
Սերգեյ Ալեքսանյան- ինքնուրույն աշխատանքը չի երևում, հիմնականում արտատպումներ 

են Վիքիպեդիայից, դասավանդողի բլոգից; 

Դավիթ Ալոյան- հատուկ կարիքով սովորող է, գրականության բաժինը բլոգում բացակայում է: 

Արմեն Աղաջանյան- սովորողը ընթերցել է հանձնարարված նյութերը, վերլուծությունները 

արել,  ունի աշխատող բլոգ: 

Մարիա Ավետիսյան-բլոգը գերազանց վիճակում է, առկա են նախագծերը` Թումանյան, 

Տերյան, Չարենց, Սեբաստացու օրեր, բառարանային ֆլեշմոբ, կոմիտասյան օրեր, բլոգը 

հարուստ է ռադիոնյութերով, սովորողը երևում է` կարդում է, վերլուծում է: 

Հայկ Արշակյան- ինքնուրույն աշխատանքները քիչ են, առկա են մի քանի նախագծային 

ռադիոնյութեր, չկան Կարդում ենք նախագծով նյութերը; 

Աշոտ Բադեյան-գրականության բաժնում 3 նյութ էր: 

Լիրա Խաչատրյան- սովորողը լավ է աշխատում բլոգում, առկա են նախագծերը` Թումանյան, 

Տերյան, Չարենց, Սեբաստացու օրեր, բառարանային ֆլեշմոբ, կոմիտասյան օրեր, բլոգը 

հարուստ է ռադիոնյութերով, սովորողը երևում է` կարդում է, վերլուծում է, ստեղծագործում 

է: 

Գոռ Կնազյան-բաժնում նյութերը քիչ են, մի քանի ընթերցումներ են առկա, չկան Կարդում ենք 

նախագծով ընթերցումները: 

Նարեկ Հակոբյան- բլոգում գարականության բաժնի նյութերը դրված են հունվարից, կիսատ-

պռատ Թումանյան և Չարենց և Սասուն նախագծերն են երևում, մի քանի նյութ էլ 

արտատպված է; 

Աննա Հարությունյան-բլոգը աշխատող է, հետաքրքիր է, առկա են նախագծային 

նյութերը`Թումանյան, Տերյան, Չարենց, Սահյան, Օմար Խայամ, ընթերցանության նյութերը 

իրենց վերլուծություններով, ստեղծագործական աշխատանքները: 

Նունե Հովհաննիսյան- սովորողը լավ է աշխատել, ունի նախագծերը, վերլուծությունները, 

նախագծերով նախատեսված ռադիոնյութերը: 

 Երվանդ Ղազարյան-Նյութերը բլոգում հիմնականում արտատպված են սովորողների և 

դասավանդողի բլոգներից: 

Էդգար Ղազարյան- նախագծային աշխատանքները առկա են, ունի շատ ռադիոնյութեր, չկան 

ընթերցանության վերլուծություններ: 

Արամ Մանասյան- բլոգում առկա են ընթերցվող նյութերի վերլուծությունները, չունի 

ռադիոնյութերը, նախագծային աշխատանքները քիչ են: 

Արմեն Մարտիրոսյան-բլոգում աշխատանքները քիչ են, նախագծերը քիչ էին, կային 

վերլուծություններ ընթերցված նյութերի: 

Անահիտ Մկրտչյան-կարգին աշխատող սովորող է, ունի նախագծերը, շատ լավ է արել 

Արցախ-Սյունիք և բարբառների հայրենագիտական  նախագծերը: Ունի շատ ռադիոնյութեր: 

Նանե Մոմչյան- ունի կոկիկ բլոգ, բոլոր նախագծերը երևում են և ընթերցողական և 

հայրենագիտական`իրենց փաթեթներով: Ստեղծագործական աշխատանքները առկա են: 

Վահե Մուսայելյան-բոլոր նախագծերը չէ, որ առկա են, բայց աշխատում է սովորողը, ունի 

ստեղծագործական աշխատանքներ, ռադիոնյութեր: 

Մարկ Ներսեսյան- բլոգում ընդամենը մի քանի նյութ է գրականությունից, ոչ մի նախագիծ 

չկա: 



Ալեն Ռավոյան- չգործող բլոգ: 

Նազենի Սանոյան- ունի կիսատ-պռատ նյութեր, նախագծերը կիսատ են արված, բայց ունի 

առակների թարգմանություն ռուսերենից: 

Մարկ Սիմոնյան- Բլոգը սկսել էաշխատել նոյեմբերից, նախագծային աշխատանքները 

պակասում են, ունի ռադիոնյութեր: 

Լևոն Սողոմոնյան- Առկա են նախագծերը` Կարդում ենք, Բառարանային ֆլեշմոբը, 

Սեբաստացու օրերը: 

 

 

 

 


