
Արևիկ Ներսիսյան 

2019-2020 ուստարում՝ 6-8-րդ դասարաններում հայոց լեզվի, գրականության 

դասավանդող, ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը՝ 20 ժամ, 

2020-2021 ուստարվա հայտը՝ Միջին դպրոցում աշխատելու, լրացված է։ 

Ուսումնական բլոգը` https://arevikblog.home.blog/ 

1. Դասընթացի ծրագիրը 

2. Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ 

• «Հիմա էլ ես եմ եթերում»   (հոդված) 

• «Մի քանի դիտարկում ընտանեկան ուսուցման մասին» (դիտարկում) 

3. Ուսումնական նյութեր 

Առաջին ուսումնական շրջան 

1. «Ամառային պատումներ» նախագիծ 

2. Գիտելիքի օր: Սեպտեմբերի մեկ 

3. Նախագծային ուսուցման շաբաթ 

4. «Կոմիտասյան օրեր » նախագիծ 

5. Ճամփորդություն Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ, Կոմիտասի այգի 

նախագիծ  և  նախագծի ամփոփում 

6. «Ստեփան Զորյան» նախագիծ 

7. Դասը` գրադարանում 

8. Բարձունքի հաղթահարում. Սոլակի Մայրավանք 

9. Անկախության օր 

10. Կարդում ենք արտասահմանյան գականություն. Ճ. Ամիրիջեբի «Հեծանիվը» 

11. Հանդիպում կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի հետ 

12. « Շնորհավո՛ր տոնդ, ուսուցի՛չ» նախագիծ և արդյունքներ 

13. «Բարբառային մանրապատումների, հեքիաթների ընթերցում» նախագիծ և 

արդյունքներ 

14. Բնապահպանական համաձայնագրի կնքում 

15. «Ուսումնական աշուն» նախագիծ և ամփոփում. 

• Աշնանային պատումներ 

• «Լռություն» պատմվածքի վերլուծություններ 

• «Աշնանային ընթերցումներ» նախագիծ 

16. Սեբաստացու օրեր: Կրթահամալիրի 30-ամյակ 

17. Հանրակրթական աուդիտի ամփոփում 

18. «Հանրակրթական պարտեզ բնակելի արվարձանում» նախագիծ 

• Մեր կարծիքը ցանկապատի մասին 
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• Լուսաբանում 

19. «Կարդում ենք արևմտահայերեն» նախագիծ և արդյունքներ. 

• Ամփոփում 

• Պատմություններ մանկությունից 

20. «Ամանորյա ընթերցանություն» նախագիծ 

21. «Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ 

22. «Թարգմանում ենք» նախագիծ. 

• «Գրաշխարհ» ամսագիր 

• Թարգմանություններ 

Երկրորդ ուսումնական շրջան 

1. Դդմաշփոթ ներկայացում 

2. Պատրաստում ենք միասին նախագիծ 

3. Այցելություն սահադաշտ 

Երրորդ ուսումնական շրջան 

1. Բառարանային ֆլեշմոբ` նվիրած Սեբաստացու ծննդյան օրվան 

2. «Կարդում ենք Տերյան» նախագիծ 

3. Մայրենի լեզվի օր 

4. Ինչ է կորոնավիրուսը 

5. Ժամերգություն Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցում 

6. «Կարդում ենք Թումանյան» նախագիծ 

7. Գիրք նվիրելու օր. Հովհ. Թումանյանի ծննդյան օր 

8. Ընտանեկան նախագծեր 

9. «Կարդում ենք Չարենց» նախագիծ 

10. Անհատական նախագծեր 

11. «Ուսումնական գարուն»նախագծի արդյունքներ 

12. «Ձոն` մայրիկիս,, ֆլեշմոբ-նախագիծ, արդյունքներ 

13. Նավակատիկ է…-նախագիծ, արդյունքներ 

14. Սահյանական ընթերցումներ-նախագիծ, արդյունքներ 

15. Աղայանական ընթերցումներ-նախագիծ, արդյունքներ 

16. «Եթերում ես եմ…»նախագիծ, արդյուքներ 

17. Կարդում ենք «Սասունցի Դավիթ»-նախագիծ, արդյուքներ 

18. Սովորողների հաշվետվությունները` որպես լեզվագործունեության բաղադրիչ-

արդյունքներ 

19. Սովորողների բլոգային ուսումնասիրություններ-նախագիծ, արդյուքներ 

20. Աստվածաշնչյան ընթերցումներ-արդյունքներ 

21. Մայրենի լեզվի ծրագրի քննարկում ծնողների հետ (երկու հանդիպում) 

22. Հանդիպում ԵՊՀ դասախոս Ալվարդ Սեմիրջյանի հետ 

https://arevikblog.home.blog/2019/11/26/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://arevikblog.home.blog/2019/11/24/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b4%d5%bf%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://arevikblog.home.blog/2019/12/16/%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b4%d5%bf%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab/
https://arevikblog.home.blog/2019/11/24/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%81/
https://arevikblog.home.blog/2019/12/01/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://arevikblog.home.blog/2019/12/22/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://arevikblog.home.blog/2019/11/06/%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84/
https://translationblog7.wordpress.com/
https://arevikblog.home.blog/2020/03/14/%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/01/07/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d6%83%d5%b8%d5%a9-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%bc/
https://arevikblog.home.blog/2020/01/06/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://arevikblog.home.blog/2020/01/14/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bd%d5%a1%d5%b0/
https://arevikblog.home.blog/2020/02/09/%d5%a2%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1/
https://arevikblog.home.blog/2020/02/25/%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/02/24/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%be%d5%ab-%d6%85%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/02/27/%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd/
https://arevikblog.home.blog/2020/02/09/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2-%d5%a6%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%a1/
https://arevikblog.home.blog/2020/02/14/%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%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://arevikblog.home.blog/2020/02/17/%d5%a3%d5%ab%d6%80%d6%84-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80-%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%b0-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4/
https://arevikblog.home.blog/2020/03/14/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/03/18/%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%81%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%b8/
https://arevikblog.home.blog/2020/03/27/%d5%a1%d5%b6%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/03/28/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/05/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%ab%d5%bd-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/26/%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%a7/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/26/%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d6%80%d5%a4/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/26/%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/12/%d5%a5%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%b4/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/22/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab-%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%a9-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/05/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%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%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/05/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%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%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/17/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b2%d5%ab-%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%bb%d5%b6%d5%a5/
https://arevikblog.home.blog/2020/04/25/%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://arevikblog.home.blog/2020/05/02/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%ab-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d6%84%d5%b6%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5/
https://arevikblog.home.blog/2020/05/05/%d5%a7%d5%ba%d5%b8%d5%bd%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/


23. Մայիսյան 15-րդ հավաք 

24. «Ստեղծագործում ենք» նախագիծ 

• «Շողեր» ամսագիր 

• Ստեղծագործում են սովորողները 

• Ստեղծագործական աշխատանքներ 1 

• Ստեղծագործական աշխատանքներ 2 

Չորրորդ ուսումնական շրջան 

1. Հանդիպում ժամանակակից գրողի հետ 

2. Թատերական ստուգատեսին ընդառաջ 

3. Թարգմանում ենք 

4. Կարդում ենք  

5. Ֆլեշմոբի առաջադրանքներ 

• Մայիս ամսվա ֆլեշմոբի առաջադրանքներ (6-8-րդ դասարաններ) 

• Նոյեմբեր ամսվա ֆլեշմոբի առաջադրանքներ (6-8-րդ դասարաններ) 

6. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 

• Սեպտմբեր- 44 հրապարակում 

• Հոկտեմբեր- 27 հրապարակում 

• Նոյեմբեր- 25 հրապարակում 

• Դեկտեմբեր- 26 հրապարակում 

• Հունվար- 4 հրապարակում 

• Փետրվար- 19 հրապարակում 

• Մարտ- 24 հրապարակում 

• Ապրիլ- 19 հրապարակում 

• Մայիս -20 հրապարակում 

7. Տեսադասերի հղումներ (մարտ-մայիս) 

• Մարտ ամսվա տեսադասեր 

• Ապրիլ ամսվա տեսադասեր 

• Մայիս ամսվա տեսադասեր 

8. Ուսումնական նախագծեր (մարտ-մայիս) 

• Մարտ ամսվա հաշվետվություն 

• Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն 

• Մայիս ամսվա հաշվետվություն 

9. Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվության 
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• Ընտանեկան ընթերցում. Մանե Միրզոյանը և ընտանիքի անդամները 

էպոսից  հատված են կարդում 

•  Սոնա Մեհրաբյանը տատիկի և եղբոր հետ ժինգյալով հաց են պատրաստում 

• Կարեն Մարգարյանը և մայրիկը էպոսից հատված են ընթերցում 

• Սոնա Մեհրաբյանը եղբոր և մայրիկի հետ էպոսից հատված է ընթերցում 

• Ընտանեկան ընթերցում. էպոսից հատված են կարդում Անահիտ Դավթյանը և 

քույրիկը 

• Ընտանեկան ընթերցում է ներկայացնում Մարիամ Բարսեղյանը. Թումանյան, 

Շունն ու կատուն 

• Արև Սուքիասյան, քույրիկ, եղբայր -Թումանյան «Շունն ու կատուն» 

• Լուիզա Եղիազարյան- Չարենց «Առավոտ կանուխ» (կարդում է Լուիզայի 

մայրիկը) 

• Սոնա Մեհրաբյան և մայրիկ -Չարենցյան ընթերցում 

• Աշոտ Ստեփանյանի մայրիկ-Չարենց հատված «Ամբոխները խելագարված» 

պոեմից 

• Մարիա Աբրահամյան և եղբայր -Թումանյանական ընթեցումներ 

• Սվետլանա Համբարձումյան և մայրիկ — չարենցյան ընթերցում 

• Աշոտ Ստեփանյան և մայրիկ-Չարենց «Հայրենիքում» 

• Մարկ և Ֆլորա Հովհաննիսյաններ — Հ. Թումանյան  «Սասունցի Դավիթ» 

• Էլեն Զարգարյանի տատիկը կարդում է Հ. Թումանյանի «Ամենից լավ տունը» 

• Աշոտ Ստեփանյանը և մայրիկը պատմում են, թե իրենց ընտանիքում ինչպես 

են Զատիկը նշում 

• Աշոտ Ստեփանյանը և մայրիկը պատմում են զատկական խաղերի մասին 

• Լուիզա Եղիազարյան-Հնարագետ ջուլհակը (ընտանեկան թատրոն)  

• Անահիտ Դավթյան-Հարցազրույց տատիկիս հետ 

• Անահիտ Դաթյան-Հարցազրույց քույրիկի հետ 

• Աշոտ Ստեփանյան-զատկական խաղեր 

• Սահյան է ընթերցում Մինաս Գրիգորյանը, նվագում է մայրիկը 

• Արև Սուքիասյան և ընտանիք . Պոչատ աղվեսը 

• Արև Սուքիասյան և ընտանիք. Արևի հրամանը 

• Մարկ Հովհաննիսյանը քույրիկի հետ Աղայան է կարդում 

• Թաթուլ Գևորգյան- Զատկի խորհրդի մասին է պատում Թաթուլի մայրիկը 

• Մարիամ Բարսեղյան- Զատկական ծես 

• Սեդա Մարգարյան և քույրիկ -աղայանական ընթերցում 

10. Հունիսյան նախագծեր 

• Գրական ընթերցում-քննարկումներ այլ դպրոցների սովորողների հետ  

• «Ստեղծագործում ենք» նախագիծ. «Շողեր» ամսագիր 

• «Թարգմանում ենք» նախագիծ. «Գրաշխարհ» ամսագիր 
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