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Ներկայացնում է Մարիետ Սիմոնյանը

Դասավանդողի ուսումնական բլոգը

Առաջադրանքների փաթեթ

Նախագծեր և արդյունքներ

Հոդված՝ Անհատականացված ուսուցում: Ուսուցում նախագծերով

Տեսադաս

https://marietsimonyan.wordpress.com/
https://marietsimonyan.wordpress.com/category/%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%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://marietsimonyan.wordpress.com/2016/09/10/%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B3%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%AF%D5%A5%D5%BF-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/
https://marietsimonyan.wordpress.com/2016/11/12/3426/
https://www.youtube.com/watch?v=6bzvwa8un8c


Շարադրությունների հավաքանի

Նախագիծը ներկայացնում է Աննա Ստեփանյանը:

Կրթությունը կազմակերպել անհատապես՝ ըստ սովորողների հետաքրքրությունների, 

կարողությունների ու հմտությունների, շարժման ռիթմի:

https://mtadarak.wordpress.com/


Թարգմանում ենք…

Նախաձեռնող խումբ՝ Մարինե Ասատրյան, Անի Գևորգյան, Արևիկ Տատինցյան, 

Մարինե Մանուկյան, Ռաիսա Խաչատուրովա

Նախագծերն ընդգրկում են բանավոր և գրավոր խոսքի ամենատարբեր ձևերը: 

Թարգմանությունները լեզվագործունեության կարևոր բաղկացուցիչ են:

https://russatranslate.wordpress.com/


«Կարդում ենք» նախագիծ

Ներկայացնում է Եվա Բերբերյանը:

Անհատականացված ուսուցում, այսինքն, երբ յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է
լեզվաբանական-գրական իրեն հետաքրքրող ուղղությունը, ներկայացնում է գործունեության
իր նախագիծը և իր հմտությունների, կարողությունների, աշխատանքային
ռիթմի շրջանակում սկսում է իրականացնել այն:

https://mediadarak.wordpress.com/


Փոխադրում, կարդում ենք միջին հայերեն և գրաբար:

Նախագիծը ներկայացնում են Միլենա Մարկոսյանը, Էլինա Գրիգորյանը:

Անհատականացված ուսուցման համար գտնված ձև է նախագծային մեթոդը և, 

հասկանալի է, նաև համացանցն ու թվային գործիքի առկայությունը:

https://grabarwordpress.wordpress.com/


Պատմում ենք…

Ներկայացնում է Շուշան Մելքոնյանը:

Նախագծերն ընդգրկում են բանավոր և գրավոր խոսքի ամենատարբեր
ձևերը`թարգմանություն, մտքերի, խոհերի, զգացողությունների շարադրանք, ռադիո-

հաղորդումներ, գրական ընթերցումներ, գրաբար՝ գրաբարյան և գրաբարարախառն միջին
հայերենի ընթերցումներով, արևելահայերեն փոխադրություններով, ներկայացվող ու
առաջարկվող գեղարվեստական ընթերցանության նյութեր և այլն…

https://dzaynadarak.wordpress.com/


Ֆիլմադարակ նախագիծը ներկայացնում ՝ Անգելինա Արզումանյանը:

Թարգմանչական նախագիծ է՝ հիմնված սովորողի հետաքրքրույան վրա:

http://filmadarak.blogspot.am/


Նախագիծ են ներկայացնում ոչ միայն սովորողների խմբերը, այլև անհատները: 

Անհատը ստեղծում է իր նախագծի ներկայացման վիրտուալ տարածքը՝ նախագծի
բլոգը, որտեղ ներկայացնում է նախագծի իրականացման արդյունքները:

Անհատական նախագիծ: Նարեկ Իսախանյան

https://kitchenproject2016.wordpress.com/


Ընթերցվող գրքերի ներկայացում-գովազդներ

Ընթերցանության անհատականացումը, ընկերներին դրանք ներկայացնելը և ընթերցել
առաջարկելը անհատականացված ուսուցման կարևոր բաղկացուցիչներից է:

http://nanhvs.blogspot.am/p/blog-page_4.html


Սովորողին ուսումնական գործունեության մղելու ամենակարևոր խթանը նրա
հետաքրքությունների շրջանակում կրթական գործի կազմակերպումն է:

Սամվել Բալախչյան՝ Կյանքը Ճապոնիայում՝ իմ աչքերով

https://samvelbalakblog.wordpress.com/category/%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A8-%D5%B3%D5%A1%D5%BA%D5%B8%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%9D-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%A1%D5%B9%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%BE/


Ռոման Բարսեղյան՝ ֆիլմերի համառոտ ներկայացումներ ( անոնսներ)

Նախագծի ընթացքը, իրականացման արդյունքների ներկայացման տարածք կարող է դառնալ
և՛ սովորողի ուսումնական բլոգի առանձին բաժինը, և՛ այդ գործունեության համար առանձին
բացված բլոգը:

https://kinofilmssite.wordpress.com/


Նախագիծը ներկայացնում են Հարություն Չոբանյան, Սուրեն Թորոսյան, Գարեգին
Սումուրջյան

Իրական կրթությունը գործունեություն է, այդ գործունեության միջոցով մարդուն
ինքնակրթության մղելը, նրա մոտ այդպիսի պահանջմունք առաջացնելը, և դրանով
իսկ սովորողի անընդհատ առաջընթացը, զարգացումը, մտքի ու կամքի ազատությունը
ապահովելը:

https://merashxarhmskh.wordpress.com/


Ռադիո MSKH

Նախագիծը ներկայացնում են Գևորգ Խաչատրյանը, Սամվել Բոյախչյանը, Սամվել Արզումանյանը

Բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ են ռադիո-հաղորդումների
պատրաստումները, գրականության ընթերցանության համադրությամբ՝ նաև գրական
ընթերցումները:

https://radiomskh.wordpress.com/


Մարզական նախագիծը ներկայացնում է Արսեն Խաչատրյանը:

Կրթությունը հետաքրքրություններից և ներքին մղումից դուրս՝ բռնություն է: Ցանկացած
պատճառաբանությամբ, բռնության դիմել չի կարելի

http://sportnewssportnews123.blogspot.am/


Նազելի Տեր-Պետրոսյան

Բան ունեմ ասելու. Վիլյամ Սարոյան, 

Դանիել Խարմս՝ Մանրապատում, 

Էռնեստ Հեմինգուեյ՝ Այնտեղ, ուր մաքուր է ու լուսավոր

Կրթության նպատակը մտքով և կամքով ազատ անհատի ձևավորումն ու զարգացումն է:

https://nazeliterpetrosyan.wordpress.com/2016/12/21/%D5%A2%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%BE%D5%AB%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B4-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
https://nazeliterpetrosyan.wordpress.com/2016/12/21/%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%AC-%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%BD-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://nazeliterpetrosyan.wordpress.com/2016/11/22/%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%B2-%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%B4%D5%A1%D6%84%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%A7-%D5%B8%D6%82-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80-%D5%A7%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D5%BD%D5%BF/

