նիկոլյանի մասնակցությամբ։ 

2․Լաբորատոր ուսումնասիրություններ՝լաբորատորիայում՝ տիղմի մեջ 

գտնվող մանրէները, մածունի կաթնաթթվային բակտերիաները։ 

3․Ձմեռային ճամբար՝ ուսումանկան ճամփորդություն Քլինդ լենդ Սպը 

 Սովորողի ամփոփիչ նյութը այստեղ։ 

 

4․Ուսումնական ճամփորդություն կենսաբանական ֆակուլտետ-

նախագիծ Մանրէները մեր կյանքում։ 

ստեղծած ուսումնական նյութերի, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների առաջադրանքների 

 

Բնագիտության ֆլեշմոբի համակարգող 

ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում սեպտեմբեր 2, 3 նոյեմբեր  3, 4, հունվար 3,4, 

մարտ 3,4 ,մայիս 3, 4: 

  

  

բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 

 

  

http://asatryananush.blogspot.com/
http://asatryananush.blogspot.com/2016/08/8_86.html
http://asatryananush.blogspot.com/2016/08/9_60.html
http://asatryananush.blogspot.com/2016/08/10.html
http://asatryananush.blogspot.com/2019/08/11.html
http://asatryananush.blogspot.com/2016/08/12.html
http://asatryananush.blogspot.com/p/blog-page_30.html
https://www.youtube.com/watch?v=I_VN75r_Hn0&feature=youtu.be
https://kamendatyannd.wordpress.com/2020/02/20/%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%BD%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AC%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B6/
https://kamendatyannd.wordpress.com/2020/02/20/%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%BD%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AC%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B6/
https://smariasite.wordpress.com/2020/02/26/%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%B1%D5%AB-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/#more-6549
http://asatryananush.blogspot.com/search?updated-max=2020-02-03T03:59:00-08:00&max-results=7
https://highschool.mskh.am/archives/26559
https://asatryananush.blogspot.com/2019/10/blog-post_22.html
https://docs.google.com/forms/d/1G2eKAtBKlwMCwbi9lH-YqJ8xd2LiI7n82pYvDAZo1Do/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1kNSDQc_x_NmMZN3FEleDnz9onptDa33ZKAUicH-8JAQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rhQFjxd94OxnP3hqYJI0-DV_rDs0YuP-VsAVn1nRJJQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OzofzUKlfTmVDepReemVDn05OyMA7pbg0W0dPcrS2Ao/edit
https://docs.google.com/forms/d/1TwWXqriapsR4Pfl3-4Vk31BB1k7bvCwsDCDvK8fuW3w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fi7ZrPDkbSML32umVYRwHYKG2ccRliWnrdsavxDFppo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uYmUpFiqoy_Vz1ZBiy5GUdvSjbol89nfos0f8qK1vms/edit
https://docs.google.com/forms/d/16shJtpRcdvPqWTz8XVLWLxXa92Yh9mbVJ1rgtgCOvew/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QTmwr_ZvEjxutftQMMkqFbnXsxivBs1r7JrDrGm4j1c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FAki-0bWjaeUdwSL_3k4pcsuQq5624i-NFkUZJKp2gw/edit


Բլոգի  այցելուների թիվը ՝ 5662, և հրապարակումների ցուցանիշներ թիվը՝ 36 մայիս-

հունիս ամիսների։: 

  

 

• մարտ-մայիսի հրապարակումների՝ 

Ուսումնական գարուն -ճամբար նախագծեր 

Հեռավար -առցանց ընտանեկան դպրոց  16.03-20.03   Ամփոփում 

Հեռավար -առցանց ընտանեկան դպրոց  22.03-10.04   Ամփոփում 

Հեռավար -առցանց ընտանեկան դպրոց  13.04-17.04   Ամփոփում 

Հեռավար -առցանց ընտանեկան դպրոց  11.05-15.05   Ամփոփում 

  

•  

տեսադասերի 

ուսումնական նախագծերի 

ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվության 

 

1․Առցանց բանավեճ՝  հղումը 

2․Ժառանգական օրինաչափություններ՝ հղումը 

3․Երկու տարբեր վիրուսներ՝ հղումը 

 

 

1․Առցանց սեմինար պարապմունքի կազմակերպում ՝ վիտամինների դերը մարդու 

կյանքում դասը վարում է Դավիթ Ամիրյանի ծնողը հղումը (մասնակցել են 19 

սովորող՝7 և 8_րդ դասարանի,1ծնող, 3) 

2․Ընտանեկան նախագիծ՝ ժառանգման օրինաչափությունները ,հեղինակ՝ Գևորգ և 

Աննա Հովհաննիսյաններ։ 

 

3․Ընտանեկան նախագիծ Երկու տարբեր վիրուսներ , հեղինակ ՝ Լիդիյա և Միքայել 

Կամենդատյանները։ 

 

4․Դավիթ Ամիրյան մարսողական համակարգ, շնչառական համակարգ 

 

http://asatryananush.blogspot.com/2020/05/blog-post_10.html
https://asatryananush.blogspot.com/2020/03/blog-post.html
https://asatryananush.blogspot.com/2020/03/blog-post_99.html
http://asatryananush.blogspot.com/2020/03/blog-post_62.html?m=1
http://asatryananush.blogspot.com/2020/03/blog-post_18.html
http://asatryananush.blogspot.com/2020/04/1317_13.html
http://asatryananush.blogspot.com/2020/03/blog-post_18.html
http://asatryananush.blogspot.com/2020/05/11-14.html
http://asatryananush.blogspot.com/2020/03/28.html
https://highschool.mskh.am/archives/28170
https://highschool.mskh.am/archives/28846
https://highschool.mskh.am/archives/28899
https://web.microsoftstream.com/video/47ae771c-4c64-4c61-b261-ea1eb6ae8651
https://highschool.mskh.am/archives/28846
https://highschool.mskh.am/archives/28899
https://www.youtube.com/watch?v=8IMNddIqwNY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Cs1zK3P8UYmEb7uHfcsA0GB2rwmVqWlqS8Jh-NjknHXjnDuTNnFwzFrU
https://www.youtube.com/watch?v=xW8XhJEy5Ug&feature=youtu.be&fbclid=IwAR381yLi-eIxIT335uhmzdcRxLW6XDI6cmeYkUY9hz0k3bv24I_WwXyiddA


5․Մերի Երեմնայն հարցազրույց մայրիկի հետ 

• հունիսյան նախագծեր 

 

Հունիսի 8-15 ճամբարային նախագծեր 

 

Հունիսյան ճամբարային նախագծեր 18․05-6․06․20 

• Ամփոփում մայիս 18-հունիսի 15  

 

 

https://merieremyan.wordpress.com/2020/04/19/%D5%BD%D5%B6%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%AB%D5%A3%D5%AB%D5%A5%D5%B6%D5%A1-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0/
http://asatryananush.blogspot.com/2020/06/8-15.html
http://asatryananush.blogspot.com/2020/05/blog-post_10.html
http://asatryananush.blogspot.com/2020/06/25-5.html

