
Աննա Հայրոյան 

 

2020-2021 ուստարում աշխատել է Արևմտյան դպրոցում որպես դաստիարակ.  

Ուսումնական բլոգ` https://hayroyan.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  

Դեկտենբեր  

Հունվար  

Փետրվար  

 

5. Մարտ-մայիս նախագծեր. Ընտանեկան առցանց պարտեզ  

 

Մարտ ամսվա հաշվետվություն 

Ապրիլ ամսվա հաշվետություն 

Մայիս ամսվա հաշվետվություն 

 

6. Նախակրթարանի ծեսեր և նախագծեր 

 

Նոր Սեբաստացիները, 

Կոմիտասյան օրերը նախակրթարանում 

Խաղողածես 

Կրթահամալիրի տոն. 30 պատումներ 

 Ագարակում 

Ծառատունկ, 

Սերմնահավաք 

Թթուդրիկ 

Հարիսայի ծես 

Ատամհատիկ 

https://hayroyan.wordpress.com/
https://dastiarakner.wordpress.com/category/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80/
https://dastiarakner.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80/
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/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/09/28/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%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://hayroyan.wordpress.com/2019/10/26/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%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://hayroyan.wordpress.com/2019/11/23/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%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://hayroyan.wordpress.com/2020/06/01/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b6%d5%a2%d5%a5%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://hayroyan.wordpress.com/2020/01/28/%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%b6-2/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/02/23/%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/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/03/27/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%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://hayroyan.wordpress.com/2020/04/30/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/05/28/%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%b6-2/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/08/30/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://www.facebook.com/a.hayroyan/videos/1463629590444343/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/10/26/%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/11/09/%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%d5%ab%d5%b6-30-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/10/31/%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/11/13/%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%af/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/09/16/%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/11/03/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/11/17/%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/11/28/%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af/


Ամանորը քոլեջում 

Ձմեռային պարտեզ 

Ղափաման հայկական ծիսական կերակուր է 

Թումանյանական օրերին ընդառաջ 

Ընտանեկան նախագիծ՝ «Կարդում ենք Թումանյան» 

Տեառնընդառաջն Արևմտյան դպրոց-պարտեզում 

Բարեկենդանի ծեսը նախակրթարանում 

Զատկական ծես 

Մայրիկատուն 

Համբարձման ծեսին ընդառաջ 

6. Հրապարակումներ բլոգում ըստ ամիսների(բլոգային ցուցիչ թվերով) 

Մայիս 2020 -18նյութ, 204 մուտք, 543դիտում 

Ապրիլ 2020 -32 նյութ, 412 մուտք, 1,459 դուտում 

Մարտ 2020 -31 նյութ, 490 մուտք, 1.225դիտում 

Փետրվար  2020 - 23 նյութ, 403 մուտք, 805 դիտում 

Հունվար 2020 -23 նյութ, 237 մուտք, 526 դիտում 

Դեկտեմբեր 2019 -21նյութ, 184 մուտք, 473 դիտում 

Նոյեմբեր 2019 -32նյութ, 277 մուտք, 724 դիտում 

Հոկտեմբեր 2019 - 36 նյութ,700 մուտք, 1,425դիտում 

Սեպտեմբեր 2019 -34 նյութ, 577 մուտք, 1,180դիտում 

 

7. Վերապատրաստումներ՝ 

 

 Կրթական բարեփոխում Հրազդանի դաստիարակների հետ 

 Վերապատրաստման  6-րդ փուլ Սահմանափակում չկա 

 Ծննդյան տոն, Վերապատրաստման 7֊րդ փուլի աշխատանքային նախագիծ 

8. Սեմինարներ, ինքնակրթություն` 

 Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 Դաստիարակի օրագիր 

 Խոսքի մշակույթ 

 Ազգային պարեր 

 Կրկես և պլաստիկ թատրոն 

 Երաժշտական սեմինար 

 Մարզական դաստիարակներ 

 Բլոգավարություն 

 Բլոգների խմբագրում 

9. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում մշակում-հոդված 

 Դաստիարակի օրագիրը որպես ուղեցույց  

https://hayroyan.wordpress.com/2019/12/27/1587/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/01/25/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/01/29/%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%a7/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/02/03/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/02/18/%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%d5%9d-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/02/13/%d5%bf%d5%a5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%b6-%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/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/02/23/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%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://hayroyan.wordpress.com/2020/04/03/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%a6%d5%a5%d5%bc/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/03/30/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://hayroyan.wordpress.com/2020/05/20/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/09/17/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%a1%d6%80/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/10/21/%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b9%d5%af%d5%a1/
https://hayroyan.wordpress.com/2019/11/15/%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b2%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b4%d5%a1/
https://hayroyan.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/
https://hayroyan.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://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://dpir.mskh.am/hy/node/1964


 Անտոնյան Արենի մայրիկի հոդվածը՝ Մեր տանը հյուր կա՝ արդեն երկու ամիս 

 Ավագյան Եվայի մայրիկի հոդվածը՝ Մեր ընտանեկան պարտեզից 

 

10.  Արտակարգ ռեժիմում գործող 2-5 տարեկանների աշխատակարգը և 

անվտանգության կանոնները 

https://dpir.mskh.am/hy/node/2239?fbclid=IwAR1W3c8GoAhKYxVImBUHQhzA23VeqmyoIBqhvSvdhLsw7BmR0REaYZugkOI
https://dpir.mskh.am/hy/node/2258?fbclid=IwAR3Z9jv46OsUHdDq6uDEZ-bnq-smwxjdaq5VFt9-AwrRavqfgAH0qtrW58c
https://wp.me/p84SUs-12a
https://wp.me/p84SUs-12a

