
Անգլերեն լեզվի դասավանդող՝
Աննա Գանջալյան

<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր, 2017թ.



 Մասնակիցներ՝ 3-րդ դասարանի սովորողներ

Հարավային դպրոցի երրորդ դասարանցիների
այս տարվա առաջին նախագիծը՝ «Անգլերենը մեր
տանը» մեծ աշխուժություն էր առաջացրել նրանց
ընտանիքներում: Սովորողներն իրենց տան ջերմ
մթնոլորտում, տեսախցիկը միացրած մայրիկների
կամ հայրիկների առջև առանց որևէ մեկի
օգնության կարողանում էին անգլերեն
ներկայացնել իրենց բնակարանը, տան
անդամներին, իրենց սիրելի խաղալիքները: 

https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/12/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A8-%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/12/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A8-%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/12/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A8-%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8/


 Սովորողների տեսաֆիլմերը
1.Մերի Խաչատրյան և Հայկ Սարգսյանի ուրախ
երկխոսությունը
2.Իրինա Գյուրջինյան
3.Մանե Հովհաննիսյան1
4.Գայանե Բալաբանյան
5.Ալեքս Բալասյան
6.Մանե Հովհաննիսյան2
7.Աշոտ Զոզանյան
8.Անգելինա Ղազարյան

https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/29/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A8-%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8-5/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/28/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A8-%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8-4/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/28/about-myself-6/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/27/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A8-%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8-3/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/26/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A8-%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8-2/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2017/01/09/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%AB-%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4-our-living-room/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/29/my-dog/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/29/about-myself-7/


9.Գոհար և Հայկ Բարսեղյաններ

10. Ակսել Շահվերդյան

11. Մաքս Սինհա

https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/24/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A8-%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A8/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/30/my-toys-3/
https://www.youtube.com/watch?v=rwuy7sV6jFw


Մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի սովորողներ

Արևմտյան դպրոցի չորրորդ դասարանցիների
հետ իրականացվել է «Ուսուցչի օրը» նախագիծը: 
Սովորողներն իրենց սիրելի ուսուցիչներին
նվիրված անգլերեն փոքրիկ պրեզենտացիաներ
են պատրաստել, իսկ Հարավային դպրոցի 4-րդ
դասարանցիների հետ այդ նախագիծը
իրականացավ ռադիոնյութով: 

https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-favourite-teacher-2/
https://soundcloud.com/user-869562701/happy-teachers-day
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-favourite-teacher-2/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-favourite-teacher-2/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-favourite-teacher-2/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-favourite-teacher-2/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-favourite-teacher-2/


Սովորողների աշխատանքները

Դավիթ Խաչատրյան

Եվա Սահրադյան

 Էլեն Հովհաննիսյան

Մանե Զաքարյան

Նարեկ Գրիգորյան

https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-teachers/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-favourite-teachers/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-favourite-teacher/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/06/my-favourite-teachers-2/
http://www.slideshare.net/arevatsag/my-favourite-teacher-66821398


 Ռադիոնյութ, որտեղ 4-
րդ դասարանի սովորողները անգերեն շնորհավ
որում են իրենց ուսուցիչներին:

https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/05/happy-teachers-day/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/05/happy-teachers-day/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/05/happy-teachers-day/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/05/happy-teachers-day/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/10/05/happy-teachers-day/


 Արևմտյան դպրոցի 5-րդ դասարանցիների մի
խումբ սովորողների հետ աշնանային
արձակուրդների ընթացքում սկսեցի առցանց
թարգմանչական նախագիծ իրականացնել: 
Սովորողները անգլերեն էին թարգմանում իրենց
երկրորդ դասարանցի կրտսեր ընկերների
հորինած հեքիաթները և իմ խմբագրելուց հետո
հրապարակում էին իրենց բլոգներում և
Արևմտյան դպրոցի ենթակայքում:  



 Միլենա Հարությունյանի աշխատանքը
 Լիրա Խաչատրյանի աշխատանքը:
 Անահիտ Մկրտչյանի աշխատանքը
 Մարիաննա Մանուկյանի աշխատանքը
 Հայկ Աբրահամյանի աշխատանքը
 Վահե Մուսայելյանի աշխատանքները
 Հրանտ Աբրահամյանի աշխատանքը
Արդյունքում եղավ ՙՙԱնգլերեն և հայերեն
պատկերազարդ փոքրիկ հեքիաթ-
պատմություններ» մեդիագիրք:

https://hmilena2015.wordpress.com/2016/10/29/%D6%83%D5%AB%D5%B2%D5%A8-%D6%87-%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6-the-elephant-and-the-cat/
https://liraxachatryan.wordpress.com/2016/10/23/additional-task-%D5%AC%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B9-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://anahimkrtchyan.wordpress.com/2016/10/26/the-worn-out-shoe/
https://manukyanmarianna.wordpress.com/2016/10/27/english-homework/
https://haykabrahamyani.wordpress.com/2016/10/28/the-happy-elephant/
https://vahemusayelyan1.wordpress.com/2016/10/28/additional-task-%D5%AC%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B9-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://hrantabrahamyan1.wordpress.com/2016/10/31/the-wooden-boy/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/11/29/%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%AB-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5/


<<Ուսումնական ձմեռ>> նախագծի
շրջանակներում 4-րդ դասարանի սովորողների
հետ իրականացրեցինք «Նոր տարին իմ
ընտանիքում» նախագիծը, որտեղ սովորողները
արդեն լավ սովորած, յուրացրած բառապաշարի
հիման վրա պետք է պատրաստեին
պրեզենտացիա կամ տեսաֆիլմ, թե իրենք ինչպես
են նշում Ամանորը իրենց ընտնիքներում:

https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/12/01/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-the-new-year-in-my-family/


Սովորողների աշխատանքները
 Մարկ Հովհաննիսյան
 Տիգրան Գրիգորյան
 Էդուարդ Սարգսյան
 Մարիա Ազնաուրյան
 Արինա Ազնաուրյան
 Անահիտ Վերմիշյան
 Դավիթ Սողոմոնյան
 Անժելինա Սիմոնյան
 Էլեն Հովհաննիսյան

https://markhovhannisyanblog.wordpress.com/2016/12/20/new-year/
https://tigrangrigoryansite.wordpress.com/2016/12/19/the-new-year-in-my-family/
https://anulganjalyan.wordpress.com/2016/12/17/the-new-year-in-my-family-3/
https://mariaaznauryan.wordpress.com/2016/12/18/the-new-year-in-my-family/
https://mariaaznauryan.wordpress.com/2016/12/18/the-new-year-in-my-family/
http://www.slideshare.net/arevatsag/the-newyearinmyfamily
https://dav896.wordpress.com/2016/12/18/happy-new-year/
https://anjelinasimonyan.wordpress.com/2016/12/18/the-new-year-in-my-family/
https://elenhovhannisyan.wordpress.com/2016/12/19/christmas-in-my-family/


Ներկայացնում եմ անգլերենի
ուսումնական նախագծերի, դրանց
կազմակերպման և արդյունքների
մասին իմ ամբողջական հոդվածը: 

https://anulganjalyan.wordpress.com/2017/01/13/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%AB-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82/

