
Վաչագան Ասատրյան 

2019-2020 ուստարում ավագ դպրոցում դասավանդել է 9, 10, 11-րդ դասարաններում 

մաթեմատիկա, 9-րդ դասարանում ֆիզիկա: 

2020-2021 ուստարում հայտ է ներկայացրել պարապելու ավագ դպրոցում մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա: 

 

Դասընթացի (դասընթացների) ծրագիր 
Առարկայական ծրագրերից նշված են Մաթեմատիկա 9 , Մաթեմատիկա 10 , Մաթեմատիկա 

11 , Ֆիզիկա 9։ Տեղադրված հղումները չեն աշխատում, կամ ես չունեմ դիտման թույլտվություն։ 

 

Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ 
Բլոգում չգտա նման բաժին։ Չգտա նաև հոդված կամ մեթոդական մշակում։ 

 

Ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային նախագծեր 

Ընտրությամբ գործունեություն բաժին չկա բլոգում, ամենայն հավանականությամբ չի 

դասավանդել։ 

Տիեզերագիտական ակումբի գործունեությունը՝բլոգում։ 

 

Ստեղծած ուսումնական նյութեր, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների առաջադրանքներ 
չգտա նման հրապարակումներ 

Քանի որ ես չգտա հրապարակումներ, խնդրեցի Վաչագան Ասատրյանի օգնությունը, 

ներկայացնում եմ իր պատասխանը․ 

Առարկայական նախագծեր – Լուսանկարչական ապարատ, Ինչպես է աշխատում 
աչքը, Ճառագայթումը հեռախոսներից, Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարը, Չեռնոբիլ և 
Ֆուկուսիմա, 5G Ցանց, Ատոմային ռումբ, Մեծ հադրոնային բախիչ, Ֆիզիկան բժշկության 
մեջ, Ֆիզիկան տիեզերքում, Ֆիզիկան ֆուտբոլում, Bluetooth Speaker,Մորզեի այբուբենը 
կամ ինչպես փոխանցել ազդանշան լույսի միջոցով, 

Հունիսյան նախագծեր – Կովկասի էներգետիկ համակարգը, “Տնական զանգ”, Լեոնարդո 
դա Վինչի, Տրամաբանական հարցեր մաթեմատիկայից, Անցյալի գարծիքները: 
«Լոգարիթմական քանոն» 

Ընթացիկ նախագծեր 

Ստիռլինգի շարժիչը – Գրիգոր Շիրինյան 9-4 դաս. 

Ֆիզիկան Խոհանոցում – Իլոնա Սահակյան 9-3 դաս. 

Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 
նոյեմբեր 2019՝ 1 հրապարակում 

դեկտեմբեր 2019՝ 0 հրապարակում 
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հունիս 2020՝ 2 հրապարակում 

 

Մարտ-մայիսի հրապարակումներ՝ 
տեսադասեր, ուսումնական նախագծեր, ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն․  չգտա նման 

հրապարակումներ 

Քանի որ ես չգտա հրապարակումներ, խնդրեցի Վաչագան Ասատրյանի օգնությունը, 

ներկայացնում եմ իր պատասխանը․  

Մարտ – մայիս ամիսներին, առցանց դպրոցի շրջանակում սովորողների հետ իրականացրել եմ 
տեսակապով դասընթացներ: Դասընթացները եղել են իրենց ուս. պլանով նախատեսված 
շաբաթական ժամերին հավասար: Տեսակապով դասընթացները ձայնագրելու հնարավորություն 
չեմ ունեցել: 
 

Հունիսյան նախագծեր 
Հունիսյան ճամբարային օրերի նախագծեր 

https://asatryanv.wordpress.com/2020/01/
https://asatryanv.wordpress.com/2020/02/
https://asatryanv.wordpress.com/2020/03/
https://asatryanv.wordpress.com/2020/04/
https://asatryanv.wordpress.com/2020/05/
https://asatryanv.wordpress.com/2020/06/
https://asatryanv.wordpress.com/2020/05/22/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-25-%d5%ab%d6%81-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%ab-5-%d5%b6%d5%a1/

