
Սեդա Թևանյան 

2019-2020 ուստարում` կրտսեր դպրոցի երաժշտության դասավանդող, Արևմտյան 

դպրոց-պարտեզ. ուսումնական բլոգը՝ https://tevanyanseda.home.blog/ 

 

1. Դասընթացի (դասընթացների) ծրագրի 

 

 Երաժշտության առարկայական ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի Կրտսեր դպրոցում (1-5-րդ դասարաններ) 

 Երաժշտության ընտրությամբ գործունեությունը ․ծրագիր 

  

2. Մեթոդական մշակումների, հոդվածներ 

 

 «Ազգային մշակույթի փոխանցման առցանց գործիքներ» 

 «Երբ այլընտրանքային երաժշտությունը այցելեց ընտանիքներ» 

  

3. Ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային 
նախագծերի 

 

 Գործունեությունը առաջին և երկրորդ ուսումնական շրջաններում 

 Ապակյա նվագախումբ 

 Ծափ-խաղերով նախագիծ 

 Խաղերգերն ընտանիքում նախագիծ-ամփոփում 

 «Շրխկան» ֆլեշմոբ—ամփոփում 

  

4. Ստեղծած ուսումնական նյութերի, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների 
առաջադրանքների փաթեթներ 

 

 Կոմիտասյան երգերի ուսումնական փաթեթ 

 Կոմիտասյան ձայնագրություններ  

 Ամանորյա և սուրբծննդյան երգերի փաթեթ 

 Ազգային նվագարաններր ճանաչում 

 Ջավախքի շրջանի երգերի շարք 

 Տյառնընդառաջի երաժշտական փաթեթ 

 Բարեկենդան երաժշտական փաթեթ 

 Խաղերգերն ընտանիքում նախագիծ․ կատարումներ 
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 Ազգային երգերը նկարներում- 5-6 տարեկաններ  

 «Շրխկան» ֆլեշմոբ․-Փաթեթները ըստ օրերի  

 Աշխատատանքային գործիքներն ու գործընթացները  աշխատանքային երգերում ․  

փաթեթներ 

 Ծիսական տեսադասով ուսուցում․ համատեղ նախագիծ 

 Զատկական երգերի ֆլեշմոբ 

 Ապակյա նվագախումբ նախագիծ․ 

 Ազգային երգերը նկարներում․ անհատական կարաոկեների ստեղծում 

 Ձոն տեխնոլոգիական-երաժշտական  ընտանեկան ստուգատես  

  Աշխատանքային երգերի փաթեթ․ 

 Ծիսական տիկնիկները, որպես ծեսի կազմակերպիչներ 

 Զատկական ձվախաղեր 

 Ազգային պարերի փաթեթ 

 Սասնա երգերի փաթեթ 

 Համբարձման երգերի․ ասիկների, մանիների փաթեթ 

 Ազգային երգերի պարերի վիկտորինա-ֆլեշմոբ 

 ՊարաՏուն․ ընտանեկան նախագիծ 

 Արևմտյան դպրոց-պարտեզի ընտանեկան համերգ-ներկայացումներ 

  

5. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 

 

 Մայիս 2020-35 հրապարակում, 1063 մուտք,3680 դիտում 

 Ապրիլ 2020- 52 հրապարակում,1226 մուտք, 5413 դիտում 

 Մարտ 2020— 46 հրապարակում,1557 մուտք, 5909 դիտում․ 
 Փետրվար 2020— 15 հրապարակում, 230 մուտք, 486 դիտում․ 
 Հունվար 2020-21 հրապարակում,180 մուտք, 389 դիտում 

 Դեկտեմբեր 2019-  18 հրապարակում, 476 մուտք, 1331 դիտում 

 Նոյեմբեր 2019- 23 հրապարակում,647 մուտք, 1275 դիտում 

 Հոկտեմբեր 2019— 22 հրապաչակում, 253 մուտք , 654 դիտում․ 
 Սեպտեմբեր 2019— 25 հրապարակում, 152մուտք, 303 դիտում․ 

  

6. Մարտ-մայիսի հրապարակումների՝տեսադասերի, ուսումնական նախագծերի, 
ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվությանֈ 
 

 Մարտ մայիս ամիսների նախագծեր- ամփոփումներ, ուսումնական նյութեր 

 Մարտ- մայիս ամիսների առցանց դասերի տեսագրություններ 
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https://tevanyanseda.home.blog/2020/03/01/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab-%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%b8%d6%82/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/03/29/%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%bd-%d5%bf%d5%a1%d5%bf%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%af%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%a6%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/04/04/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80-%d5%b1%d5%be%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/04/19/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/04/23/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/05/10/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/04/13/%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/04/19/%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%e2%80%a4-%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/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/04/29/%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b4%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%e2%80%a4-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%ac%d5%b8/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/05/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/04/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/03/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/02/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/01/
https://tevanyanseda.home.blog/2019/12/
https://tevanyanseda.home.blog/2019/11/
https://tevanyanseda.home.blog/2019/10/
https://tevanyanseda.home.blog/2019/09/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/06/06/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%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/
https://tevanyanseda.home.blog/2020/06/07/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8/


7. Հունիսյան նախագծեր՝ 
 

 Հունիսյան նախագծեր, աշխատաժամանակ, ուղղություններ 

 

8. Այլ տեղեկություններ ` 

 

 Սեբաստացիներ ուսուցչական երգչախումբ 

 Սեբաստացիներ վոկալ համույթ 

 

 

https://tevanyanseda.home.blog/2020/06/07/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%ab-8-30-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80%e2%80%a4-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af/
https://ergchaxumbmskh.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UvXr9Ty5SvE

