
Լուսինե Ներսեսյան 

2019-2020 ուստարում միջին դպրոցում դասավանդել է մաթեմատիկա: 

2020-2021 ուստարում հայտ է ներկայացրել միջին դպրոցում մաթեմատիկա դասավանդելու 

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի համար կազմել է առաջադրանքներ  

դեկտեմբեր 3-րդ, 4-րդ մակարդակներ 

հունվար 3-րդ մակարդակ 

ապրիլ 3-րդ մակարդակ 

հունիս չորրորդ մակարդակ 

Ամեն ամիս մասնակցել է ֆլեշմոբի խնդիրների լուծմանը: 

դասընթացի (դասընթացների) ծրագիրը 
Դասավանդել է՝ 7-րդ, 8-րդ, 11-րդ դասարան ներում<<Հանրահաշիվ, երկրաչափություն>> 

, 7-րդ  դասարաններում <<Մաթեմատիկա՝առանց բանաձևերի>>  

 

  մեթոդական մշակումները, հոդվածները 
Հոդվածներ 

Հետազոտական աշխատանք՝ իմ բլոգը 

 
 

  ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային նախագծերը 

Ընտրությամբ խումբ չի ղեկավարել: 

Ուսումնական տարվա ընթացքում լրացուցիչ կրթության խմբեր չի ունեցել:Աշխատել է 2 

սովորողի հետ: 

 

Նախագծեր՝ 
Միջառարկայական համագործակցություն: «Լուծույթներ և համաձուլվածքներ» 

Վիճակագրական հետազոտություն: Նոր ծրագրի ուսումնասիրություն: Ուսուցում 

Մաթեմատիկական Հեռախոսում 

Փչացած հեռախոս 

Յութուբյան թերությունները  կամ որտեղ է թաքնված սխալը 

Մաթեմատիկական օրացույց 

Մաթեմատիկական ռեբուսներ 

Օդապարուկային հրավառություն 

«Իմ տոնածառի մակերեսը» 

GeoGebra ծրագրի ուսումնասիրությունը 
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https://lusinenersesyan.wordpress.com/2019/11/01/%d5%9b%d5%9bgeogebra%d5%9b%d5%9b-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8-%d6%87-%d5%a4%d6%80%d5%a1-%d5%af%d5%ab%d6%80/


ստեղծած ուսումնական նյութերը, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների 

առաջադրանքները 

Ուսումնական նյութեր 
7.7 դասարան`   <<Հանրահաշիվ>>, <<Երկրաչափություն>> 

8.1 դասարան`   <<Հանրահաշիվ>>, <<Երկրաչափություն>> 

8.5 դասարան`  <<Հանրահաշիվ>>, <<Երկրաչափություն>> 

8.6 դասարան`   <<Հանրահաշիվ>>, <<Երկրաչափություն>> 

11-րդ դասարան`   <<Հանրահաշիվ, երկրաչափություն>> 

7-րդ դասարան՝  <<Մաթեմատիկա՝ առանց բանաձևերի>> 

 
Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի համար կազմել է առաջադրանքներ  

դեկտեմբեր 3-րդ, 4-րդ մակարդակներ 

հունվար 3-րդ մակարդակ 

ապրիլ 3-րդ մակարդակ 

հունիս 4-րդ մակարդակ 

Ամեն ամիս մասնակցել է ֆլեշմոբի խնդիրների լուծմանը: 

Ֆլեշմոբյան խնդիրների տեսագրում 

Մայիս ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում 

 

բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 
Սեպտեմբեր-24 

Հոկտեմբեր-13 

Նոյեմբեր-20 

Դեկտեմբեր-18 

Հունվար-18 

Փետրվար-19 

Մարտ-23 

Ապրիլ-17 

Մայիս-11  

Հունիս-11 
 

մարտ-մայիսի հրապարակումների՝տեսադասերի, ուսումնական  նախագծերի, 

ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվության 
Մարտի 15-21 

Մարտի 23-27 

Մարտի 30-ապրիլի 14 

Ապրիլյան առաջադրանքներ՝ 1,  2,  3, 4, 

Մայիսի 4-9 

https://lusinenersesyan.wordpress.com/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be-7/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-7-2/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be-8-1/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-8-1/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be-8-5/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-8-5/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be-8-6/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-8-6/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/category/%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%a9/11-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d6%87%d5%a5%d6%80%d5%ab/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/2020/06/11/%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/2020/06/08/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a1%d6%81%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/2020/03/25/%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%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5/
https://lusinenersesyan.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-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-23-27/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/2020/03/26/%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%b8%d6%82%d5%b4-30-03-10-04/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/2020/04/20/%d5%a1%d5%b6%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/#more-12057
https://lusinenersesyan.wordpress.com/2020/04/22/%d5%ba%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%ab-%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%a5%d5%b4%d5%a8-%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/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/2020/04/23/%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%b8%d5%b2%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%87-%d5%a1%d5%b6/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/2020/04/24/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%ad%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://lusinenersesyan.wordpress.com/2020/04/29/%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/


Մայիսի 11-15 

Մայիսի 25-հունիսի 5 

Մաթեմատիկա՝ առանց բանաձևերի  
 
Տեսադասերի(տեսանյութերի) հղումը 

 

Ընտանեկան նախագծեր 
Առանձին բաժին չուներ բլոգում, այդ պատճառով առանձին-առանձին եմ ներկայացրել 

Ընտանեկան նախագիծ 

Ընտանեկան նախագծերը մաթեմատիկայում 

 

հունիսյան նախագծեր. 
1.Հունիսյան պլեներ:Մեթոդական տեսադասեր. Դասավանդման մեթոդի, 

նախագծային ուսուցման կազմակերպման-արդյունքների ներկայացում  

2.Հունիսյան պլեներ:Մեթոդական տեսադասեր:Մաթեմատիկական ծրագրեր: 

3.Հունիսյան պլեներ: Մեթոդական տեսադասեր:Օգնություն կրտսեր դպրոցի  

սովորողներին: 

4.Հունիսյան պլեներ: Տեսագրում ենք ֆլեշմոբի խնդիրները: 

5.Հունիսյան փառատոնը և մաթեմատիկան 

6.Հունիսյան փառատոներ:<<Ինչ կուզեմ՝ կանեմ>>ազատ գործունեության շրջան: 

7.Ուսումնասիրությունների թարգմանական նախագիծ՝<<Պարադոքսներ>> 

      8.Ուսումնական ամառ: Նախագծեր և առաջադրանքների փաթեթներ: 
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