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Հասցե ՀԱԹ Բաբաջանյան 53/1 բն. 28 

Ծննդյան ամսաթիվ 10.11.1983 

Կրթություն 

Հանրակրթություն 

 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 1991-1998 

Մասնագիտական կրթություն  

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 

մանկավարժական ուսումնարան 
1998-2002 

Դասավանդումը տարրական դասարաններում  

Տարրական դասարանների ուսուցչի 

որակավորում 
 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական 

մանկավարժական համալսարան 
2005-2009 

Տարրական կրթության մանկավարժություն և 

մեթոդիկա  
 

Ուսուցչի, մակավարժության բակալավրի 

աստիճան 
 

Երևան Պետական համալասարան, 

Կրթության զարգացման և մանկավարժության 
2015  առ այսօր 
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կենտրոն 

Մագիստրոսական ծրագիր 

Կրթության կազմակերպում 

Վկայագրված վերապատրաստումներ  

 «Քայլ առ քայլ» ծրագրի նախապատրաստական 

ոլորտի մասնագետների վերապատրաստում  
2002 

 «Քայլ առ քայլ» ծրագրի առաջին դասարանի 

ուսուցիչների վերապատրաստում  
2002 

«Քննադատական մտածողության զարգացումը 

կարդալու և գրելու միջոցով»  տարրական դպրոցի 

ուսուցիչների վերապատրաստում 

2003-2004 

«ՏՀՏ-ների կիրառումը ուսումնական 

գործընթացում» վերապատրաստում կրտսեր, 

միջին և ավագ դպրոցներում դասավանդող 

ուսուցիչների համար  (Project Harmony) 

2006 

Կրթության ազգային ինստիտուտ  

«Համագործակցային    

  ուսուցման կազմակերպում» 

2008 

«Կրթության որակ և համապատասխանություն» 

ծրագրով վերապատրաստումներ 
2006-2007 

«Քայլ առ քայլ» կրթական ծրագիր, մենթորների 

վերապատրաստման  դասընթաց 
2009 

Intel Transforming Learning with One-to-one 2011 

Կրթության ազգային ինստիտուտ՝  «Smart» 

էլեկտրոնային գրատախտակի դասընթաց (18  

ժամ) 

                                   2016 



Աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ կամավորական 

Աշխատելու տարեթիվը 
Կազմակերպության, ծրագրի 

անվանումը 
Կատարած աշխատանքը 

2017 առ այսօր 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի «Արևմտյան 

դպրոց» 

դասվար 

2013 - 2017 «Այբ» տարրական դպրոց դասվար 

2011-2013 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր «Նոր դպրոց» 

ուսուցողական ծրագիր 

Ծրագրի ղեկավար 

2010-2012 

«Համակարգիչ-դասընկեր» 

միջազգային ծրագիր  
դասարանի ղեկավար 

2002-2012 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր  «Նոր դպրոց» 

կրթական ծրագրի  «Իմացումի 

հրճվանք» ծրագիր  

դասվար 

2006-2007 

«Օժտված երեխաների 

հայտնաբերում և ուսուցում» 

ծրագրի  «Պատանի հետազոտողի 

և ստեղծագործողի 

հանրապետական  հեռակա 

դպրոց ծրագրի «Կրտսեր հեռակա 

դպրոց» ենթածրագիր  

մասնագետ  

2009-2011 

1-3-րդ դասարաններում 

դասավանդող դասվարների  

մենթոր 
 

2004 «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի 

մանկավարժական ուսումնարան 

- երրորդ կուրսի ուսանողների   

մասնագիտական փորձառության  

ղեկավար 

 



2004 «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի 

մանկավարժական   

ուսումնարանի երրորդ կուրսի 

ուսանողների   «Գիտելիքների և 

կարողությունների ստուգման, 

գնահատման  Իմացումի    

հրճվանք   թղթապանակ» 

թեմայով դիպլոմային  

աշխատանքի ղեկավար 

 

Որպես վերապատրաստող իրականացրած վերապատրաստումներ  

Ժամանակը Անվանումը Վայրը 

2009-2011 

 

ՀՀ ԿԳՆ «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր«Հանրակրթական 

դպրոցներում 

նախապատրաստական 

ուսուցում հանրակրթական 

ծրագիր» «Ուսուցումը 

նախապատրաստական 

խմբում»   վերապատրաստող 

 

2006-2011 Հանրապետության 

նախադպրոցական 

հաստատությունների 

դաստիարակների, 

երաժշտության 

դաստիարակների, 

ղեկավարների 

վերապատրաստում 

«Հանրակրթական դպրոցում 

նախապատրաստական 

ուսուցում»  ծրագրով 

 

Մասնագիտական հրապարակումներ 

Վերնագիր Հրապարակման տեղը 

       «Գրատախտակ» ամսաթերթ -  խմբագիր  

1. Ամենակարևոր բաները հենց փոքրերից ենք սովորում 

2. «Ինչպես դիագրամներ կառուցեցինք» 

3. Եթե համարձակվել ես սովորեցնել 

«Դպիր» ամսագիր 

http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir9-18.html
http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir10-1.html
http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir16-16.html


4. «Գնահատումը կրտսեր դպրոցում» 

5. Ստուգատեսը՝ որպես օժտվածության զարգացում 

6. Իմացումի հրճվանք   

7. Մեկ դասարանի օրինակ  

8. Թատրոնը կրտսեր դպրոցում 

9. «Անհատական համակարգիչ-դասընկեր» 

10. Մեդիակրթություն. Նեթբուքը՝ ուսումնական գործիք 

11. Դպրոցի առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 

12. Mskh-ը՝ ուսումնական կայք 

 

Լեզուների իմացություն (թվարկել՝ նշելով իմացության մակարդակը) 

Հայերեն (գերազանց) , ռուսերեն (լավ) , անգլերեն (բավարար) 

ՏՀՏ հմտություններ  

Internet, MS Office,  Movie Maker, AVS Video Editor, Photoshop 

Nor.mskh.am դպրոցական կայքի ադմինիստրատոր 

Հետաքրքրություններ 

Լուսանկարչություն, ֆոտո-վիդեո մոնտաժ, թատրոն, կինո 

Այլ տեղեկություններ 

Ստեղծած ուսումնական նյութեր 

2001-2002 Կոմբինատորիկական խնդիրների ժողովածու 6-11 տարեկան 

երեխաների համար (դիպլոմային աշխատանք) 

2005 

 

«Օժտված երեխաների հայտնաբերում և ուսուցում» ծրագրի  

«Պատանի հետազոտողի և ստեղծագործողի հանրապետական  

հեռակա դպրոց ծրագրի «Կրտսեր հեռակա դպրոց» ենթածրագիր 

«Գրատախտակ» ամսաթերթ 

2005-2007 1-4-րդ դասարանցիների համար «Ամառային դպրոց» և «Ձմեռային 

դպրոց» աշխատանքային փաթեթներ 

2008 Տառուսուցման և թվուսուցման առաջադրանքերի էլեկտրոնային և 

թղթային փաթեթ  5 տարեկանների համար 

2008 «Հատուկ պայմանների կարիքով երեխաների ուսուցումը 

հանրակրթական դպրոցում» պետական աջակցությամբ ծրագրի 

http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir21-58.html
http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir21-391.html
http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir29-10.html
http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir30-7.html
http://notebook.mskh.am/art.php?id=49
http://notebook.mskh.am/art.php?id=103
http://notebook.mskh.am/art.php?id=189
http://dpir.mskh.am/hy/node/358
http://notebook.mskh.am/art.php?id=439


 պատվերով հատուկ պայմանների կարիքով երեխաների համար 

առաջադրանքերի փաթեթ 

2008-2011 

 

«Իմացումի հրճվանքը առաջին դասարանում» հնգօրյա 

վերապատրաստում առաջին դասարանի դասվարների   

համար – վերապատրաստման  մոդուլ 

2008-2011 

 

«Ուսուցումը նախապատրաստական խմբում» 

նախապատրաստական խմբերի դաստիարակների երկշաբաթյա 

վերապատրաստման մոդուլ 

2008 

 

«Ուսուցումը նախապատրաստական խմբում» երաժշտության  

դաստիարակների երկշաբաթյա վերապատրաստման սեմինարի 

մոդուլ 

 

 

 


