
Գոհար Եղոյան 

2019-2020 ուստարում աշխատել է Միջին դպրոցում որպես 8-րդ դասարանցիների 

կազմակերպիչ 

Ուսումնական բլոգ՝ https://gogigogi2012.wordpress.com/ 

 

1. Սեպտեմբեր-փետրվար ամիսների հաշվետվություն 

 

 Սեպտեմբեր 

 Հոկտեմբեր 

 Նոյեմբեր 

 Դեկտեմբեր 

 Հունվար 

 Փետրվար 

 

2. Սեպտեմբեր-փետրվարի մարզական-արշավախմբային-բնապահպանական 

ճամբարներ  

 

 Արատես. Հաշվետու փաթեթ 

 Սևանն ինչպես բարեկամս 

 Գյումրին թափառումների քաղաք է 

 Անկախության տոնը Գութանասարի բարձունքին 

 Մարզական ստուգատեսային Զառ 

 

3. Շրջակա միջավայրի խնամքի, բարելավման նախագծեր  

 

 Աշխատանք նոր սարալանջում 

 Գարնանային մաքրություն 

 Միջավայրն առանց ճաղավանդակների 1, 2 

 Ծառատունկ` նվիրված ապրիլի 24-ին 

 

4. Կրթական փոխանակումների նախագծեր 

  Ստամբուլ-Երևան կամուրջներ 

 

5. Այլ նախագծեր (միջպրոցական, հասարակական, մարզական, TV_ռադիոներ 

և այլն....)դնել հղումներով 
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 Ընտանեկան խոհանոց ակումբը հաց է թխում.  

 Ուսումնական չրանոց 

 Ուսումնական աուդիտը խոհանոցում 

 Կրտսեր սովորողների «Մուտք» Միջին դպրոց 

 Հեռավար-առցանց «Մուտք» ճամբարը  

 Միջին դպրոցի «Մուտք» ճամբար 

 Ես կարողանում եմ 

 Հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակների ստեղծագործական 

առցանց հավաք 

 8-րդ դասարանների ելքի ստուգատես. Նախագիծ 

 Առավոտյան ժամերգություն 

 Թթուդրիկի ծես 

 Զատկի ծեսն ընտանիքում 

 Հետաքրքրաշարժ գիտություն 

 Ազգագրական փառատոն. Խոհանոց 

 Պանրի պատրաստում. Արտադրականուսուցում 

 Տեխնոլոգիական ուսուցում.արտադրական ուսուցում-հյուրասիրություն 

 Տեխնոլոգիական ուսուցումը հացի արտադրամասում 

 Ծնողական սեմինար-հանդիպումներ 

 Տեխնոլոգիական ուսուցում. Ուսումնական մառան 

 ԳիտՍԵրունդ ծրագրի երկրորդ փուլը 

 
 

6. Ուսումնական առաջին, երկրորդ շրջանների ամփոփումը  

 

 Առաջին շրջան 

 Երկրորդ շրջան 

 Սովորողի կարողությունների վերլուծություն 

 

 

 

7. Մարտ-մայիս նախագծեր. Ընտանեկան առցանց դպրոց 

 

 Մարտ 

 Ապրիլ 

 Մայիս 

https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/05/04/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81-%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba/?fbclid=IwAR39wLFXY9x4clQzKFLsjn8L3E6zjAuTeJdJXyVAPA4IzV1gM3LL4hOyguE
https://gogigogi2012.wordpress.com/2019/11/08/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b9%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/?fbclid=IwAR1Nk9uR-j3cOhfpMuGyREoD9ta2x0mE_2Yeb784Sg6RJeAk7WbDv2K4wA8
https://gogigogi2012.wordpress.com/2019/10/06/%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%b8%d6%82%d5%a4%d5%ab%d5%bf%d5%a8-%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/?fbclid=IwAR1OjyeDylxSxLPD8EqCPRgDZXrY7z6Qoit9ap6LLVs8JSXtVyvZFLl3GRs
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/05/02/%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81/?fbclid=IwAR0SEn7bclNKa7gzz9nZl-iXkVJGnAlWdKk8RGj8I-JDjy7CNc-mWXgoEto
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https://gogigogi2012.wordpress.com/2019/10/07/7337/?fbclid=IwAR3Md7iFehg1fj5oxh8INN620ZMw9pBjszKzDVBX3FO3J3a2Nl_4j4yRNkA
https://gogigogi2012.wordpress.com/2019/10/02/%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%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1/?fbclid=IwAR3aFbelwOZtdgBDXX4f6AAYxmCstVylUg8KgM1vOMNpycmbVUqJBeO6ODk
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/02/17/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a4-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%a8/?fbclid=IwAR1-ON_Hy8kd95dZ8ynQYoHHtgt6n8isawb7pwBWf24Acesr703hTB-gMJU
https://gogigogi2012.wordpress.com/2019/12/29/%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%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5/?fbclid=IwAR0cN5qFtU-JbnoEneY-EPwyo75eAfLP26DKvca9e9KkWp1psaCDBthPpBs
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/05/24/%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%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a8/?fbclid=IwAR1nzGlU0gBTld-HjYPCJR0FrNYorQHBIH8Kuyuyr7ykrhFU8x9Mxz3V0xU
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/05/23/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%b8%d6%82/?fbclid=IwAR3zs4-LklX8Pqs--A0MPSDwAh5AnWigbmWalalZjU30Xi-TV_FlY19SVi8
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/03/30/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/04/30/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/05/31/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/


 

8. Ընտանեկան դպրոցի  խորհրդատու 

 

  Կազմակերպչի օրագիր 

  Ընտանեկան դպրոցի ուսուցիչների հրապարակումներ 

 

9. Այս ընթացքում ստեղծված ուսումնական նյութեր (անվտանգության, 

հակաբացիլի, մարզական, բլոգավարության) տեղադրել հղումներ 

 

 Բլոգների ուսումնասիրություն 

 Գարունն ընտանեկան նախագիծ. Ամփոփում 

 Զատկի ծեսն ընտանիքում․ առցանց նախագիծ 

 Ընտանեկան խոհանոց ակումբը 

 Տեսադաս 1, 2, 3 

 

 

 

 

10. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում մշակում-հոդված 

 

  Այսպիսի դպրոցը մեր ձեռքբերումն է 

  Մենք եթերում ենք 

 

 

11. Հրապարակումներ բլոգում ըստ ամիսների(բլոգային ցուցիչ թվերով) 

 

 Սեպտեմբեր 3 նյութ 

 Հոկտեմբեր 15 նյութ 

 Նոյեմբեր 2 նյութ 

 Դեկտեմբեր 3 նյութ 

 Հունվար 12 նյութ 

 Փետրվար 7 նյութ 

 Մարտ 27 նյութ 

 Ապրիլ 20 նյութ 

 Մայիս 20 նյութ 

 Հունիս 14 նյութ 

 

 

https://gogigogi2012.wordpress.com/category/%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%ba%d5%b9%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/?fbclid=IwAR01GuFByCe69taU1A7MGrooN_cVPnTihcOqjxbU52NF1ne3AIbGglDR6pA
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/04/21/%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%d5%ab-%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b8/
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/04/08/%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/03/26/%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/?fbclid=IwAR1RgqmmvN_wQriLxoFt3WcbSnAR2zd--CMTo4QnXdht_UyMAwgIAVb3jf8#more-8114
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/03/23/%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/?fbclid=IwAR0HqqYJiA43pV2Mv_TCr9pt7yQJMTYl_xHM_-hKhCpk-Zmy-YwkwBuu9Dk
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/05/04/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81-%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba/?fbclid=IwAR0oXJWMjBCUvBnbBsWvdFaIcQYgIoYdviJU6ExSYLsUEaZ66ZfnZoT0i3A
https://www.youtube.com/watch?v=EHrfSLeoHqM&t=6s&fbclid=IwAR12oYYS4u0SHb9d-xjHCksD2gZ78RkeEZPGBnA4EI-VvLh_bKYJlWpQvtI
https://www.youtube.com/watch?v=_1Zru7PMz9A&fbclid=IwAR0VR-j8bJGsb971uzdG0WbtzKmpaJMAYDnj02onm44uQ-PhEjmeuIYEM_E
https://www.youtube.com/watch?v=3BtNb5XdUtE&fbclid=IwAR0r7tJmMkLcJKstr-mDE7RJyDFtZvQ62xQVdn-9AT01sQi7bbqyIsy5Jm8
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/05/04/%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d5%ba%d5%ab%d5%bd%d5%ab-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a8-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b1%d5%a5%d5%bc%d6%84%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6-%d5%a7/
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/05/04/%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a5%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4/


12. Հունիսյան նախագծեր 

 

 Ընտանեկան ճամփորդություններ, բարձունքի հաղթահարում. Փաթեթ 

 Հունիսյան պլեներային ճամբարային բացօթյա նախագիծ 

 

13. 2020-2021 ուստարվա  աշխատանքի հայտ 

 6-8-րդ դասարանների կազմակերպիչ 

 Տեխնոլոգիա 

 

https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/06/03/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%9d%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/
https://gogigogi2012.wordpress.com/2020/05/19/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%af-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/

