
Հասմիկ Նազարյան 

 

2020-2021 ուստարում աշխատել է Քոլեջում  որպես դաստիարակ.  

Ուսումնական բլոգ` https://hnazaryan.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 ամսվա հաշվետվություն 

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

Դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

Հունվար ամսվա հաշվետվություն 

Փետրվար ամսվա հաշվետվություն 

5. Մարտ-մայիս նախագծեր. Ընտանեկան առցանց պարտեզ  

Մարտ ամսվա հաշվետվություն 

Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն 

Մայիս ամսվա հաշվետվություն 

Հունիս ամսվա հաշվետվություն 

 

6. Նախակրթարանի ծեսեր և նախագծեր 

 

 Կոմիտասյան օրեր 

 Ամանորյա ծես 

 Դդմածես 

 Բարեկենդանի ծես 

 Տյառնընդառաջի ծես 

 Զատկի ծես 

 Թթուդրիկ 

 Հարիսայի ծես 

 Ատամհատիկի ծես 

 Ծննդյան ծես 

 Պարտիզպուրակային գործունեություն 

 Ձոն մայրիկի 

 Առավոտյան ծես 

https://hnazaryan.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://hnazaryan.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://hnazaryan.wordpress.com/2019/10/27/%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://hnazaryan.wordpress.com/2019/11/24/%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%B6-2/
https://hnazaryan.wordpress.com/2019/12/26/1222/
https://hnazaryan.wordpress.com/2020/01/26/%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://hnazaryan.wordpress.com/2020/02/25/%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://hnazaryan.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%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://hnazaryan.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%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-2/
https://hnazaryan.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%B6-2/
https://hnazaryan.wordpress.com/2020/06/28/%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%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://hnazaryan.wordpress.com/category/%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/
https://hnazaryan.wordpress.com/2019/12/25/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%A4%D5%A4%D5%B4%D5%A1%D5%AE%D5%A5%D5%BD/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%BF%D5%A5%D5%A1%D5%BC%D5%B6%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB/
https://hnazaryan.wordpress.com/2020/04/13/%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://hnazaryan.wordpress.com/2019/11/03/%D5%A9%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A4%D6%80%D5%AB%D5%AF/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AE%D5%A5%D5%BD/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B4%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%AB-%D5%AE%D5%A5%D5%BD/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%AE%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AE%D5%A5%D5%BD/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB%D5%A6%D5%BA%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://hnazaryan.wordpress.com/2020/04/06/%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%B6-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AE%D5%A5%D5%BD-%D5%A6%D5%A2%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D6%84/


 Բարի լույս, ագարակ 

 Թումանյանական օրեր 

 Տեխնոլոգիական նախագծեր 

 Բնագիտական նախագծեր 

 

7. Հրապարակումներ բլոգում ըստ ամիսների(բլոգային ցուցիչ թվերով) 

 Սեպտեմբեր– 30 նյութ, 42 դիտում, 17 մուտք 

 Հոկտեմբեր– 26 նյութ, 41 դիտում, 21 մուտք 

 Նոյեմբեր– 25 նյութ, 36 դիտում, 19 մուտք 

 Դեկտեմբեր– 18 նյութ, 37 դիտում, 16 մուտք 

 Հունվար– 25 նյութ, 205 դիտում, 66 մուտք 

 Փետրվար– 28 նյութ, 376 դիտում, 86 մուտք 

 Մարտ– 31 նյութ, 831 դիտում, 289 մուտք 

 Ապրիլ– 40 նյութ, 717 դիտում, 272 մուտք 

 Մայիս– 18 նյութ, 210 դիտում, 98 մուտք 

 Հունիս- 29 նյութ, 222 դիտում, 82 մուտք 

 

8. Սեմինարներ, ինքնակրթություն` 

 Դաստիարակի ինքնակրթություն 

 Դաստիարակի օրագիր, 

 Դաստիարակների վերապատրաստում 

 Խոսքի մշակույթ 

 Ազգային պարեր 

 Կրկես և պլաստիկ թատրոն 

 Երաժշտական սեմինար 

 Մարզական դաստիարակներ 

 Բլոգավարություն 

 Բլոգների խմբագրում 

 

9. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում մշակում-հոդված 

 

 Իմ գերդաստանը. պատում բլոգում 

 

10. Արտակարգ ռեժիմում գործող 2-5 տարեկանների աշխատակարգը և 

անվտանգության կանոնները 

https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD-%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%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/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1/
https://hnazaryan.wordpress.com/category/%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%A5%D6%80/
https://hnazaryan.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://hnazaryan.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://hnazaryan.wordpress.com/category/%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D5%B2%D5%B6%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://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://hnazaryan.wordpress.com/2020/05/17/%d5%ab%d5%b4-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8/
https://wp.me/p84SUs-12a
https://wp.me/p84SUs-12a

