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Աշխատաժողովը նվիրում է Արցախյան II
պատերազմի մասնակից Լևոն Մկրտչյանի և նրա
զինակից բոլոր զինվորների հիշատակին

ՆԱԽԱԲԱՆ
Արցախյան երկրորդ պատերազմը (2020թ. սեպտեմբերի
27- նոյեմբերի9)ոչմիայնմարդկայինևտարածքայինծանր
կորուստներպատճառեցհայժողովրդին,այլնաևակնհայտ
դարձրեցայնբոլորմարտահրավերները,որըպետքէհաղթահարիհայժողովուրդը21-րդդարում:
44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվեցին շուրջ5000
հայ զինվորներ. նրանց զգալի մասը 18-20 տարեկան երի
տասարդներ էին, ովքեր զորակոչվել էին բանակ՝ հայրենի
քի պաշտպանությունը իրականացնելու համար: Թերևս Լևոն
Մկրտչյանի անցած կենսագրական և մարտական ուղու հա
մառոտ նկարագրությունը կարելի է նաև վերագրել բազմա
թիվ այլ զոհված պատանիներին:
Լևոն Մկրտչյանը ծնվել է 2001
թ. ապրիլի 29-ին, ք. Երևանում:
2007 թվականից հաճախել է Դե
րենիկ Դեմիրճյանի անվան թիվ 27
դպրոց: 2010 թվականից հաճախել
է Ստեփան Զորյանի անվան թիվ 56
դպրոց: 2016 թվականից կրթությու
նը շարունակել է Երևանի Պետա
կան Հումանիտար քոլեջի Տուրիզմի
ֆակուլտետում: Քոլեջում ուսանելու
տարիներին ակտիվ կամավորական աշխատանք է կատա
րել Երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիա ՀԿ-ում: 2020
թվականին ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի
պատմության ֆակուլտետ, այնուհետև հուլիսի 15-ին զորա
կոչվել է Հայկական բանակ: Զինվորական երդումը ստացել է
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Արցախի Հանրապետության Մարտունի 2 զորամասում, որից
հետո տեղափոխվել և ծառայությունը շարունակել է Ջրակա
նի (Մեխակավան, Ջաբրայիլի) N զորամասում:
Արցախի 2-րդ պատերազմի առաջին իսկ օրվանից եղել է
մարտական գործողությունների կիզակետում: Մասնակցել է
Ջաբրայիլի, Հադրութի և  Ֆիզուլիի տարածքում ընթացող մար
տական գործողություններին: Հոկտեմբերի 15-ին մասնակցել է
Կարգաբազառում (Ղարղաբազար) ընթացող ակտիվ մարտա
կան գործողություններին, որտեղից էլ ծնողները ստացել են
վերջին զանգը: Մարտական գործողությունների ժամանակ աչ
քի է ընկել բազմաթիվ հերոսական դրվագներում, միշտ առա
ջիններից էր, ով սկսում էր կրակ վարել թշնամու ուղղությամբ:
Զինակից ընկերների հավաստմամբ Լևոնն անվախ էր, դրսևորել
է առանձնակի քաջություն ու տոկունություն: Լևոնի հերոսության
և կատարած սխրանքների անհայտ դրվագների մասին պատ
մում են նրա մարտական ընկերները և հրամանատարությունը:
Երևանի Պետական հումանիտար քոլեջի կողմից արժա
նացել է «Լավագույն տղա արշավական, Լոռի» անվանակար
գին՝ երթուղու անցկացման, ժամանակի կազմակերպման և
գիտական նյութի ներկայացման համար: Սիրում էր հայրենի
քի յուրաքանչյուր անկյունը: Սիրում էր արշավ-էքսկուրսիա
ներ կազմակերպել ու ընկերներին պատմել հուշարձանների
ու հայոց պատմության մասին:
«Երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիա» ՀԿ-ի կող
մից արժանացել է շնորհակալագրի «Ուժն է ծնում իրավունք»
ծրագրի շրջանակներում «Գրիր քո նամակը զինվորին»
ծրագրին մասնակցության համար:
Մասնակցել և արժանացել է բազմաթիվ պատվոգրերի
ֆուտբոլի, ձյուդոյի, լողի և բռնցքամարտի սպորտային տար
բեր խմբակներից:
Լևոն Մկրտչյանը հետմահու պարգևատրվել է «Արիու
թյան» մեդալով:
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EduArmenia-ն 2021թ. իր գործունեությունը նվիրել է Ար
ցախյան երկրորդ պատերազմի հայրենիքի պաշտպանների
գործունեության հավաքագրմանն ու ներկայացմանը՝ յուրա
քանչյուր հանդիպում-վերապատրաստում սկսելով մեկ զին
վորի մասին պատմությամբ:
21-րդ դարում հայ ժողովրդի առջև ծառացած ամենամեծ
մարտահրավերը իր տեսակի պահպանումն է: Լևոնն ու Ար
ցախյան պատերազմին մասնակից  նրա զինակից ընկերները
իրենց սխրանքով ստիպեցին մի ամբողջ ազգի շարունակել
գոյության համար պայքարը:
EduArmenia-ն հայ ժողովրդի գոյության պայքարի հիմնա
քարը դիտարկում է հայ ազգի կրթության և գիտության թռիչ
քաձև զարգացումը: Համահայկական աշխատաժողովը այդ
թռիչքաձև-սրընթաց զարգացման ապահովման առաջին քայ
լերից մեկն է:
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EDUARMENIA ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
EduArmenia-ն մի խումբ հայ կամավոր դասախոսների ու
ուսուցիչների նախաձեռնությամբ ստեղծված ծրագիր է, որի
նպատակն է ի մի բերել աշխարհասփյուռ հայության գիտա
կան ու կրթական ներուժը և այն օգտագործել ի նպաստ Հա
յաստանի և Արցախի Հանրապետությունների զարգացման:
Ծրագրի ստեղծման առաջին քայլերը ձեռնարկվել են դեռևս
2017 թ. հայ ուսուցիչների համար իրականացրած մի քանի
անվճար վերապատրաստումների մեկնարկով: 2019թ. դեկ
տեմբերից` ծրագրին նոր թափ հաղորդեցին պաշտոնական
սոցիալական էջերը՝ Facebook և Linkedin հարթակներում և
EduArmenia.org կայքը:

EDUARMENIA-Ի ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
Նպաստել ՀՀ-ում և ԱՀ-ում ժամանակին համահունչ գի
տակրթական համակարգերի ձևավորմանը և զարգացմանը,
ինչը հիմնված կլինի ազգային արժեհամակարգի և գաղափա
րախոսության վրա: Սույն արժեհամակարգի և գաղափարա
խոսության վրա հիմնված համակարգը կարևոր դեր կունենա
հայկական պետականության համակողմանի զարգացման
գործում:
5

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ
EduArmenia-ն նախատեսել է տարին մեկ անգամ անցկաց
նել աշխատաժողով, որի ժամանակ մասնավորապես Սփյուռ
քի կրթության և գիտության բնագավառի ներկայացուցիչները
իրենց գիտելիքներով և փորձառությամբ կկիսվեն ՀՀ և Արցա
խի մասնագետների հետ: Աշխատաժողովը նպատակ ունի.
1. աշխարհի արդի գիտակրթական մտքի նորամուծու
թյունները ներկայացնել ՀՀ և ԱՀ մասնագետներին.
2. ՀՀ, ԱՀ և Սփյուռքի գիտության և կրթության բնագավա
ռի մասնագետների համար ստեղծել համագործակցության
միջավայր, որը կնպաստի հայրենիքի գիտակրթական համա
կարգերի թռիչքաձև զարգացմանը:
Աշխատաժողովը անցկացվում է կամավորության հի
մունքներով, մասնակցությունն անվճար է:
EduArmenia-ի գործընկերն է
Բարձունք գիտակրթականռազմավարական ՀԿ
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EDUARMENIA 2021Թ.

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎԻ

ՕՐԱԿԱՐԳ
ՀՈՒԼԻՍԻ 2
9:15 9:55

ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎԻ
ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԻՍՏ 1

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

10:00 11:00

Խոսնակ՝  Զարիկ Պօղոսեան

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 4-ՐԴ
ՇՐՋԱՓՈՒԼԻ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ
Զարիկ Պօղոսեանը ժամանակակից գիտության
ներկայացուցիչ է, սերիական նորարար, ձեռներեց,
դասավանդող և հասարակական խոսնակ:
Որպես սերիական նորարար և ձեռներեց, դոկտոր
Պօղոսեանը միավորել է զանազան տեխնոլոգիաներ,
բիզնեսի և ֆինանսական բնագավառի փորձառությունը՝
նորարար, առաջատար տեխնոլոգիական լուծումներ,
ծառայություններ, գործընթացներ և մարտահրավերային
ստարտափներ իրականացնելու համար:
Դոկտոր Պօղոսեանը հանդիսանում է Wovenmedia
կազմակերպության համահիմնադիրը և տեխնոլոգիաների
բաժնի ղեկավարը, AUGmentecture կորպորացիայի
հիմնադիրը և նախագահը, Zema գրուպ կորպորացիայի
հիմնադիրը և նախագահը: Ի հավելումն, դոկտոր Պօղոսեանը
մի շարք այլ ստարթափերի հոգաբարձուների թիմի անդամ է:
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2015թ. հուլիսի 23-ին` 55 տարեկան հասակում իր 18 ամյա որդու հետ
միասին իրականացրեց իր կյանքի երազանքը՝ բարձրացավ համայն
հայության գանձը համարվող Արարատ լեռը: Այս քայլը նա կատարեց ի
հիշատակ Հայոց ցեղասպանության 100 ամյակի:
Դոկտոր Պօղոսեանի կյանքի փիլիսոփայությունը շատ պարզ է. «Ապրիր
կյանքդ անվերապահորեն, վարվիր մարդկանց հետ որպես մարդ
արարածի և կունենաս նվիրվածություն, հարգանք և արդյունք»։
Թեմա՝ Արդյունաբերական հեղափոխության 4-րդ շրջափուլի
ձեռներեցությունը և առաջնորդությունը
Թեմայի շրջանակներում կներկայացվի Արդյունաբերական հեղափո
խության նոր՝ 4-րդ շրջափուլի ձեռներեցության և առաջնորդության
փիլիսոփայության և գործընթացների մարտահրավերները և հնարա
վորությունները: Ընդ որում, ըստ խոսնակի այս բնագավառում ամենա
կարևորը «Երևակայության, վստահության և մեծատառով մարդ լինելու
արվեստի» զարգացումն է:
Հանդիպմանըկարողեքմիանալհետևյալհղումովգրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlcuisrDkpHNc9htB7qSNKnZrsJL5DWTg-

10:00 11:00

Խոսնակ՝  Թամար Ալեքսանյան

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

Թամար Ալեքսանյանը «Շիրակացու
ճեմարան» միջազգային
գիտակրթական համալիրի գիտամեթոդական կենտրոնի
ղեկավարն է, մ.գ,թ., դոցենտ: Թամար Ալեքսանյանը մի
շարք գրքերի հեղինակ և համահեղինակ է։ Ունի երկար
տարիների մասնագիտական փորձ:
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Թեմա՝ Բանաստեղծական տեքստի հետազոտում
Հանդիպման ընթացքում քննարկելու ենք, թե ինչ
գործիքակազմի միջոցով և ինչպես իրականացնել
բանաստեղծական տեքստերի վերլուծությունը:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/
tJIkfuugqDwvHdLvUIivAFo-Fo35iWq3nH6mv

10:00 11:00

Խոսնակ՝ Աշխեն Մկոյան

ԷՄՈՑԻՈՆԱԼ ԻՆՏԵԼԵԿՏԸ
ՈՒՍՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Աշխեն Մկոյանը շուրջ 9 տարվա
փորձառությամբ հոգեբան է, թրեյներ,
դասախոս, Հարմոնիա հոգեբանական կենտրոնի
ղեկավարն է:

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

Թեմա՝ Էմոցիոնալ ինտելեկտը մանկավարժի
գործունեության մեջ
Հանդիպման ընթացքում քննարկելու ենք՝ ինչպե՞ս
են էմոցիաները ազդում ուսումնական գործընթացի
արդյունավետության վրա, ի՞նչ կարևորություն ունեն
մանկավարժի և աշակերտների հարաբերություններում, և
ինչպե՞ս են ազդում մանկավարժի էմոցիոնալ առողջության
վրա։
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_sbNGKMf-PSX-CSXt9I3uHdQ

ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

ՆԻՍՏ 2

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

13:00 14:00

Խոսնակ՝ Մէրի Ղազարեան
Կիւրիւնլեան

ՍՈՑԻԱԼ ՀՈՒԶԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄԵՆՕՐՅԱ
ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
Մէրի Ղազարեան Կիւրիւնլեանը դպրոցի տնօրեն է,
վերապատրաստող մասնագետ, գրքի հեղինակ և “Ed-Talk
Մէրիի հետ” առաջին կրթական առցանց հեռուստածրագրի
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հիմնադիր։ Հեռուստածրագիրը հյուրընկալում է փորձագետների և
քննարկում է կրթության արդի մարտահրավերները:
Նա ունի կրթության մագիստրոսի կոչում և ավելի քան 15 տարի
դասավանդման և ուսուցիչների վերապատրաստման փորձառություն:
Նրա «Սիրտը մտքում պահելը» գիրքն առաջարկում է գործնական
զվարճալի գործողություններ, որոնք ծնողները, մանկավարժները կարող
են օգտագործել երեխաների հուզական բարեկեցությունը ապահովելու և
երեխաների ամբողջական աճն ու զարգացումը խթանելու համար:
Թեմա՝ Սոցիալ հուզական ուսումնառության կիրառությունը ամենօրյա
դասարանում
Հանդիպման ընթացքում քննարկելու ենք սոցիալ հուզական
ուսումնառության տարրերի՝ ինքնագիտակցության, կարեկցանքի
կառավարման և ներշնչանքի կարևորությունը ամենօրյա դասաժամում:
Մասնակիցները կծանոթանան սաների ինքնազգացողության և
հուզական ինտելեկտը զարգացնող նոր և զվարճալի մեթոդների:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_84gd22zXRmC29fjpIdi9tQ

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

13:00 14:00
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Խոսնակ՝ Էռնեստ Ավանեսով

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Էռնեստ Յուրիի Ավանեսովը Մանկավարժական
գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի ֆիզիկական կուլտուրայի և
քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ: 50ից ավել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գիտամեթոդական
աշխատությունների, հոդվածների հեղինակ: Զեկույցներով
պարբերաբար մասնակցում է հանրապետական և
միջազգային գիտաժողովների:
2016թ., 2020թ. մասնակցել է Արցախի Հանրապետության

պաշտպանական գործողություններին: «Բարձունք» գիտակրթական
ռազմավարական ՀԿ-ի հիմնադիր խորհրդի անդամ: Երևանի ավագանու
անդամ է: Ամուսնացած է, ունի դուստր:
Թեմա՝ Դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացի
բարեփոխման հիմնախնդիրը
Հանդիպման ընթացքում կներկայացվի դպրոցականների ֆիզիկական
դաստիարակության առկա խնդիրներն ու լուծման ուղիները, այդ
գործընթացում սպորտայնացման գաղափարի ներդրումը, գնահատման
համակարգի վերանայման, ոլորտի ուսուցիչների պատրաստության
հիմնախնդիրները։
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJcodeiqpjsvH9NQPwISoYuOqf5L1ORuMVOR

13:00 14:00

Խոսնակ՝ Վարդուհի Գումրույան

ԻՆՉ ՍՊԱՍԵԼԻՔ ՈՒՆԻ
ԳՈՐԾԱՏՈՒՆ ԿՐԹԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ
Վարդուհին Renderforest ընկերության
Մարդկային Ռեսուրսների կառավարիչն է:
Երկար տարիներ աշխատել է Ավստրիայի, Գերմանիայի
և ԱՄՆ-ի մի շարք հայտնի ընկերություններում, այժմ
Զալցբուրգի Համալսարանում մասնագիտանում է Բիզնես
Հոգեբանության ոլորտում:

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

Թեմա՝ Ինչ սպասելիք ունի գործատուն կրթական
համակարգից
Հանդիպման ժամանակ կներկայացվեն աշխատաշուկայի
համար անհրաժեշտ մեղմ, փափուկ կոչված
կոմպետենցիաները։
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcocuitqz8qGN3EkolGUBg5cDrdC9n07tE8
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ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

ՆԻՍՏ 3
14:30 15:30

ԶՈՒՄԱԽՄՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ

Լիլիթ Թորոսյան՝
Տուր մեկը և ստացիր
մյուսը

Ժենյա Միրիբյան՝
Միրգ մաքրելու
մեթոդը

Հասմիկ Անտոնյան՝
Գեղեցիկն ու
ճշմարիտը

Սյուզաննա
Հովսեփյան՝ 
3 ինչուների մեթոդը

Արմենուհի Ադամյան՝
Անառաջնորդ
քննարկում

Շուշան Միրզոյան՝ 
4 եթե-ների մեթոդը

Սոնա Պետրոսյան՝
Հետադարձ
աստիճանի կապ

Սյուզաննա Ափինյան՝
Գլխավոր-ԿողմնակիԹաքնված պատմություն

Արեգնազ Մանուկյան՝
Գույն, սիմվոլ,
պատկեր

Հանդիպման ընթացքում Զումախմության մասնակից փորձառու
ուսուցիչները կներկայացնեն, թե ինչպես է անհրաժեշտ կիրառել
Հարվարդի համալսարանի Պրոյեկտ 0-ի մեթոդները:
Նրանք կներկայացնեն ոչ միայն մեթոդների կիրառության քայլաշարը, այլ
նաև կտան գործնական խորհուրդներ՝ մեթոդների կիրառման վերաբերյալ:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UFuNh18AR7u9EeNd3f6vcg
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14:30 15:30

Խոսնակ՝ Անի Ենգիբարյան

ԻՆՔՆԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ՀՈՒԶԱԿԱՆ
ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑՈՎ։ ԴՐԱԿԱՆ
ՀՈՒՅԶԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ
Անի Ենգիբարյանը հոգեբան է, հոգեթերապևտ: 2010
թվականից աշխատում է պրակտիկ հոգեբանության
ոլորտում որպես հոգեբան։ 2015 թ-ից աշխատել է
Լիտվայի Հանրապետության Կաունաս քաղաքի «Ներիս»
սոցիալ - հոգեբանական կենտրոնում որպես հոգեբան՝
իրականացնելով «Ինտերակտիվ հոգեբանական
թատրոն» ծրագիրը։ 2016 թ-ից իրականացրել է տարբեր
նախաձեռնություններ զորամասերում, ճգնաժամային
գոտիներում՝ ցուցաբերելով հոգեբանական առաջին
օգնություն։ Հոգեբանական աշխատանքները
շարունակում է մինչ օրս մասնավորապես զինվորների,
զինհաշմանդամների, ռազմագերիների, զոհված
զինվորների ընտանիքների հետ։ 2017 թվականին եղել
է Առաքելություն Հայաստան ՀԿ-ում «Ընտանեկան
բռնության կանխարգելում և հոգեբանական
աջակցություն» ծրագրի հոգեբան։

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

2019 թվական համագործակցել է ՀՕՖ կազմակերպության
հետ «Փոփոխությունները կատարում են ընտանիքները»
ծրագրում՝ իրականացնելով հոգեբանական գործնական
դասընթացների շարք ծնողների, երեխաների հետ։
2019 թվականից աշխատում է Անանիա Շիրակացի
գիտակրթական համալիրում, որպես միջազգային
կրթական ծրագրի հոգեբան՝ իրականացնելով ախտորոշիչ,
խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանքներ
կրթական ծրագրի աշակերտների, նրանց ծնողների և
մանկավարժների հետ։
Թեմա՝ Ինքնազգացողության պահպանում հուզական
հավասարակշռության միջոցով։ Դրական հույզերի
ամրապնդում
Հուզական վիճակների անհավասարակշռությունն
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անմիջական անդրադարձ է ունենում մարդու թե վարքի, թե խոսքի,
թե, ընդհանուր առմամբ, կյանքի ապրելաոճի վրա։ Հույզերի
անհավասարակշիռ վիճակն անմիջապես արտահայտվում է մեր դեմքի
վրա միմիկաների և ժեստերի միջոցով, որը և փոխանցվում է շրջապատին՝
թողնելով իր հետևանքները։
Կրթության ոլորտում աշխատող մասնագետի համար առավել
կարևորվում է հուզական դաշտի կայունությունը և անձնային
դաշտում ինքնազգացողության պահպանումը, քանի որ հուզական
անհավասարակշիռ վիճակները կարող են նպաստել դասապրոցեսի,
ուսուցիչ-աշակերտ հաղորդակցման անառողջ մթնոլորտի ձևավորման մի
շարք խնդիրների զարգացմանը։
Ուստի շատ կարևոր է տիրապետել ինքնազգացողության
կարգավորմանը՝ ամրապնդելով դրական հույզերը։
Այս առումով առաջարկվում է մեթոդների և տեխնիկաների շարք, որոնք
ապահովում են ամենօրյա ինքնախնամք սեփական հույզերի և մտքերի
դաշտում։
Յուրաքանչյուր դրական հույզ ենթադրում է որևէ գործողության
զարգացում, որն ի նպաստ աշխատում է աշխատանքային
արդյունավետության բարձրացմանը։
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJAkcemgrT4tH9P1gr6Xqh8okEvgc0iTdXKe

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

14:30 15:30

14

Խոսնակ՝ Զավեն Հարոյան

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՅԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՎՏԱՆԳ
Զավեն Հարոյանը թ.գ.թ. է,
տնտեսագետ, մակրոէկոնոմիկայի դասախոս: Ունի 10
տարվա դասավանդման փորձ: Մասնակցում է տարբեր
հանրային նախաձեռնություններում:
Թեմա` Մտածողությունը որպես ազգային գոյաբանական
վտանգ
Հանդիպման ընթացքում հեղինակը կներկայացնի

մտածողության կարևոր դերը, դրա պատմականորեն ձևավորված այն
տեսակը, որը շարունակում է կործանարար ազդեցություն ունենալ մեզ
համար: Այնուհետև կվերլուծի սխալական մտածողություն ձևավորող
գործոնները, պատճառա-հետևանքային կապերը և կներկայացնի
մտածողությունը փոխելու տեսլականը:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrduuoqTsvHdPuz4jsFpGponLLuR2Vdjk0

ՆԻՍՏ 4
16:00 17:00

Խոսնակ՝ Մարկոս Կիրեճեան

ՎԱՃԱՌՔԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՁԵՌՆԵՐԵՑԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ
Մարկոս Կիրեճեանը գործարար է,
վաճառքի քոուչ, L3K կազմակերպության համահիմնադիր,
Բրազիլիայում։
Պրոակտիվ առաջնորդ է, որը մասնագիտանում է
B2B՝ (բիզնեսից դեպի բիզնես) վաճառքի, վաճառքի
առաջընթացի և արտաքին մարքեթինգի ոլորտներում։
Մարկոս Կիրեճեանի հետևորդները և աշակերտները նրան
անվանում են “վաճառքի նյարդավիրաբույժ”:

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

Նա գործադիր տնօրենն է L3K տեխնոլոգիական
կազմակերպության, որը մասնագիտացած է կորպորատիվ
համալսարանների համար նախագծերի իրականացման
մեջ:
Թեմա՝ Վաճառքի հմտությունների կարևորությունը
ձեռներեցի կյանքում
Վերապատրաստման ընթացքում կներկայացվեն՝
վաճառքի հմտությունների կարևորությունը բիզնես
կյանքում;
6 քայլ վաճառքի սխեմայի համար; հաճախորդի
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ճանապարհորդությունը; ներքին x Արտաքին շուկայավարումը;
պահանջարկի կորը և թե ինչպես ակտիվացնել շտապողականության
զգացումը։
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUld-6hrDMsH9wW4w2XXe0Ty7EOaVPUSXL4

16:00 17:00

Խոսնակ՝ Բրայանթ Բեննեթ 
Դ. Ատենցիա

ՓՈԴՔԱՍԹԻՆԳԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Բրայանթ Բեննեթ Դ. Ատենցիան
փորձառու և տարբեր երկրների կողմից լիազորվածհավաստագրված ուսուցիչ է, ով ապրում և աշխատում է
Ֆիլիպիններում։ Ունի Ասիայի տարբեր քաղաքացիների
դասավանդման 5 տարվա փորձառություն։ Հանդես է եկել
զանազան կրթական փոդքասթերով։

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

Թեմա՝ Փոդքասթինգի մշակույթը կրթության մեջ

16

«Ես որոշեցի ներակայացնել այս թեման, քանզի գրեթե
3 տարի է ինչ զբաղվում եմ կրթական փոդքասթինգով և
հարցազրույց եմ վերցրել աշխարհի տարբեր երկրների
ուսուցիչներից, որտեղ մենք խոսել ենք ուսուցիչ դառնալու
նրանց ճանապարհորդության, այս նոր նորմայում ունեցած
մարտահրավերների և այն մասին, թե ինչպես են նրանք
ոգեշնչում իրենց սաներին: Ես նաև հարցազրույցներ եմ
վերցրել սաներից՝ իմանալու նրանց դիտած լավագույն
ֆիլմը և ինչպես է այն ազդում նրանց սոցիալական և
հուզական կյանքի վրա»:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJUldOmhpjkjGd0uFIoa2VtWJl1ecldm-hJl

16:00 17:00

ԵՌԱՑՈՂ ԿԱԹՍԱ. Հանդիպում 1
EduArmenia-ի «Արդյունավետ դասավանդում և
ուսումնառություն» դասընթացի մասնակիցները
կիսվում են դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած իրենց
փորձառությամբ:

ՀՈՒԼԻՍԻ 2

ՀՀ և ԱՀ նորարար ուսուցիչների մի խումբ մի քանի ամիս
շարունակ Բոստոնի համալսարանի ուսուցիչների ծրագրի
պատասխանատու Վիգի Խրլոբեանի գլխավորությամբ
ուսումնասիրել և կիրառել են կրթության բնագավառի մի
շարք տեսություններ և մոտեցումներ:  Այս հանդիպման
ընթացքում նրանք կիսվում են իրենց փորձառությամբ:
Հանդիպման մասնակից յուրաքանչյուր ուսուցիչ
ներկայացնում է կրթության բնագավառի մեկ տեսություն և
դրա կիրառման քայլաշարը:
Հանդիպում 1՝ ուսուցիչներ Ամալյա Վարդանյան, Աստղիկ
Ասատրյան, Մարինե Մանջիկյան, Գոհար Եսայան,
Փառանձեմ Խանգելդյան, Կարինե Չիբուխչյան:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UFy80Y70T_
W3OYKXNyYyjw

Ամալյա
Վարդանյան

Աստղիկ 
Ասատրյան

Մարինե 
Մանջիկյան

Գոհար 
Եսայան

Փառանձեմ
Խանգելդյան

Կարինե
Չիբուխչյան
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ՀՈՒԼԻՍԻ 3
ՆԻՍՏ 1
10:00 11:00

Խոսնակ՝ Նարէ Խոդադեանս

ԱՆՑՈՒՄԸ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻՑ
ԴԵՊԻ ԳԼՈԲԱԼ
ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ
Նարէ Խոդադադեանսը Հարավային
Կալիֆորնիայի համալսարանի Ռոսիեր դպրոցի
մասնագիտական /կարիերայի կողմնորոշման մասնագետ
է: Նա իրականացնում է ավելի քան 2500 սովորող
մասնագետների և ասպիրանտների, այդ թվում ՝ 10,000
շրջանավարտների մասնագիտական պլանավորման և
ռեսուրսների մշակման աշխատանքները:
Նա նաև իրականացնում է մասնագիտական զարգացման
սեմինարներ և անհատական քոուչինգներ ուսանողների
և շրջանավարտների համար: Մինչ այդ նա ծառայում
էր որպես Կարիերայի ծառայությունների համակարգող
Լոս Անջելոսի Անդերսոնի Կառավարման դպրոցում և  
աջակցություն էր ցուցաբերում ֆակուլտետի Ֆինանսների
վարչությանը:

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Նա նաև ծառայել է որպես Միջազգային ուսանողական
ծրագրերի համակարգող ArtCenter դիզայնի քոլեջում: Նա
ներկայացրել է կարիերայի զարգացման սեմինարներ ATD
(Տաղանդների զարգացման ասոցիացիա) Լոս Անջելեսի
մասնաճյուղում:
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Թեմա՝ Անցումը ակադեմիայից դեպի գլոբալ
աշխատաշուկա
Համալսարանում ուսանողները սովորում են հիմնարար
տեսություն և սկզբունքներ: Ցավոք, համալսարանի
ոչ ամբողջական ուսումնական ծրագիրն է
ուղղակիորեն կիրառելի նրանց կարիերայի ընթացքում:
Պրակտիկայի,աշխատանքային հարցազրույցների և
ռեզյումեների համար շոշափելի հմտություններ և փորձ է

անհրաժեշտ, քան թե միայն տեսություն և հետազոտություն: Ինչպե՞ս
կարող ենք մենք, որպես կարիերայի մասնագետներ և բարձրագույն
կրթության մասնագետներ, օգնել ուսանողներին և շրջանավարտներին
ակադեմիայից արդյունաբերություն անցնելուն՝ օգտագործելով նրանց
կրթությունը, անձնական և մասնագիտական փորձը:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJUldeCoqTooHNRoVkVn36H5is96D9bIv6uu

10:00 11:00

Խոսնակ՝ Ռուզաննա Ղրդիլյան
Հերնանդեզ

ԴԱՍԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ԱՄԵՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ՁԵՎԵՐԸ
Ռուզաննան բակալավրի աստիճանը ստացել է Կալիֆոր
նիայի Պետական համալսարանում, ապա Լա Վեռնեյի
համալսարանում ձեռք բերել երկու մագիստրոսական
կրթություն, 2 հավաստագրեր և դոկտորական աստիճան:
Թեմա՝ Դասի պլանավորման և մատուցման
ամենաարդյունավետ ձևերը

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Հանդիպմանը կքննարկենք դասի պլանավորման
կարևորությունը, որը  թույլ է տալիս ուսուցչին պարբերաբար
մատուցել կազմակերպված բովանդակություն սանին, ինչն էլ
բարձրացնում է դասի արդյունավետությունը:
Այլ կերպ ասած, ուսուցիչը նախատեսում է, թե որքան
ժամանակ կա բովանդակություն հաղորդելու համար
`նախապես մտածելով գործընթացի մասին: Քանի որ
ուսուցչի արդյունավետությունը սանի ուսումնառության
վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկն է, ապա
կարևոր է յուրաքանչյուր անգամ պլանավորել և մատուցել
հիանալի դաս՝ արդյունքները տեսնելու համար: Այս
վերապատրաստման ժամանակ կներկայացվեն դասի
ամենաարդյունավետ պլանավորման և մատուցման
յուրաքանչյուր բաղադրիչները:
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Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqd-2vqD0pG9MlgXI-cJPoPfKRluAeJbKo

10:00 11:00

Խոսնակ՝ Կարինե Արմեն (Քյուրքջյան)

ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ԻՆՉՊԵՍ ՍՈՎՈՐԵՑՆԵԼ
ՍԱՆԵՐԻՆ ՃԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
Կարինե Արմենը սկսած 1991թ.-ից աշխատում է
Գլենդելի դպրոցներից մեկում որպես ուսուցչուհի և
մենթոր:  Նա տիրապետում է մի շարք լեզուների, ինչը
նրան հնարավորություն է տալիս ավելի հեշտ շփվել իր
աշակերտների և նրանց ծնողների հետ:
1990թ.-ի մարտին Կարինեն կամավորական աշխատանք
է կատարել Գյումրիի ավերիչ երկրաշարժից փրկված
կանանց և երեխաների հետ:
Առայսօր նա ծավալում է ակտիվ հասարակական
գործունեություն և ներգրավված է տարբեր ծրագրերում:
Նա իր աշխատանքի միջոցով փորձում է իր
աշակերտներին սովորեցնել, թե ինչպես օգտակար լինեն
իրենց համայնքին և ինչպես արժևորեն կյանքը:

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Թեմա՝ Դիմացկունություն. Ինչպես սովորեցնել սաներին
ճկունություն
Վերապատրաստման ընթացքում կներկայացվի
21-րդ դարի սանի կարևոր հմտություններից մեկի
դիմացկունություն -ճկունություն կեմպետենցիայի
ձևավորման քայլաշարը:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-2EhEiEaQ_
iWfP5W3JwSLg

ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ
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ՆԻՍՏ 2
11:30 12:30

Խոսնակ՝ Լիլիթ Մկրտչյան

ԲԱՆԱՎԵՃԸ ՔՆՆԱԿԱՆ
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՄԵԹՈԴ

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Լիլիթ Մկրտչյանը պ.գ.թ., դոցենտ է: Նրա
գիտական և գործնական հետաքրքրությունների կենտրոնում է
գտնվում կրթական համակարգի ուսումնասիրումը: Պաշտպանել
է «Կրթական վերափոխումների գործընթացը Հայաստանի
Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.» վերտառությամբ
ատենախոսությունը: Աշխատել է կրթության ոլորտի
տարբեր աստիճաններում, և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության
մակարդակներում՝ կրթության առջև ծառացած խնդիրները
ավելի լավ հասկանալու համար: Ունի մեկ մենագրություն, երեք
տասնյակից ավել գիտական հոդվածներ, ուսումնամեթոդական
ձեռնարկներ և այլն: ԵՊԱ ՀԿ-ի EduArmenia կրթական հարթակի
համահիմնադիրն է: Կարծում է, որ մեր պետության առջև
ծառացած խնդիրները հնարավոր է լուծել միայն կրթության
միջոցով: Հետևաբար պարտաաստ է համագործակցել բոլոր
այն կառույցների և նախաձեռնությունների հետ, որոնք ստեղծում
են հանրային բարիք՝ առաջ մղելով հասարակությանը ի շատ
պետության զարգացման:

11:30 12:30

Թեմայի նկարագիրը՝ Ներկայացնել բանավեճը որպես
ուսումնական գործիք Ցույց ենք տալու թե ինչ հմտություններ
ենք զարգացնելու բանավեճի միջոցով Վերլուծել բանավեճի
առանձնահատկությունները:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJEkdeGrpzwjGtxnlKT09HFxxOdhPdsg4W9U
Խոսնակ՝ Դալար Բարդիեան

ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ
21

Դալարը Բարդիեանը Ամստերդամի Միջազգային դպրոցի գիտությւոն
առարկայի ուսուցիչ է:
Նա ուսուցիչներին վերապատրաստող մասնագետ է:
Upturn 2019 թ. գրքի համահեղինակներից մեկը:
Թեմա՝ Քննադատական մտածողությունը և դասավանդումը
Հանդիպման ընթացքում կներկայացվի, թե ինչպես իրականացնել սանի
քննական մտածողության զարգացումը դասավանդման ընթացքում
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nJ9cphvEQdyDXyl2A567tw

11:30 12:30

Խոսնակ՝ Աստղիկ Մկրտչյան

ԹՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ.
ԻՆՉՈՒ Է ՊԵՏՔ ԹՎԱՅՆԱՑՆԵԼ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՆՉՊԵՍ
Աստղիկ Մկրտչյանը բնակվում է
Բեռլինում, կրթական տեխնոլոգիաների անկախ փորձագետ
է, կրթության թվայնացման, ուսումնառության կազմակերման,
անցկացման եւ գնահատման խորհրդատու: Tutor Platform-ի
համահիմնադիրը (2016-2021). Միջազգային կրթական
համաժողովների եւ հաքաթոնների համակարգող եւ խոսնակ:

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Թեմա՝ Թվային գործիքներ. Ինչու է պետք թվայնացնել
կրթությունը և ինչպես
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Մատյան, ներկա - բացակա, դասապլանի կազմում,
քննական նյութերի կազմում եւ գնահատում, ծնողների
հետ հաղորդակցում... Այս ամենն ուսուցչի առօրեայի
անբաժանելի մասն է: Թվային գործիքների ինտեգրումը
(ներմուծումն) ուսոմնառության կազմակերպման, անցկացման
եւ գնահատման գործընթացում նպաստում է վերջինիս
արդյունավետության բարձրացման եւ օգնում խնայել ուսուցչի
համար այդքան թանկարժեք ժամանակը: Ո՞ր գործիքներն
օգտագործել եւ ինչպե՞ս, կքննարկենք դասընթացի ընթացքում:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUufuCgqDkvGtMkE6_S1NmDC35SwidorzW7

ՆԻՍՏ 3

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

13:00 14:00

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

13:00 14:00

Խոսնակ՝ Ալեսա Դուրգարյան

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՀԻՄԱԽՆԴԻՐԸ ՈՐՊԵՍ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃԻ ՊԱՅՄԱՆ
Ալեսա Դուրգարյանը ՀՊՄՀ, օտար լեզուների ասպիրանտ,
տեխնոլոգիաների կիրառությունը  կրթության մեջ
բնագավառի փորձագետ: Հանդես է եկել մի շրաք
միջազգային հարթակներում՝ որպես ուսուցիչներին
վերապատրաստող մասնագետ:
Թեմա՝ Ուսուցիչների վերապատրաստման հիմախնդիրը
որպես մասնագիտական աճի պայման
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwod-uurz4rGtW9GZ5LkVFX9TfVxIHx4duG
Խոսնակ՝ Անի Վարդանյան

ԵՐԳԵՐԸ ՈՐՊԵՍ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ.
ԻՆՉՊԵՍ ՃԻՇՏ ԿԻՐԱՌԵԼ ԱՅՆ
ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
Անի Վարդանյանը իտալերենի մասնագետ է։
Դասավանդում է Բրյուսովի անվան պետական
համալսարանում, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի
շարունակական կրթության բաժնում, ինչպես նաև
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական
միջազգային կենտրոնում։
Ավարտել է Բրյուսովի անվան համալսարանը,
ապա Բոլոնիայի և Պերուջիայի համալսարանները։  
Վերապատրաստվել է մի շարք համալսարաններում, այդ
թվում Վենետիկի, Սիենայի և Ս. Պետերբուրգի։
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Թեմա՝ Երգերը որպես դասավանդման գործիք. Ինչպես ճիշտ կիրառել
այն օտար լեզվի դասերին
Ինչ նպատակներ է հետապնդում երգերի կիրառումը օտար
լեզուներ դասավանդելիս. առավելություններ և դժվարություններ
լեզվամշակութային տեսանկյունից
Ինչպես ընտրել համապատասխան երգ՝ հաշվի առնելով դասի
նպատակը, ուսանողների գիտելիքի մակարդակն ու նրանց
հետաքրքրությունները
Ինչպես կազմակերպել դասը, եթե այն հիմնված է երգի վրա և ինչպիսի
առաջադրանքներ կազմել (առաջադրանքների ունկնդրումից առաջ,
ընթացքում և հետո:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pirglbRkS2elg-5hMsN--Q

13:00 14:00

Խոսնակ՝ Կարոլինա Սահակյան

19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՕՍՄԱՆՅԱՆ
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Կարոլինա Սահակյանը գերազանցությամբ ավարտել է ԵՊՀ
արևելագիտության ֆակուլտետը՝ «թուրքագիտություն»
մասնագիտությամբ։   2007 թ.-ից աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ
Արևելագիտության ինստիտուտում` որպես գիտաշխատող:
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2012 թ.-ից առ այսօր թուրքերեն է դասավանդում ՀՀ ԳԱԱ
Գիտակրթական միջազգային կենտրոնում, իսկ 2018 թ.-ից նաև
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ Միջմշակութային հաղորդակցության և օտար
լեզուների ակումբում: 2019 թ.-ին դասախոսություններով
հանդես է եկել Բոլոնիայի համալսարանում:
Գրական թարգմանիչ է:  Ունի գիտական հոդվածներ:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJwpf-mqqjsqHdahZQe5hoJhfx6ESoSAsKbG

ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

ՆԻՍՏ 4
15:00 16:00

Խոսնակ՝ Տարունա Կապուր

ԿՈՎԻԴ 19-Ը ՓՈԽՈՒՄ Է
ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ՄԵԿԸՆԴՄԻՇՏ
Տարունա Կապուրը դպրոցի տնօրեն
է Հնդկաստանում, ով ունի ավելի ավելի քան 20 տարվա
աշխատանքային փորձառություն կրթության բնագավառում:
Նա Microsoft-ի հետ համագործակցությունը սկսել է 2018
թվականից և մինչ այժմ անցկացրել ավելի քան 150
դասընթացներ, որոնց շնորհիվ արժանացել է «Microsoft
Innovative Expert» կոչմանը:
Նա National Geographic-ի և Apple- ի կողմից
հավաստագրված ուսուցիչ է:

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Microsoft- ի հետ համագործակցության շնորհիվ ես
և իմ սաները կարողացանք «կոտրել» տարրական
դասասենյակների պատերը և ընդհանրացված
ուսումնական ծրագրի կաղապարները:
Բացի դպրոցի կողմից թողարկված ընդհանուր գրքերից,
ըստ ուսումնական ծրագրի, ես խրախուսում եմ իմ
աշակերտներին կարդալ բազմամշակութային գրքեր, ինչը
գրագիտությունը խթանելու լավագույն միջոցն է: Ես նաև
խրախուսում եմ սաներիս բարելավել իրենց ստեղծագոր
ծական գրելու հմտությունները` նրանց ստիպելով աշխա
տել հասկանալու, ստեղծագործ գրելու և տարբեր այլ
գործողությունների վրա: Այս նախաձեռնությունը հիմնված
է այն մտքի վրա, որ «Երեխան, ով կարդում է, կլինի
չափահաս, ով մտածում է»:
Թեմա՝ Կովիդ 19-ը փոխում է կրթական համակարգը
մեկընդմիշտ
Խոսնակը կներկայացնի, թե ինչ մարտահրավերներ են
սպասվում կրթական համակարգերի կառավարողներին՝
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հետկովիդյան ժամանակաշրջանում և թե ինչպես հաղթահարել այդ
մարտահրավերները:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJApf-qurTosH9EHp3V8_8NfHQboPFp9ryk0

15:00 16:00

Խոսնակ՝ Սերոբ Խաչատրյան

ԿՐԹԱԿԱՆ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԸ

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Սերոբ Խաչատրյան 2007 թ-ի
սեպտեմբերից ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության
ամբիոնի, 2010 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊԼՀ Կրթության
կառավարման և պլանավորման ամբիոնի դասախոս է:

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

15:00 16:00
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Նա կրթության փորձագետ է, կրթական մի շարք ծրագրերի
նախաձեռնող և ղեկավար:
Թեմա՝ Կրթական բարեփոխումների ճանապարհային
քարտեզը
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcOmrrDwqEtf5-Vs8ZTbUPuSZLbKxoKIԽոսնակ՝ Նարինե Քսաջիկյան

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
Նարինե Քսաջիկյան, կ.գ.թ, կենսաբանության ուսուցիչ,
Ճեմարանի բնագիտության ամբիոնի ղեկավար, ԵՊՀ
կենսաբանական ֆակուլտետի Մարդու և կենդանիների
ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ, չափորոշիչներ
մշակող կենսաբանության խմբի ղեկավար:

Թեմա՝ Ինչպես կազմակերպել հետազոտություն կենսաբանություն
առարկայի օրինակով
Հանդիպման ընթացքում խոսնակը կներկայացնի այն
գործիաքակազմը,որն անհրաժեշտ է կենսաբանություն առարկայի
դասավանդման ժամանակ իրականացնել հետազոռություն:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tKH3K5_QRii_1rRx0loJMQ

ՆԻՍՏ 5
17:00 18:00

ԵՌԱՑՈՂ ԿԱԹՍԱ. Հանդիպում 2
EduArmenia -ի Արդյունավետ դասավանդում և
ուսումնառություն դասընթացի մասնակիցները
ներկայացնում են Դասընթացի շրջանակներում կիրառած
դասավանդման մոտեցումները:

Անահիտ
Դալլաքյան

Մերի 
Սարգսյան

Ալիտա 
Միրիբյան

Քրիստինե
Մարդանյան

Լուսինե 
Բալայան

Սոնա 
Ադամյան

Լենա
Գալստյան

ՀՀ և ԱՀ նորարար ուսուցիչների մի խումբ մի քանի ամիս
շարունակ Բոստոնի համալսարանի ուսուցիչների ծրագրի
պատասխանատու Վիգի Խրլոբեանի գլխավորությամբ
ուսումնասիրել և կիրառել են կրթության բնագավառի մի
շարք տեսություններ և մոտեցումներ:  Այս հանդիպման
ընթացքում նրանք կիսվում են իրենց փորձառությամբ:
Հանդիպման մասնակից յուրաքանչյուր ուսուցիչ
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ներկայացնում է կրթության բնագավառի մեկ տեսություն և դրա
կիրառման քայլաշարը:
Հանդիպում 2` Անահիտ Դալլաքյան, Ալիտա Միրիբյան, Լուսինե
Բալայան, Մերի Սարգսյան, Քրիստինե Մարդանյան, Սոնա Ադամյան,
Լենա Գալստյան:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsfypqj0tHtKvb07GcoXv_AabSoykaLp0

17:00 18:00

Խոսնակ՝ Վիգի Խրլոբեան

ԻՆՉՈՒ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԻՆՉ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Վիգի Խրլոբեանը Բոստոնի
համալսարանի ուսուցիչների
վերապատրաստման բաժնի ղեկավարն է։
Նա երկար տարիներ աշխատել է կրթության
բնագավառում ՝որպես տնօրեն, ուսումնական ծրագրերի
մշակող:
Գիտություն և մաթեմատիկա առարկաների
համար մի շարք գիտակրթական կառույցների հետ
համագործակցության շրջանակներում մշակել է
զանազան ծրագրեր՝ այդ առարկաների դասավանդումը
արդյունավետ և հետաքրքիր դարձնելու համար:

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Թեմա՝ Ինչու գիտություն
և ինչ գիտություն
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Հանդիպման ընթացքում խոսնակը կներկայացնի,թե
ինչպես կազմակերպել Գիտություն առարկայի
դասավանդումը հետաքննական հարցադրումների և
մոտեցման միջոցով:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_
YQKE9GBsQtmUZekxibY9Qw

17:00 18:00

Խոսնակ՝ Թամարա Բաբայան

ԻՆՉՊԵՍ ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՄԲ
ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ ԵՎ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՂՈՒՄՆԵՐ՝
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ
Թամարա Բաբայանը ԱՄՆ Բենտլի համալսարանի
համակարգչային տեղեկատվական համակարգերի պրոֆեսոր
է, որտեղ նա դասավանդում է ծրագրավորում և տվյալների
բազաների կառավարում առարկաները մագիստրոսների
և բակալավրիատի ուսանողների համար: Նրա գիտական
հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում են խելացի և
համագործակցային համակարգերի ուսումնասիրությունը:
Նա ղեկավարել է մի շարք համատեղ ֆինանսավորվող ծրագ
րեր` որպես համակարգչային գիտությունների հետազոտող և
դասավանդող: Նրա արհեստական բանականության, մարդ-հա
մակարգիչ ինտերֆեյսների և ինֆորմացիոն համակարգերի մա
սին աշխատանքները հրատարակվել են զանազան առաջատար
գիտական ամսագրերում և ներկայացվել կոնֆերանսներում:
Թամարան Երեւանի պետական համալսարանի և Բոստոնի
Թաֆթս համալսարանի հպարտ շրջանավարտ է:

ՀՈՒԼԻՍԻ 3

Թեմա` Ինչպես հեշտությամբ պատրաստել օգտագործված
գրականության ցանկ և աղբյուրներին հղումներ գիտական
աշխատանքներում
Այս աշխատաժողովի ժամանակ խոսնակը կներկայացնի գի
տական գրականության հավաքածու ստեղծելու և հղումներ
պատրաստելու մասին, մասնավորապես անրադառնալով Zotero
ծրագրային գործիքին: Zotero-ն թույլ է տալիս հեշտությամբ
ստեղծել գիտական գրականության հավաքածու և այն համօգ
տագործել գործընկերների հետ: Ավելին, Zotero -ն հեշտացնում է
նոր գիտական աշխատանքների համար օգտագործված գրա
կանության ցանկի և հղումների պարտաստումը: Zotero- ն անվ
ճար է և մատչելի Mac- ի, Windows- ի և Linux- ի համար:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJMscOihqDsqEte1yg1adIWPPOoaQWB3SjGX
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ՀՈՒԼԻՍԻ 4
ՆԻՍՏ 1
10:00 11:00

Խոսնակ՝ Օննիկ Բայրամյան

ԲԱԶՄԱՇԵՐՏ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԾՐԱԳԻՐ. ՄԵԿ ԱՌԱՐԿԱ
ԳԻՏԵԼԻՔ ԱՆՈՒՆՈՎ
Օննիկ Բայրամյանը կրթության
միջազգային փորձագետ է,Միջազգային բակալավրիատ
ծրագրի վերապատրաստող մասնագետ, “Ի գործ” ծրագրի
հիմնադիրը:
Իրականացրել է 700-ից ավելի վերապատրաստումներ
աշխարհի տարբեր երկրներում: Հիմնել և ղեկավարել է մի
շարք միջազգային դպրոցներ:
Թեմա՝ Բազմաշերտ ուսումնական ծրագիր.
մեկ առարկա
Գիտելիք անվանումով
Այս վերապատրաստման ընթացքում կներկայացվի, թե
ինչպես պետք է իրականացնել տարբեր առարկաների
ինտեգրումը և դասավանդումը:

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

Կներկայացվի նաև,թե ինչպես իրականացնել զանազան
առարկաների դասավանդման անմիջական կապը իրական
կյանքի հետ,որն ավելի արդիական է դարձնում սանի
ուսումնառությունը:
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Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pfuisrTIoHNOKwG4UCjhHnclOOuDGFM7u

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

10:00 11:00

10:00 11:00

Խոսնակ՝ Դալար Բարդիեան

STEM-Ը ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ
Դալարը Բարդիեանը Ամստերդամի 
Միջազգային դպրոցի գիտությւոն առարկայի 
ուսուցիչ է: Նա ուսուցիչներին վերապատրաստող մասնագետ
է: Upturn 2019 թ. գրքի համահեղինակներից մեկը:
Թեմա՝ STEM-ը և Գիտություն առարկայի դասավանդումը
Խոսնակը կներկայացնի STEM-ի բովանդակությւոնը և դրա
ինտեգրումը դասավանդման մեջ:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2vh7JZBATIKhXL-G8OqAdA
Խոսնակ՝ Արևիկ Պետրոսյան

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՉ ԴԱՍԴԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

Արևիկ Պետրոսյանը «Նոր ժամանակի կրթություն»
հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր,
փոխնախագահն է։ Երևանի Ա.Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ
դպրոցի տնօրենի` ուսումնական աշխատանքների գծով
տեղակալն է։ Վերապատրաստման ծրագրերի, 13 գիտական
հոդվածների հեղինակ է և 3 ձեռնարկների համահեղինակ:
Թեմա՝ Հանրակրթության նոր չափորոշիչը ուսուցման ոչ
դաս-դասարանային համակարգի շրջանակներում: ԱՀՓ
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJApduipqD8vG9zEsDSSVtcKesTkIbw3e-KI
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ՆԻՍՏ 2
11:30 12:30

Խոսնակ՝ Աստղիկ Մկրտչյան

ՔԻՉ ՍԹՐԵՍ՝ ԲԱՐՁՐ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ, ՖԻՆՆԱԿԱՆ
ՓՈՐՁԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

Աստղիկ Մկրտչյանը բնակվում է Բեռլինում, կրթական
տեխնոլոգիաների անկախ փորձագետ է, կրթության
թվայնացման, ուսումնառության կազմակերման,
անցկացման եւ գնահատման խորհրդատու: Tutor Platform-ի համահիմնադիրը (2016-2021). Միջազգային
կրթական համաժողովների եւ հաքաթոնների
համակարգող եւ խոսնակ:

11:30 12:30
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Ֆին աշակերտների դպրոցական օրը սկսվում է բավական
ուշ՝ 9:00-9.45: Նրանք չեն հանձնում ստանդարտացված
թեստեր, համարյա չեն ստանում տնային
հանձնարարություն, ունենում են 20 րոպեանոց մի քանի
ընդմիջում: Այդուհանդերձ՝ Պիզա միջազգային ծրագրի
մեկնարկից սկսած՝ Ֆինլանդիան մշտապես առաջնորդում
է առաջատար երկրների ցանկը: Այն միակ երկիրն է,
որտեղ աշակերտներն ունեն թե՜ ակադեմիական բարձր
առաջադիմություն, թե՜ կյանքի բավարարվածության բարձր
զգացողություն: Ո՞րն է ֆիննական կրթական համակարգի
հաջողության գաղտնիքը եւ ինչպե՞ս այն կիրառել մեզ մոտ՝
սկսած մանկապարտեզից, մինչ դպրոց եւ համալսարան:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iIVTXeroQsGZMm3YAZV_hQ
Խոսնակ՝ Շվետանգնա Չակրաբարտի

ՀԱՍԿԱՆԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԿՈՆՏԵՔՍՏԸ

Շվետանգնա Չակրաբարտին կրթության միջազգային փորձագետ է,
Միջազգային Բակալավրիատ ծրագրի վերապատրաստող:
Խոսնակը  աշխատել է տարբեր երկրներում՝ դասավանդելով 3 տարբեր
միջազգային ուսումնական ծրագրեր։Նա Միջազգային դասավանդող
օնլայն ամսագրի (https://www.tieonline.com/) բլոգեր է:
Թեմա՝ Հասկանալ կրթության մշակութային կոնտեքստը

11:30 12:30

Խոսնակ՝ Մարինէ Ֆստկչյան
Խաչատուր

21-ՐԴ ԴԱՐԻ
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԻՆՉՊԵՍ
ԻՆՏԵԳՐԵԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մարինէ Ֆստկչյան Խաչատուրը կրթության
բնագավառի փորձագետ է,ով աշխատել է զանազան
կրթական կառույցներում: Մասնակցել է և անցկացրել
վերապատրաստումներ կրթության բնագավառի տարբեր
շահառուների համար: Նա նաև գրող հրապարակախոս է:

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

Թեմա՝ 21-րդ Դարի Հմտություններ. Ինչպես ինտեգրել
հմտությունները
Նպատակ՝
Ծանոթանալ 21-րդ դարի հմտություններին։
Ծանոթանալ գրքարարության պրոցեսին որպես
հմտությունների ինտեգրման միջոց:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJwlf-GqqDkqG9HYdoBJd68oJ_lTfzbXR3uE
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ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

ՆԻՍՏ 3
13:00 14:30

Խոսնակ՝ Ցոլեր Քեշիշյան

ՀԵՏԱՔՆՆԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԸ
Ցոլեր Քեշիշյանը աշխատում է
Լիբանանում՝ Իստվուդի միջազգային
դպրոցում որպես տարրական դպրոցի ուսուցիչ:
Նրա կրթական փիլիսփայությունը հետևյալն է. համատեղել
հարուստ փորձառությունը և կարեկից, խանդավառ, խելացի
ուսուցիչ լինելու ունակությունը՝ սաների և կրթական համայնքի
զարգացման գործում մեծ ներդրում ունենալու համար:

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

Թեմա` Հետաքննական ուսումնառության ուժը

13:00 14:30

Հետաքննական ուսումնառությունը (չշփոթել հետազոտական
ուսումնառության հետ) դասավանդման և ուսումնառության
նոր մոտեցում է, որը նպաստում է սաների մոտ
հետաքրքրասիրության և ստեղծագործական մտքի
զարգացմանը: Արդյունքում դասընթացը դառնում է ավելի
նպատակային և թիրախավորված:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlf-mgqjMoHtSFGwP6bgV7Vo2iWkY9xUa9
Խոսնակ՝ Ժաննա Հարությունյան

ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ
ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ
ՈՒԻԼՅԱՄ ՍԱՐՈՅԱՆԻ
«ՆՌՆԵՆԻՆԵՐ» ԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄ
Ժաննա Հարությունյանը Հանրակրթական պետական
չափորոշչի հայոց լեզվի և գրականության առարկայական
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խմբի փորձագետ է, վերապատրաստող: Երևանի հ. 152 հիմնական
դպրոցի տնօրենն է, դասավանդում է հայոց լեզու և գրականություն:
Թեմա՝ Միջառարկայական կապերը և Խորհրդանիշները Ուիլյամ
Սարոյանի «Նռնենիներ» պատմվածքում
Նպատակները.
Միջառարկայական կապերի և խորհրդանիշների միջոցով ցույց տալ, թե
ինչ կերպ է արտահայտվում տեքստում հույզը, զգացմունքը, ապրումը:
Ցույց տալ հայի բնավորության գծերը, անկոտրում ոգին
Արժևորել երազանքի ետևից գնալու գաղափարը
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJUtcuirqDkrHdP1Mq6u5CWuyKnsaFFrldiK

13:00 14:30

Խոսնակ՝ Աստղիկ Բալայան

ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿԱՀԵՆ
ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ
Աստղիկ Բալայանը ՀՊՄՀ դոցենտ է, մ.գ.թ., 
ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի գնահատման բաժնի մասնագետ:
Խոսնակը մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է:
Թեմա` Կարողունակահեն մոտեցման ապահովումը
մայրենիի դասընթացում

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

Հանդիպման ընթացքում խոսնակը կներկայացնի.
1. ՀՊՉ-ով սահմանված կարողունակությունների
արտացոլումը մայրենիի բովանդակության մեջ:
2. Կարողունակությունների ձևավորման պայմանների
ապահովումն ու գործընթացի կազմակերպումը:
3. Գործընթացի և արդյունքների գնահատումը:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_
p007WOlBTZCxPX3Gdha30Q
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ՆԻՍՏ 4

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

15:00 16:30

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

15:00 16:30
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Խոսնակներ՝ Ալեքսանդր Շագաֆյան, Ռաիսա Գալստյան

ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ.
ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_A3FxtFjETTKpV6QNJgN9Iw

Խոսնակ՝ Քրիստինա Սողիկյան

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՇԵՇՏԱԴՐՈՒՄՆԵՐԸ․
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի անգլերենի
հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի վարիչ
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://zoom.us/meeting/register/tJEtde-grz0sH9KzccONHwF8qDB1IIG07QT4

15:00 16:30

Խոսնակ՝ Նըրմալադևի Քանդասամի

ՍԿՍՈՒՄ ԵՆՔ ՓՈՔՐ
ՔԱՅԼԵՐԻՑ և ՍՏԱՆՈՒՄ
ՀԱՃՈՒՅՔ՝ 21-ՐԴ ԴԱՐԻ
ՍԱՆԵՐԻՆ ԶԱՐՄԱՑՆԵԼՈՎ
Նըրմալադեվի Քանդասամին անգլերեն լեզվի ուսուցիչ է՝
21 տարվա աշխատանքային փորձով: Նա Մալազիայի
Սբ. Պատրիկ դպրոցի Անգլերեն լեզվի բաժնի ղեկավարն է,
լեզվի խորացված ուսումնառության ծրագրի տարածքային
պատասխանատուն:
Միքրոսոֆթի նորարար ծրագրի փորձագետ է և
վերապատրաստող, Flipgrid ծրագրի հավատարմագրված
դասավանդող, Wakelet համայնքի ղեկավար:
Նա փոփոխություն բերող մասնագետ է, ով կիրառում է
զանազան տեխնոլոգիաներ:

ՀՈՒԼԻՍԻ 4

Թեմա՝ Սկսում ենք փոքր քայլերից և ստանում հաճույք՝
21-րդ դարի սաներին զարմացնելով

16:30 17:00

Դասընթացի գեյմիֆիկացիան բարձրացնում է
ուսումնառության արդյունավետությունը. այս հանդիպման
ընթացքում կծանոթանաք,թե ինչպես նորագույն
տեխնոլոգիաների միջոցով իրականացնել դա:
Հանդիպմանը կարող եք միանալ հետևյալ հղումով
գրանցվելով.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwuduispjsvE9yedMokHl1AcvnsbVlyfQ74

ՓԱԿՄԱՆ
ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Լիլիթ Մկրտչյան, EduArmenia-ի համահիմնադիր
Սեդա Քոչարյան, EduArmenia-ի համահիմնադիր
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EDUARMENIA ԾՐԱԳՐԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐ
Ծրագրի համահիմնադիրներին միավորել է հայկական
գիտակրթական համակարգը զարգացնելու երազանքը: Այս
երազանքի իրականացման առաջին քայլերը եղան ուսուցիչ
ների և դասախոսների համար համահիմնադիրների ջանքե
րով կազմակերպված անվճար վերապատրաստումները ՀՀ
և ԱՀ: Երազանքի ու մտորումների ծնունդը եղավ EduArmenia
ծրագրի ծնունդը, որը միտված է աշխարհասփյուռ հայության
գիտակրթական ներուժը միավորելու՝ ի բարօրություն ՀՀ և
ԱՀ զարգացման:
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Լիլիթ Մկրտչյան,
EduArmenia-ի
համահիմնադիր

Սեդա Քոչարյան,
EduArmenia-ի
համահիմնադիր

Անի Հովհաննիսյան,
Համահայկական
աշխատաժողովի տեխնիկական
մասի ղեկավար

Լուսինե Դաշյան,
Համահայկական
աշխատաժողովի
համակարգող

www.eduarmenia.org
armeducators@gmail.com
www.facebook.com/EduArmenia
www.linkedin.com/in/eduAarmenia

