
Լիանա Հակոբյան 

2019-2020 ուստարում դասավանդել է միջին դպրոց 7-րդ, 8-րդ դասարաններում:  

Իրականացրել է մաթեմատիկայի հեռավար ուսուցում տարատարիք սովորողների հետ: 

Հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսների ֆլեշմոբերին համակարգել է սովորողների 

առաջադրած խնդիրներով կազմված առաջադրանքը, ստուգել աշխատանքները, սովորողների 

բլոգներից հավաքել և ուղարկել լուծումները: 

2020-2021 ուստարվա համար հայտ է ներկայացրել միջին դպրոցում մաթեմատիկա, 

հանրահաշիվ, երկրաչափություն լրացուցիչ դասընթացներ կազմակերպելու համար 

 

2019-2020 ուսումնական տարվա գործունեության գնահատում: 

 
▪ դասընթացի (դասընթացների) ծրագրի 

Դասավանդել է՝ 7-րդ, 8-րդ  դասարան ներում, հանրահաշիվ, երկրաչափություն, մաթեմատիկա առանց 

բանաձևերի, ծրագիրը՝  հղումով: 

▪ մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ 
Մաթեմատիկական Հանրապետական օլիմպիադայի խնդիրների լուծումը սովորողների հետ 

մաս 1-հոդվածը՝ հղումով 

մաս 2-  մշակում է Հակոբյան Գևորգը 

մաս 3-  մշակում է  Հակոբյան Գևորգը 

 

▪ ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային նախագծերի 
Ընտրությամբ խումբ չի ղեկավարել: 

Ուսումնական  տարվա ընթացքում լրացուցիչ կրթության խմբեր չի ունեցել:Աշխատել է երեք-չորս 

սովորողների հետ: 

 

▪ ստեղծած ուսումնական նյութերի, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների առաջադրանքների 
Համակարգում է մաթեմատիկական ֆլեմոբի  <<Սովորողներն են առաջարկում>> խնդիրներ մակարդակը՝ 

հունվար 

փետրվար 

մարտ 

ապրիլ 

մայիս 

 

Ուսումնական նյութերի ստեղծում https://lib.mskh.am/ էջում՝ 

https://math-arhest.blogspot.com/
https://math-arhest.blogspot.com/p/2019-2020.html
https://math-arhest.blogspot.com/p/2019-2020.html
https://emath.mskh.am/hy/node/220
https://drive.google.com/file/d/1LHe7Kppl_dCEpZ0J98U1SfyT_B-7dVkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LHe7Kppl_dCEpZ0J98U1SfyT_B-7dVkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14PlKZLMVtZvxKG_9i_I6nrzR4BTCD4i7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14PlKZLMVtZvxKG_9i_I6nrzR4BTCD4i7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9ErEJflJCUjU4llxUk1eMP1vyPhohBOtb_5iL8QIQ2o18w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDz_espc9DP7ZjqU8TfRERCr1ms760ticTsgFA6j-uSm6vQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSj3WC1asZTZLlmbfCTMulcyERc-eMGT31MJJOF6VkkybgyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjX3aJZns__qrZoNTUMgYiOdWrbLCeGZObu1llkNa_zzhjWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ0KOqt6zXA0SLzz8m1XGKEboE2K8u-EnIU4ARIpRP_sHCHQ/viewform
https://lib.mskh.am/


• Մաթեմատիկայի ֆլոշմոբի առաջադրանքների փաթեթ, 2019 

թվական : 

• Մաթեմատիկական առաջադրանքների փաթեթ-7-րդ դասարան : 

• Մաթեմատիկա, առաջադրանքների փաթեթ, 6-րդ դասարան, 2019թ: 

Ուսումնական նյութեր 

7-րդ դասարան  հանրահաշիվ 

7-րդ դասարան  երկրաչափություն 

8-րդ դասարան  հանրահաշիվ 

8-րդ դասարան  երկրաչափություն 

Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 

 

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում, անհատական աշխատանք՝ 

Նոյեմբեր 

Դեկտեմբեր 

Փետրվար 

Մարտ 

Ապրիլ 

▪ բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 
Այս պահի դրությամբ ունի 230.133 այցելու: 

 

 

▪ մարտ-մայիսի հրապարակումներ, տեսադասեր, նախագծեր, ընտանեկան դպրոց 

Մարտի 23-27 

Ապրիլի 1-12 

Ապրիլի 13-17  

Ապրիլի 20-24 

Մայիսի 4-9 

Մայիսի 11-15 

Մայսիսի 18-22 

 
ընտանեկան դպրոցի աշխատանքներ՝ 
 

Զատկական խնդիրներ 
Կորոնովարակի վիճակագրական տվյալներ 
Խաչբառերի, վիկտորինաների ստեղծում 
Սեղանի խաղեր 

https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1712-%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D6%86%D5%AC%D5%B8%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2%D5%AB-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9-%D5%B4%D5%A1%D5%BD-2,-2019-%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1711-%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D6%86%D5%AC%D5%B8%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2%D5%AB-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9-%D5%B4%D5%A1%D5%BD-1,-2018-%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1711-%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D6%86%D5%AC%D5%B8%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2%D5%AB-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9-%D5%B4%D5%A1%D5%BD-1,-2018-%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
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https://docs.google.com/document/d/1GrIVvIbr3FJ0CvMcYVTwkuqbdfK05gTdzRic7wIKAjo/edit?usp=sharing
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https://luisaflower.wordpress.com/2020/04/28/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/
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Մայիսյան հավաք, ներկայացնում են ընտանեկան դպրոցի ղեկավարները 

 

▪ հունիսյան նախագծեր. 
Չորրորդ ուսումնական շրջանի աշխատանքները 

 Մաթեմատիկական ամսագրի մեկնարկ 

Աշխատանք մայիսի 25-29 

Աշխատանք հունիսի 1-5 

Ուսումնական կարողությունների ստուգատես 

 

 

Հետաքրքիր նյութեր 

Ուզում եմ առանձնացնել Ընտանեկան նախագիծ-խաչբառերի ստեղծում նախագիծը 

Ինչու եմ առանձնացրել հատկապես այս նյութը, որովհետև այն նաև ինձ ու իմ սովորողներին 

օգտակար եղավ: Լիանա Հակոբյանը կազմակերպել էր բաց-դաս քննարկում վերջինիս 

վերաբերյալ: Ես նմանատիպ բաց-դաս քննարկում էլ ինձ մոտ նշանակեցի և հաջողեցի: Ես 

առցանց- հեռավար հետևում էի ընթացքին: Ասեմ , որ տպավորված էի դասից: Դասավանդողի 

մատչելի բացատրությունը նյութի վերաբերյալ, սովորողների պատրաստածը որգևորությամբ 

ներկայացնելը, սովորողներն իրենց աշխատանքը մատուցելը այնպիսի դրական էներգիայով էին 

հրամցնում, որ ամբողջ բաց դասը թվաց 10 րոպե:  Խաչբառերի միջոցով իրենց ամբողջ 

ուստարվա ուսումնական նյութն էին ներկայացնում ու վերհիշում անցածը: Խմբակային 

քննարկում էին իրենց աշխատանքները: Սա բավականին արդյունավետ դաս կարելի էր 

համարել:  

 

Երկրորդ առանձնացրածս նյութը՝ Չափչփում ենք արքայանարինջները նախագիծն էր 

Սա կարևորում եմ, որովհետև այն և՛ ուսումնական էր, և՛ տվյալ պահին օգտակար, և՛  

հետաքրքիր: Մենք մաթեմատիկայում նմանատիպ խնդիրներ լուծում ենք, բայց գործնականում 

արդյունքներ ստանալը ավելի տպավորիչ ու արդյունավետ է:Այնպես է ստացվել, որ այստեղ էլ 

եմ ընթացքին մի պահ ականատես եղել: Տղա, աղջիկ համախմբված կարծես 

տոնակատարության մասնակցեին: Արքայանարնջի կշռումը կատարվեց: Ճիշտ է, չորացրած 

արքայանարնջի արդյունքներից տեղեկություն չունեմ, բայց վստահ եմ արդյունքները սպասեցնել 

չեն տա: Երևի չեն չորացել դեռ: : 

https://math-arhest.blogspot.com/2020/05/blog-post.html
https://math-arhest.blogspot.com/2020/05/blog-post_22.html
https://mathjournalmskh.edublogs.org/
https://math-arhest.blogspot.com/2020/05/2020.html
https://math-arhest.blogspot.com/2020/05/2020.html
https://math-arhest.blogspot.com/2020/05/1-5.html
https://math-arhest.blogspot.com/2020/05/1-5.html
https://math-arhest.blogspot.com/2020/06/blog-post_5.html
https://math-arhest.blogspot.com/2020/04/blog-post_26.html
https://math-arhest.blogspot.com/2019/11/1-450-200-300-400-400-500-200.html

