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Ուսումնական բլոգ 
https://anahitharutyunyan4blo

g.wordpress.com/ 

Կրթություն 

Հանրակրթություն 

 դպրոցի անունը, համարը Երևան, 120 դպրոց, 1989-1999 թթ. 

Մասնագիտական կրթություն  

 հաստատության անվանումը 
1.  Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի պետական 

 մանկավարժական ուսումնարան, 

2001-2004 թթ., 

2. Երևանի Հյուսիսային համալսարան, 

2010-2012թթ., 

3. ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիա, 2017-2020 թթ. 

 
 

 ֆակուլտետ 

1. տարրական դասարանների 

դասավանդում, 

2. մանկավարժություն, 

3. հոգեբանություն 

 

 

 

 
 

 որակավորումը ըստ դիպլոմի 

1. «Դասավանդումը տարրական 

դասարաններում» որակավորում, 

2. Մանկավարժություն և մեթոդիկա» 

մասնագիտությամբ 

մանկավարժության բակալավրի 

աստիճան, 

3.  «Կառավարման հոգեբանություն» 

մասնագիտությամբ հոգեբանության 

մագիստրոսի աստիճան 

mailto:anahit.harutyunyan@mskh.am


Վկայագրված վերապատրաստումներ  

 Տարրական դասարանների դասվարների» 

հնգօրյա վերապատրաստում, 2006 թ., 

 

 «Մաթեմատիկայի ուսուցումը փոքր 
խմբերում», 2008 թ., նոյեմբեր 

 

 ՀՀ ԿԳՆ, Մայքրոսոֆթ ընկերություն, «Նորարար 

ուսուցիչներ 2010» մրցույթ, 2010 թ. 

 

 «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամը 
«Քննադատական մտածողության 

զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով» 

միջազգային կոնսորցիումի հետ համատեղ 

իրականացվող USAID-ի «Բոլոր երեխաները 

կարդում են» ծրագրի շրջանակում 

ֆինանսավորվող «Գնահատման գործիքներ 

տարրական դասարաններում 

գրաճանաչության արդյունավետ 

դասավանդման նպատակով» 

 

վերապատրաստում, 2013 թ.,  

 Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան 

ճեմարանում «Տարրական դպրոցի զարգացման 

հեռանկարները 21-րդ դարում» խորագրով 

գիտաժողով, 2014 թ., հոկտեմբեր 
 

 

 «Թերթելով էջերը. էլեկտրոնային գրքի 

մշակույթը Հայաստանում» ծրագիր 

 

 Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի»կրթահամալիր, 

հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 

իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ 

հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի 

վերապատրաստում, 2021 թ., օգոստոս- 

հոկտեմբեր 

 

Աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ կամավորական 

Աշխատելու տարեթիվը 
Կազմակերպության, ծրագրի 

անվանումը 
Կատարած աշխատանքը 

2004 թվականից սեպտեմբերի 

1-ից մինչ օրս 

«Մխիթար Սեբստացի» 

կրթահամալիր 

 

դասավանդող 

 

2004-2006 թթ. 
«Մխիթար Սեբստացի» 

կրթահամալիր, նախակրթարան 
դաստիարակ 



 

2006 թ., 
«Մխիթար Սեբստացի» 

կրթահամալիր, կրտսեր դպրոց 
դասավանդող 

 

 
2008-2009 թթ. 

«Մխիթար Սեբստացի» 

կրթահամալիր, 

մանկավարժության 

սպասարկման կենտրոն 

 

 
կրտսեր դպրոցի մասնագետ 

 
2013թ., 2019 թ., 

«Մխիթար Սեբստացի» 

կրթահամալիր, Քոլեջ, 

Նախադպրոցական կրթություն 

 

դիպլոմային աշխատանքների 

ղեկավար 

 

2012-2013 թթ., 2015-2016 թթ., 

2019-2020 թթ., 

«Մխիթար Սեբստացի» 

կրթահամալիր, «Իմացումի 

հրճվանք» լաբորատորիա 

 
համակարգող, ղեկավար 

Որպես վերապատրաստող իրականացրած 
վերապատրաստումներ 

Ժամանակը Անվանումը Տեղը 

2008թ., 
Նախակրթարանների 

հանրապետական ծրագիր 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 

2011թ., 
«Նեթբուքն ինձ դասընկեր» 

ծրագիր 
Արցախ 

 

 

2015 թ-ից 

«Ծանոթություն կրթահամալիրին 

«Բլոգային-նախագծային 

ուսուցում»» քառօրյա 

վերապատրաստումներ 

 
«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 

2015 թ-ից 
«Մուտք» մանկավարժական 

ճամբարներ 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 

 

2012 թ-ից «Իմացումի հրճվանք» 

լաբորատորիա 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 

Մասնագիտական 
հրապարակումներ 

Վերնագիր Հրապարակման տեղը 

5 տարեկանի զարգացումը գործունեության ընթացքում (Դպիր 14) 

Օտար լեզուները «Իմացումի հրճվանք» ծրագրում (Դպիր 21) 

Առավոտյան պարապմունք (Դպիր 21) 

http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir14-9.html
http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir21-21.html
http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir21-59.html


Ուսումնահետազոտական ճամբարները որպես հանրակրթության 

զարգացման լաբորատորիա 

 
(Դպիր 21) 

Դասարանը ուսումնահետազոտական լաբորատորիա (Դպիր 32) 

Մեդիատեխնոլոգիաների խորացված ուսուցման 2-րդ դասարան (Դպիր 41) 

«Նեթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագիրն անհրաժեշտ է (Դպիր 45) 

Ուսումնական արձակուրդ (Դպիր 48) 

Մեդիաստեղծագործական աշխատանք (Դպիր 51) 

Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման մեթոդական 

նկարագրություն 

 
(Դպիր 65) 

Էլեկտրոնային ընթերցարաններ «Ղափամա» ծեսից (Դպիր 66) 

Ռոդարին ուսումնական գործունեության մեջ (Դպիր 69) 

Բանավոր մաթեմատիկայի մասին (Դպիր 93) 

Ուսուցչի բլոգ՝ ուսուցչի գործունեության ու մասնագիտական 

զարգացման հայելի 

 
(Դպիր 114) 

Առաջին դասարանցու ուսումնական անհատական գործիք (Դպիր 117) 

Ուսուցչի իմ օրագիրը (Դպիր 124) 

Շարժական բացիկներ և նոր մեդիահմտություն (Դպիր 137) 

Մանկավարժական աշխատողի ընդունելության բաց համակարգ (Դպիր 143) 

Կար-չկար մի անսովոր տուն կար… (Դպիր…) 

Մարզական գործունեության կազմակերպումը (Դպիր…) 

Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը (Դպիր…) 

Պյոտր Կապիցա «Ժամանակակից երիտասարդության 

ստեղծագործական դաստիարակության և կրթության որոշ 

սկզբունքներ» (թարգմանություն) 

 
 

(Դպիր 102) 

http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir21-54.html
http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir32-11.html
http://notebook.mskh.am/art.php?id=182
http://notebook.mskh.am/art.php?id=272
http://notebook.mskh.am/art.php?id=338
http://notebook.mskh.am/art.php?id=440
http://dpir.mskh.am/hy/node/324
http://dpir.mskh.am/hy/node/379
http://dpir.mskh.am/hy/node/421
http://dpir.mskh.am/hy/node/1035
https://dpir.mskh.am/hy/node/1373
https://dpir.mskh.am/hy/node/1428
https://dpir.mskh.am/hy/node/1563
https://dpir.mskh.am/hy/node/1767
https://dpir.mskh.am/hy/node/1855
http://dpir.mskh.am/hy/node/1166v


 Նախագծային ուսուցման ընթերցարան, 3-րդ դասարան 

 
 Հորինուկներ, 2-3-րդ դասարաններ 

 
 Եռալեզու Հորինուկներ, 2-3-րդ դասարաններ 

 
 Բառադարան, 1-ին դասարան 

 
 Համեղ բառադարան, 5-6 տարեկաններ 

 

 

 
 

«Տիգրան Հայրապետյան» 

գրադարան 

Լեզուների իմացություն (թվարկել՝ նշելով իմացության մակարդակը) 

Հայերեն (մայրենի) ռուսերեն(լավ) անգլերեն(լավ) 

ՏՀՏ հմտություններ (թվարկել Ձեր կողմից գործածվող թվային միջոցները, 

համակարգչային ծրագրերը) 

Microsoft Office, Movie Maker, Smart Notebook 

 

https://lib.mskh.am/2016-08-10-12-51-30/bookauthors/166-%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%BF-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://lib.mskh.am/2016-08-10-12-51-30/bookauthors/166-%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%BF-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6

