
Լուիզա Քեշիշյան 

 

2019-2020 ուստարում՝ միջին և ավագ դպրոցների երաժշտության 

դասավանդող. ուսումնական բլոգը՝ https://keshishyanluiza.wordpress.com/  

2020-2021 ուսումնական տարում հայտ է ներկայացրել Միջին, Ավագ 

դպրոցներում երաժշտության դասավանդողի, ընտրությամբ 

գործունեության, պատանեկան երգչախմբի ղեկավարի  

Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

• Հունիս 2020-10 նյութ, 33 մուտք, 199 դիտում 

• Մայիս 2020-16 նյութ, 86 մուտք, 249 դիտում 

• Ապրիլ 2020-37 նյութ, 193 մուտք, 639 դիտում 

• Մարտ 2020-14 նյութ,169 մուտք, 365 դիտում 

• Փետրվար 2020-14 նյութ,46մուտք,191դիտում 

• Հունվար 2020-10 նյութ,43 մուտք, 122 դիտում 

• Դեկտեմբեր 2019-14 նյութ, 292մուտք,963դիտում 

• Նոյեմբեր 2019-13 նյութ,108 մուտք, 249 դիտում 

• Հոկտեմբեր 2019-10 նյութ, 80 մուտք, 39 դիտում 

• Սեպտեմբեր 2019-10 նյութ, 11 մուտք, 39 դիտում 

 

2.Դասընթացի (դասընթացների) ծրագիր 

• Երաժշտության առարկայական ծրագիրը Երևանի «Մխիթար 

Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին, Ավագ դպրոցներ (2020-21) 

• Երգչախմբի ծրագիր 

• Ընտրությամբ գործունեության ծրագիր 

 

https://keshishyanluiza.wordpress.com/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2019/09/15/%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8-%d5%a5%d6%80/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2019/09/15/%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8-%d5%a5%d6%80/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2019/09/15/%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8-%d5%a5%d6%80/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2019/09/15/%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8-%d5%a5%d6%80/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/01/29/%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%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1/վ
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/01/29/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80-2019-2020/


3.Ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային 

նախագծեր 

• Ընտրությամբ գործունեության առցանց պարապմունք՝ նախագիծ 

• Երգչախմբի առցանց պարապմունք նախագիծ 

 

5.Ստեղծած ուսումնական նյութեր, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների 

առաջադրանքների փաթեթներ՝ 

• «Սեբաստացու Օրեր» Կրթահամալիրի 30 Ամյակ. Միջին դպրոց 

• «Լույսեր, գույներ, ղողանջներ, մեղեդիներ, ազդեցություններ».Միջին 

դպրոցի ուրբաթ-համերգ 

• «Գեղարվեստը կրթահամալիրում» 

• «Համբարձման ծես» 

• Ուսումնական ժամերգություն 

• Նվիրումի խոնարհումի, ապրեցնելու ապրելու ապրիլ նախագիծ 

• Զատկական երգերի ընտանեկան ֆլեշմոբ 

• Զատկական տեսադասով ուսուցում 

• Ուսումնական ժամերգություն ֆլեշմոբ 

• Հակաբացիլ Կոմիտաս երգեր 

• Առցանաց-հեռավար ընտանեկան համերգ-ցուցադրություններ.Էպոս 

համերգ 

• Ձոն երաժշտական ընտանեկան ստուգատես 

• Ընտրության գործունեության ստուգատես 

• Հակաբացիլ Կոմիտաս 

6.Մարտ-մայիս ամսվա նախագծեր և նախագծերի ամփոփումներ 

• Ընտանեկան կրթության նախագծեր 

https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/05/28/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/04/03/%d5%be%d5%b8%d5%af%d5%a1%d5%ac-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%ad%d5%b4/#more-3332
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2019/10/16/%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-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81/?preview_id=2627&preview_nonce=b6bdd03d6a&preview=true
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2019/10/16/%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-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81/?preview_id=2627&preview_nonce=b6bdd03d6a&preview=true
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2019/12/16/%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/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2019/12/16/%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/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2019/12/20/%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a8-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-2/#more-2838
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/05/20/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%ad%d5%b4%d5%a2%d5%ab-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1-%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%b8%d6%82/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/04/24/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/04/19/%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%ad%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%a5%d6%81%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%a5/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/03/27/%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%B6-%D6%87-%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A3-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/04/03/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%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%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/05/11/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d5%be-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/04/24/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%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-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/05/21/%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/05/10/%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%84-2020-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6-3/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/05/10/%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%84-2020-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6-3/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/05/10/%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%84-2020-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6-3/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/04/08/%D5%B1%D5%B8%D5%B6-%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD-%D5%BD%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/05/28/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/06/05/%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%AC-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD-%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81/
https://keshishyanluiza.wordpress.com/2020/05/11/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80-2/


• Ընտանեկան նախագծերի ամփոփում 

• Ստեղծած ուսումնական նյութեր 

• Տեսադասերի փաթեթ 

 

7.Հունիսյան նախագծեր 

 

• 2020թ. Բանգլադեշյան պլեների նախագծերի ամփոփում։ 

• «Հակաբացիլ Կոմիտաս» Միջին դպրոց 

• Բանգլադեշյան պլեների շրջանակում ավագ դպրոցի պատանեկան 

երգչախմբի (տրիոն) մասնակցում է երաժշտական փառատոնին։ 

• Ընտրությամբ գործունեության խմբի անդամ՝ Արև Սուքիասյանի 

առցանց-հետավար կատարումը Middle TV# 16 հաղորդաշարին։ 

• Միջին դպրոց- Դյուցազնապատում «Դավթի և Խանդուտի 

ամուսնությունը» նախագծով՝ հարսանեկան երցերի ուսուցում, 

կատարում 

• Միջին դպրոց-Ավագ Առաքելյան Հոյ Նազան 

•  

• «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ «Դավթի և Խանդուտի 

ամուսնությունը» նախագծով՝ հարսանեկան երցերի ուսուցում, 

կատարում։ 

 

Այլ տեղեկություններ 

Մասնակցություն «Սեբաստացիներ»  ուսուցչական, վոկալ համույթին  
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