
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր
Հյուսիսային դպրոց
Գիտագործնական հավաք 2017



Սովորողի բլոգը աշխատանքային գործիք, 

ինքնարտահայտման հարթակ

Ունենալ անհատական բլոգ

Ինքնուրույն բացել, վարել բլոգը

Ինքնուրույն նյութ տեղադրել/ մուտքագրել, նկար
կցել, ֆիլմ տեղադրել/ 

Բացել բաժիններ /Առարկայական բաժիններ, 
առաջադրանքներ/  

Փոփոխություններ կատարել բլոգում/ փոխել ֆոնը, 
ձևը…/ 



Սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ
Տեղեկություններ

անուն-ազգանուն (հայատառ)

ուսումնական հաստատությունը

դասարանը

https://ashotikhoveyan.wordpress.com/


Բլոգի արտաքին հղումներ

կրթահամալիրի կայքը

հղում կրթական ծրագրի ենթակայքին

հղում դասավանդողների բլոգներին

հղում դասընկերների բլոգներին



Բլոգավարություն

ունի արխիվ

նյութերի հարպարակման օր
ամիս, թիվ

https://syuzannabareghamyan.wordpress.com/


Բլոգի բովանդակությունը

 Սովորողի անհատական ուսումնական պլան (այստեղից
հղում դասացուցակին, 

ժամատախտակին) գործունեության փաթեթ

Առարկայական բաժիններ
առաջադրանքներ
ստուգատեսներ
ֆլեշմոբներ

 Ընտրությամբ գործունեությունը

 Լրացուցիչ կրթությունը



«Իմ գրադարանը»՝ օգտագործվող դասագրքեր, 
ուսումնական նյութեր

Ուսումնական նախագծեր
դպրոցական, դասարանային, այլ խմբով
նախագծեր
ընտանեկան նախագծեր
հեռավար, առցանց ուսուցման նախագծեր
ուսումնական ճամփորդություններ

ինքնակրթություն

Այլ (առօրյա, նախասիրություններ)



Նախագծային ուսուցումը սովորողների
բլոգներում

 «Իմ թաղը» ընտանեկան նախագծի ֆիլմ-հաղորդումներ

 Բարև, ձմեռ-4,5-րդ դասարաններ-Համագործակցային
աշխատանք Արևմտյան դպրոցի սովորողների
հետ(«Զատիկ» ամսագիր)

 Ընթերցանության նախագիծ-4-5-րդ դասարաններ

 Իմ սիրած կենդանին-3-դ դասարանի սովորողներ

 Բնագիտական փորձ 3-րդ դասարանի սովորողներ

 Իմ ցանկությունները 3-րդ դասարանի սովորողներ

 Նամակ ձմռանը 3-րդ դասարանի սովորողներ

https://kristina6288.wordpress.com/2016/09/11/%D5%AB%D5%B4-%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%A8%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%AB-%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%AB%D5%B9-%D5%A1%D5%B7%D5%AD/https:/kristina6288.wordpress.com/2016/09/11/%d5%ab%d5%b4-%d5%a9%d5%a1%d5%b2%d5%a8%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%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%b7%d5%ad/
https://kristina6288.wordpress.com/2016/12/08/%D5%A2%D5%A1%D6%80%D6%87-%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC/
https://blogzatik.wordpress.com/2017/01/13/%D5%A2%D5%A1%D6%80%D6%87-%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC/
https://kristina6288.wordpress.com/2016/11/14/%D6%83%D5%B8%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%AF-%D5%AB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B4%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://anushatayanblog.wordpress.com/2016/11/28/%D5%AB%D5%B4-%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AE-%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B6/
https://anushatayanblog.wordpress.com/2017/01/11/%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%B1-%D5%A9%D5%BC%D5%B9%D5%B8%D5%B2-%D5%A9%D5%A5%D5%B5%D5%A8/
https://anushatayanblog.wordpress.com/2017/01/05/%D5%AB%D5%B4-%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8/
https://anushatayanblog.wordpress.com/2017/01/03/%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF-%D5%B1%D5%B4%D5%BC%D5%A1%D5%B6%D5%A8/


Իրենց բլոգներն են ներկայացնում
սովորողները

 Հասմիկ Սարգսյան-3-րդ դասարան

 Սյուզաննա Բարեղամյան-3-րդ դասարան

 Քրիստինե Գասպարյան- 4.1 դասարան

 Ջուլիետա Փաշիկյան-4.1դասարան

 Դավիթ Արտենյան-5-րդ դասարան

https://hasmiksargsyanblog.wordpress.com/
https://syuzannabareghamyan.wordpress.com/
https://qristinagasparyan.wordpress.com/
https://julietapashikyan.wordpress.com/
https://davitartenyan.wordpress.com/


Առցանց(հեռավար )ուսուցում

 Ուսումնական աշուն-3-րդ դասարան

 Միլենա Դանիելյան-5-րդ դասարան(ծնողի դիմումի համաձայն
Միլենան հեռավար ուսուցում է իրականացնում)

 Ուսումնական արձակուրդներ-

գարնանային, ամառային, աշնանային, ձմեռային,-2016-4-5-րդ
դասարաններ

 Մայրենիի առցանց ուսուցման նյութերի փաթեթ-Հունվար 2016-4-

5-րդ դասարաններ

https://anushatayanblog.wordpress.com/2016/11/06/%D5%AB%D5%B4-%D5%A1%D5%B7%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A8/
https://milenadanielyan.wordpress.com/
https://kristina6288.wordpress.com/2016/07/10/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC-2016/
https://kristina6288.wordpress.com/2016/10/29/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%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%AB%D5%B9-%D5%A1%D5%B7/
https://kristina6288.wordpress.com/2016/12/08/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC-%D5%A4%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB-26-%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%BE/
https://kristina6288.wordpress.com/2016/02/08/%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%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/
https://kristina6288.wordpress.com/2016/02/08/%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%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/


Սովորողների բլոգներ
 3-րդ դասարան

 Սյուզաննա Բարեղամյան

 Սոնա Սարգսյան

 Մհեր Կիրակոսյան

 Աշոտ Հովեյան

 Հասմիկ Սարգսյան

 Գևորգ Հարությունյան

 Մերի Փաշիկյան

 Արեն Աթայան

 Յանա Գրիգորյան

 Լիլի Գիրագոսյան

 Հովհաննես Կարապետյան

 Գրիգոր Պարիկյան

 Նագրի Տառուն

 Վահե Մակվեցյան

 Ալեն Հարությունյան

 Արփի Մաթևոսյան

 Քրիստոֆեր Քեշիշզադե

https://syuzannabareghamyan.wordpress.com/
https://sonasargsyanblog.wordpress.com/
http://mherkirakossyan.blogspot.am/
https://ashotikhoveyan.wordpress.com/
https://hasmiksargsyanblog.wordpress.com/
https://gevorgharutunyan.wordpress.com/
https://meripashikyanblog.wordpress.com/
https://arenatayansite.wordpress.com/
https://yanagrigoryan.wordpress.com/
https://liligiragosyan.wordpress.com/
https://hovokarapetyan.wordpress.com/
https://papikyangrigor.wordpress.com/
https://nagritaron.wordpress.com/
https://vahemakvethyan.wordpress.com/
https://harutyunyanalen.wordpress.com/
https://matevosyanarpi.wordpress.com/
https://christopher998.wordpress.com/


 4.1 դասարան

 Ամալյա Ազատյան

 Վահե Էբրահիմի

 Էվա Զիլֆիմյան

 Քրիստինե Գասպարյան

 Վերոնիկա Խաչատրյան

 Գոռ Ստեփանյան

 Հայկ Ջահանգիրյան

 Սերգեյ Դալալյան

 Աշոտ Մեսրոպյան

 Դավիթ Եսայան

 Ջուլիետա Փաշիկյան

 Մարտին Բարսեղյան

 Արմեն Բուռնազյան

 Միքայել Քալանթարյան

 Դավիթ Եփրեմյան

https://amalyaazatyan.wordpress.com/
https://ebrahimvahe.wordpress.com/
https://evazilfimyan.wordpress.com/
https://qristinagasparyan.wordpress.com/
https://veronikakhachatryan.wordpress.com/
https://gorstepanyan.wordpress.com/
http://haykjahangiryan.blogspot.am/
https://karinemamikonyan2gmail.wordpress.com/
https://ashotmesropyan.wordpress.com/
https://davidesayan.wordpress.com/
https://julietapashikyan.wordpress.com/
https://martinbarseghyan.wordpress.com/
https://armanbmskham.wordpress.com/
https://miqayelqalantaryan.wordpress.com/
https://davidepremyan.wordpress.com/


 4.2 դասարան

 Վարուժան Պողոսյան

 Տարոն Անտոնյան

 Արեգ Մարտիրոսյան

 Սուրեն Մխիթարյան

 Վան Գրիգորյան

 Զոյա Զոլյան

 Դավիթ Աղաբաբյան

 Նազենի Հովհաննիսյան

 Հայրապետյան Արթուր

 Ադամյան Խաչատուր

 Սահակյան Սոնա

 Մելքոնյան Մարիամ

 Պետրոսյան Լիանա

 Նարե Մուրադյան

https://pvarujanmskham.wordpress.com/
https://taronantonyanmskham.wordpress.com/
https://amartirosyanmskham.wordpress.com/
https://surenmkhitaryanmskham.wordpress.com/
https://vangrigoryanmskham.wordpress.com/
https://zzolyanmskham.wordpress.com/
https://davidaghababyanmskham.wordpress.com/
https://hnazeniwordpress.wordpress.com/
https://hayrapetyanarturmskham.wordpress.com/
https://khachaturadamyanmskham.wordpress.com/
https://sonasmskham.wordpress.com/
https://marmelqonyanmskham.wordpress.com/
https://lianapetrosyanmskham.wordpress.com/
https://narenranemailru.wordpress.com/


 5-րդ դասարան

 Գոհար Ստեփանյան

 Հրաչյա Աբգարյան

 Սամվել Ազատյան

Միլենա Դանիելյան

 Դավիթ Արտենյան

 Լուիզա Արտենյան

 Էլեն Գյուլումյան

 Ջանոյան Արա

 Լիլիթ Հարությունյան

 Նարե Մանուկյան

 Խեչոյան Հակոբ

 Լինդա Մելիքյան

https://goharstepanyan.wordpress.com/
https://hrachyaabgaryan.wordpress.com/
http://samvelazatyan.wordpress.com/
http://milenadanielyan.wordpress.com/
https://davitartenyan.wordpress.com/
http://luizaartenyan.wordpress.com/
https://elengyulumyan.wordpress.com/
https://arajanoyan.wordpress.com/
https://harutyunyanlilith.wordpress.com/
http://manukyannare.wordpress.com/
https://khechoyanhakob.wordpress.com/
http://meliqyanlinda.wordpress.com/


 Արսեն Մինասյան

 Մերի Երեմյան

 Նարեկ Մանուկյան

 Սեդա Սահակյան

 Վարդուհի Կարինյան

 Ստեփան Հարությունյան

 Սիմոնյան Գոռ

 Խաչատրյան Անի

 Դուրգարյան Նարեկ

 Սարգսյան Սոնա

 Մկրտչյան Նինա

 Պետրոսյան Վանիկ

 Օհանջյան Մոնիկա

 Բանդուրյան Ասյա

https://arsenminasyan.wordpress.com/
http://merieremyan.wordpress.com/
http://narekmanukyan.wordpress.com/
http://sedasahakyan.wordpress.com/
http://varduhikarinyan.wordpress.com/
https://stepanharutyunyan.wordpress.com/
https://gorsimonyan.wordpress.com/
https://anikhachatryanblog.wordpress.com/
https://narekdurgaryan.wordpress.com/
https://sargsyansonagd.wordpress.com/
https://ninamkrtchyannd.wordpress.com/
https://petrosyanvanik.wordpress.com/
https://varvaraweb.wordpress.com/
https://banduryanasya.wordpress.com/


Անուշ Աթայան
Քրիստինե Շահբազյան

https://anushatayanblog.wordpress.com/
https://kristina6288.wordpress.com/

