
Մանկավարժական աշխատողների հանդիպում կրթահամալիրի տնօրենի հետ 

Արևելյան դպրոցի դասավանդող՝ Մարինե Ամիրջանյան 

24.06.2020 

 դասընթացի ծրագիր՝ Մայրենի լեզու 

 մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ՝ Տարբերվող մարտ ամիսը. «Դպիր»-ի 

հոդվածների խմբագրում՝ մարտ-10, ապրիլ-7, մայիս-9, հունիս- 8 

 ստեղծած ուսումնական նյութեր՝«Խոշորացույց» ամսագիրը, այդ թվում՝ նաև 

ֆլեշմոբների առաջադրանքներ՝ սեպտեմբեր,  հունվար,  հունիս 

 բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

Իմ մանկավարժական բլոգի ցուցանիշները՝ 

 Մայիսի 2020(20) 

 Ապրիլի 2020(16) 

 Մարտի 2020(14) 

 Փետրվարի 2020(2) 

 Հունվարի 2020(3) 

 Դեկտեմբերի 2019(5) 

 Նոյեմբերի 2019(5) 

 Հոկտեմբերի 2019(7) 

 Սեպտեմբերի 2019(7) 

«Խոշորացույց» ամսագրի ցուցանիշները՝ 

 Մայիս 2020 (7) 

 Ապրիլ 2020 (13) 

 Մարտ 2020 (13) 

 Փետրվար 2020 (9) 

 Հունվար 2020 (7) 

 Դեկտեմբեր 2019 (7) 

 Նոյեմբեր 2019 (16) 

 Հոկտեմբեր 2019 (22) 

 Սեպտեմբեր 2019 (11) 

  

մարտ-մայիսի հրապարակումների՝ տեսադասերի, ուսումնական նախագծերի, 

ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվության 

Մարտ-մայիս ամիսների հեռավար ուսուցման փաթեթներն ու արդյունքները ըստ 

շաբաթների։ 

Մարտ-մայիս. նախագծեր. ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն՝ 

 Մայիսյան 15-րդ հավաք 

 Գնում եմ Մայր դպրոց 

 Լուսաբանումը որպես ուսուցման ձև 

 Ուսումնական պլանների քննարկումը 4-5-րդ դասարաններում 

 Սասնա ծռեր 

 Սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջների քննարկումն ընտանիքում 

 Կարդում ենք Աղայան 
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https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/05/22/3-%d6%80%d5%a4-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%e2%80%a4-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/05/22/3-%d6%80%d5%a4-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%e2%80%a4-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/04/29/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-15-%d6%80%d5%a4-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84/
https://magnifiermskh.wordpress.com/2020/05/01/%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81-2/
https://magnifiermskh.wordpress.com/2020/05/08/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b1%d6%87/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/05/07/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%84%d5%b6%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-4-5-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/05/03/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae%d5%bc%d5%a5%d6%80/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/04/13/%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%d5%9d-%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%be/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2019/03/15/%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6/


 Կարդում ենք Ռոդարի 

 Ընտանեկան նախագծեր 

 Հոգևոր ընթերցումներ 

  Կարդում ենք Չարենց 

 Ուսումնական գարուն 

Տեսադասեր՝ 

Բլոգում տեղադրված համագործակցային տեսադասերը՝ 

 Ուսումնական պլանների քննարկում 4-5-րդ դասարաններում՝ Հասմիկ 

Թոփչյանի, Գոհար Եղոյանի և 8-րդ դասարանցիների հետ 

  «Սասնա ծռեր» տեսապարապմունքն ու լուսաբանումները.  Մերի Սարգսյանի և 

6-րդ դասարանցիների հետ։ 

 Ճամփորդություն՝ Առցանց այց Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն: 

Տեսադասերի իմ teams-ի էջը։ 

Իմ ընտանեկան դպրոցը։ 

 հունիսյան նախագծեր 

 Ստուգատեսային անցուդարձ, մայրենի լեզվի ստուգատեսի ամփոփում 

 

2019-2020 ուստարվա՝ 

Իմ օրացույցը 

Ամսական հաշվետվությունները՝ 

 Սեպտեմբեր 

 Հոկտեմբեր 

 Նոյեմբեր 

 Դեկտեմբեր 

 Հունվար 

 Փետրվար 

 Մարտ 

 Ապրիլ 

 Մայիս 

Ճամփորդությունները՝  

 Սեպտեմբերի 7՝ Դեպի Արատես 

 Սեպտեմբերի 21` Բարձունքի հաղթահարում. Հատիս 

 Սեպտեմբերի 27՝ Ճամփորդություն դեպի Աշտարակ, Կարմրավոր եկեղեցի, 

«Գուրմե-Դուրմե» շոկոլադի գործարան 

 Հոկտեմբերի 4՝ Ճամփորդություն դեպի Աշտարակ 

 Հոկտեմբերի 12՝ Ճամփորդություն դեպի Ամբերդ 

 Հոկտեմբերի 23՝ Ճամփորդություն դեպի Կարմիր բլուր 

 Նոյեմբերի 15՝  «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում 

 Դեկտեմբերի 3՝ 4-2 դասարանը Ավ. Իսահակյանի թանգարանում 

 Դեկտեմբերի 6՝ 4-3 դասարանը Խնկո-Ապոր անվան գրադարանում 

 Դեկտեմբերի 10՝ 5-2 դասարանը Ավ. Իսահակյանի թանգարանում 

 Հունվարի 13` Պատանի Հանդիսատեսի թատրոն 

 Հունվարի 14՝ Ֆիլմադիտում 

 Հունվարի 21՝ Սևաբերդ 

 Հունվարի 22՝ Սահադաշտ 

 Փետրվարի 27՝ Թումանյանի թանգարանում 

https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/03/26/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab-2/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/03/31/%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%ae%d5%a5%d6%80/
https://magnifiermskh.wordpress.com/2020/04/23/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-24%e2%80%a4-%d5%b0%d5%b8%d5%a3%d6%87%d5%b8%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/03/09/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a5%d5%b2%d5%ab%d5%b7%d5%a5-%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%81/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/03/21/%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%b6-3/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/05/07/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%84%d5%b6%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-4-5-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/05/15/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d6%85%d6%80%d5%a8/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/05/26/%d5%be%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a1%d5%ac-%d5%a1%d5%b5%d6%81-%d5%a3%d5%a1%d6%86%d5%a7%d5%bd%d5%b3%d5%a5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%ab-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8/
https://web.microsoftstream.com/studio/videos
https://marineamirjanyan.wordpress.com/%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%a3%d6%80%d5%ab%d5%b7%d5%a1-%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/05/22/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-4-%d6%80%d5%a4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/06/09/%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81-2018-2019/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2019/09/28/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2019/10/22/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2019/11/24/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-2/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2019/12/16/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-2/
https://marineamirjanyan.wordpress.com/2020/01/26/%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80/
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Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի պատասխանատու՝ 

  Հոկտեմբերի 14-18 

 Հունվարի 13-17 

Վերջում` 

Մանկավարժության մեջ չկա ավելի ոգևորող ու պարտավորեցնեղ բան, քան 

սովորողի սերն ու գնահատումը 

Սիրելի ընկեր Մարինե։ Երկար ժամանակ է, որ մենք տանն ենք մնացել։ Չնայած ես 

սկզբում ուրախ էի, որ մնալու էինք տանը, բայց հետո ձանձրալի դարձավ․․․ 
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