
Անի Գրիգորյան 

 

2020-2021 ուստարում աշխատել է Հարավային դպրոցում  որպես դաստիարակի օգնական.  

Ուսումնական բլոգ` https://anigrigoryansite.wordpress.com/ 

 

1. 2019-2020ուստարվա նախակրթարանի կարգերը  

2. 2019-2020ուստարվա նախակրթարանի ծրագրեր, օրացույցը  

3. 2-5 տարեկանների ուսումնառության պայմանագիր 

 

4.  Սեպտեմբեր-փետրվար ամիսների հաշվետվություն 

 

 Սեպտեմբեր  

 Հոկտեմբեր  

 Նոյեմբեր  

 Դեկտեմբեր  

 Հունվար  

 Փետրվար  

 

5. Մարտ-մայիս նախագծեր. Ընտանեկան առցանց պարտեզ  

 

 Մարտ ամսվա ամփոփում 

 Ապրիլ ամսվա ամփոփում 

 Մայիս ամսվա ամփոփում 

 

 

6. Նախակրթարանի ծեսեր և նախագծեր 

 

 Խաղողի ծեսը Հարավի նախակրթարանում 

 Սեբաստացու օրեր. Կրթահամալիրի տոն 
 Մենք սեբաստացի ենք — ռադիո Ճստիկ-պստիկ 

 Մենք սեբաստացի ընտանիք ենք 

 Համեցե՛ք Հարավ հարիսա ուտելու 

 Լավաշթխիկի ծեսը Հարավի նախակրթարանում 

 Ձնախաղ 

 Ամանորի ծեսը Հարավի նախակրթարանում 

 Ամանորի ծես 

 Դպրոցը ատամհատիկի բաց արվեստանոց 

 Տեառնընդառաջը Հարավի նախակրթարանում 

 Դդմածեսի փաթեթ 

https://anigrigoryansite.wordpress.com/
https://dastiarakner.wordpress.com/category/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80/
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https://dastiarakner.wordpress.com/category/%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80/
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https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/01/25/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/02/26/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/03/26/2383/
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https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/05/27/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2019/10/01/%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2019/10/14/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2019/10/14/%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8-%d5%b3%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%ba%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%af/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2019/10/20/%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84-%d5%a5%d5%b6%d6%84/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2019/11/15/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%81%d5%a5%d5%9b%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%bd%d5%a1-%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2019/10/25/%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b7%d5%a9%d5%ad%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/01/20/%d5%b1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%b2-2/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2019/12/19/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2019/12/07/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2019/11/25/%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a8-%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81-2/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/02/13/%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/01/25/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/


 Խաղում ենք Թումանյան. Նախագիծ 

 Ձոն մայրիկին 

 Զատկական շաբաթվա ամփոփում 

 Մայիսյան հավաք 

 Հունիսի 1-ը Կոմիտասով 
 Շրջակա միջավայրի պաշտպանության օր 

 Քանդակագործության ամենամյա փառատոն 

 Ընտանեկան դպրոց- փաթեթ 

 

6. Հրապարակումներ բլոգում ըստ ամիսների(բլոգային ցուցիչ թվերով) 

 Սեպտեմբեր 188 մուտք, 480 դիտում 

 Հոկտեմբեր 306 մուտք, 588 դիտում 

 Նոյեմբեր 175 մուտք, 414 դիտում 

 Դեկտեմբեր 135 մուտք, 383 դիտում 

 Հունվար 156 մուտք, 353 դիտում 

 Փետրվար 174 մուտք, 618 դիտում 

 Մարտ 304 մուտք, 1064 դիտում 

 Ապրիլ 192 մուտք, 762 դիտում 

 Մայիս 199 մուտք, 642 դիտում 

 Հունիս 206 մուտք, 652 դիտում 

 

 

7. Սեմինարներ, ինքնակրթություն` 

 

 Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 Դաստիարակի օրագիր 

 Դիպլոմայինի նախագծեր.մասնակիցներ 

 Խոսքի մշակույթ 

 Ազգային պարեր 

 Կրկես և պլաստիկ թատրոն 

 Երաժշտական սեմինար 

 Մարզական դաստիարակներ 

 Բլոգավարություն 

 Բլոգների խմբագրում 

 

8. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում մշակում-հոդված 

 

 Մեթոդական պատում բլոգում 

 

9. Արտակարգ ռեժիմում գործող 2-5 տարեկանների աշխատակարգը և 

անվտանգության կանոնները 

https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/02/09/%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
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https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/06/01/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/06/05/%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%b4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%af%d5%a1-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab-%d6%85%d6%80/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/06/09/%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1-%d6%83%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/category/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81-%d5%ac%d5%a1%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%a1/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/category/%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/category/%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/2020/04/16/%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%9c%d5%b5%d5%b6-%d5%b1%d5%a5%d5%a6-%d5%a5%d5%b4-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%a6%d5%b6%d5%ab%d5%be-%d5%b4%d5%b8/
https://neliarghutyan3.wordpress.com/2020/02/03/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d6%87-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9-%d5%be%d5%a5%d6%80/
https://neliarghutyan3.wordpress.com/2020/02/03/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d6%87-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9-%d5%be%d5%a5%d6%80/
https://wp.me/p84SUs-12a
https://wp.me/p84SUs-rZ
https://dastiarakner.wordpress.com/2020/07/01/%d5%a2%d5%a1%d6%81%d6%85%d5%a9%d5%b5%d5%a1-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-2/
https://anigrigoryansite.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%b4%d5%a5%d5%a9%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://wp.me/p84SUs-12a
https://wp.me/p84SUs-12a

