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․  Երևան, Րաֆֆի 57։ 
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Վերապատրաստման համար առանձնացնում ենք ութ լսարան․ ըստ անհրաժեշտության 

դրանց թիվը կարող է մեծանալ։ Լսարանները մեծ են, առկա է անհրաժեշտ գույք, լուսավոր 

են, մշտապես օդափոխվում են։ Հարմար են աշխատանքի կազմակերպման համար։ 
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 Դյուրակիր համակարգիչ , նոթբուք  Lenovo IdeaPad L3  30  աշխատող 

 Հեռուստացույց    3  աշխատող 

 Ամբողջ տարածքում WiFi ծածկույթ       
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՝ 140 մ2։ 

 

․ քանակը կարող է փոփոխվել՝ 
անհրաժեշտությունից ելնելով։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող է տրամադրվել լրացուցիչ 
տարածք։ 

 
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կազմակերպվել մասնակիցների տրանսպորտային 

տեղափոխումը։ Մարզերից մասնակիցներին կրթահամալիրը կարող է կացարան 
տրամադրել։ 
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4.     (  

CV) 
  



 
  

Անունը, ազգանունը, 

ծննդյան թիվը 

Կրթությունը, որ 

ուսումնական 

հաստատությունն է 

ավարտել (որակավորումը) 

Մասնագիտակ

ան ստաժը 

Վերջին 5 տարում վերապատ-

րաստումների՝ որպես վերապատրաստող, 

մասնակցության փորձը ղեկավար և 

մանկավարժական կադրերի 

պատրաստման կամ վերապատրաստման 

ոլորտում 

Որպես վերապատրաստող վերապատ-

րաստումների ինչ ծրագրերի է 

մասնակցել (ծրագրի անվանումը) 

Այլ տեղեկու-

թյուններ 

 Աշոտ Բլեյան  Երևանի Աշխատանքային 

Կարմիր Դրոշի 

շքանշանակիր պետական 

համալսարան, ֆիզիկոս 

 36 տարի Կրթահամալիրում, Վրաստանում, 

հանրապետության տարբեր մարզերում 

իրականացրած վերապատրաստումներ, 

մենթորական անընդհատ  գործունեություն։ 

 Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

  

Գևորգ Հակոբյան  Երևանի Աշխատանքային 

Կարմիր Դրոշի 

շքանշանակիր պետական 

համալսարան, ֆիզիկոս 

 34 տարի  Կրթահամալիրում, Վրաստանում, 

հանրապետության տարբեր մարզերում 

իրականացրած վերապատրաստումներ, 

մենթորական անընդհատ գործունեություն։ 

 Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

  

Մարիետ Սիմոնյան Երևանի Աշխատանքային 

Կարմիր Դրոշի 

շքանշանակիր պետական 

համալսարան, բանասերի, 

հայոց լեզվի և 

գրականության ուսուցիչ 

35 տարի Կրթահամալիրում, Վրաստանում, 

հանրապետության տարբեր մարզերում 

իրականացրած վերապատրաստումներ, 

մենթորական անընդհատ գործունեություն։ 

Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

 

Աշոտ Տիգրանյան Երևանի Աշխատանքային 

Կարմիր Դրոշի 

շքանշանակիր պետական 

համալսարան, պատմության 

և հասարակագիտության 

ուսուցիչ 

36 տարի Կրթահամալիրում, Վրաստանում, 

հանրապետության տարբեր մարզերում 

իրականացրած վերապատրաստումներ, 

մենթորական անընդհատ գործունեություն։ 

Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

 

Մարգարիտ 

Սարգսյան 

ԵՊՀ, բանասիրության, 

մանկավարժության  

19 տարի Կրթահամալիրում, Վրաստանում, 

հանրապետության տարբեր մարզերում 

իրականացրած վերապատրաստումներ, 

մենթորական անընդհատ գործունեություն։ 

Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

 

Վարդան Գորիսի պետական 16 տարի Կրթահամալիրում, Վրաստանում, Հեղինակային կրթական ծրագրի  



Կարապետյան համալսարան, պատմության 

ուսուցիչ 

հանրապետության տարբեր մարզերում 

իրականացրած վերապատրաստումներ, 

մենթորական անընդհատ գործունեություն։ 

վերապատրաստումներ։ 

Մանուշակ 

Աբրահամյան 

Երևանի Հյուսիսային 

համալսարան, 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

17 տարի Կրթահամալիրում, հանրապետության 

տարբեր մարզերում իրականացրած 

վերապատրաստումներ, մենթորական 

անընդհատ գործունեություն։ 

Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

 

Անահիտ 

Հարությունյան 

Երևանի Հյուսիսային 

համալսարան, 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

17 տարի Կրթահամալիրում, հանրապետության 

տարբեր մարզերում իրականացրած 

վերապատրաստումներ, մենթորական 

անընդհատ գործունեություն։ 

Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

 

Հերմինե Անտոնյան ԵՊՀ, մաթեմատիկայի, 

մանկավարժության 

13 տարի    Կրթահամալիրում, հանրապետության 

տարբեր մարզերում իրականացրած 

վերապատրաստումներ, մենթորական 

անընդհատ գործունեություն, ՏՀՏ 

վերապատրաստումներ։ 

Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

 

Յուրա Գանջալյան Վ․ Յա Բրյուսովի անվ․ 

Ռուսաց և օտար լեզուների 

պետական 

մանկավարժական 

ինստիտուտ 

Միջնակարգ դպրոցի 

անգլերենի ուսուցիչ 

25 տարի Կրթահամալիրում, հանրապետության 

տարբեր մարզերում իրականացրած 

վերապատրաստումներ, մենթորական 

անընդհատ գործունեություն։ 

Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

 

Ժաննա Հակոբյան Երևանի Աշխատանքային 

Կարմիր Դրոշի 

շքանշանակիր պետական 

համալսարան, բանասերի, 

ռուսաց լ․ և 

գարականության ուսուցիչ 

30 տարի Կրթահամալիրում, հանրապետության 

տարբեր մարզերում իրականացրած 

վերապատրաստումներ, մենթորական 

անընդհատ գործունեություն։ 

Հեղինակային կրթական ծրագրի 

վերապատրաստումներ։ 

 

      

  

 

5. Կազմակերպության փորձառությունը վերապատրաստումների իրականացման ուղղությամբ 



  

Ներկայացնել տեղեկանք` ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման բնագավառում Կազմակերպության վերջին 

երկու տարիների ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին (առկայության դեպքում) 

Կրթահամալիրում վերապատրաստումները շուրջտարյա բնույթ են կրում․ վերապատրաստումներ են կազմակերպվում 

ինչպես կրթահամալիրի ուսուցիչների տարբեր խմբերի, այնպես էլ հեղինակային ցանցում ընդգրկված մասնագետների, 

դաստիարակների, գործընկեր դպրոցների մանկավարժական, վարչական աշխատողների համար։ Վերապատրաստումներ են 

իրականացվում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ մեր գործընկեր վրաստանյան դպրոցների մանկավարժների համար։ 

Ամենամսյա վերապատրաստումներ՝ կրթահամալիր աշխատելու դիմած մասնագետների համար 

  

Հայտում նշված տեղեկատվությունը հաստատում եմ` 

Կազմակերպության տնօրեն` 

 ___________________________ 

_____________________ 

ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ 

  

 


