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Էլեկտրոնային հասցե 
Nikonar@mskh.am, nikonar@gmail.com 

 

Կրթություն 

Հանրակրթություն 

 դպրոցի անունը, համարը Երևան, Հ99դպրոց,1974-1984 

Մասնագիտական կրթություն  

 հաստատության անվանումը ԵՊՀ 

 ֆակուլտետ բանասիրական 

 որակավորումը ըստ դիպլոմի Բանասերի և ուսուցչի 

Վկայագրված վերապատրաստումներ  

 1996-97թթ. Լուսավորության նախարարության 

կողմից կազմակերպած կրթական 

բարեփոխումների սեմինարներ 

 

 1998թ. Ջ. Սորոսի հիմանադրամի կողմից 

կազմակերպված կրթական բարեփոխումների 

սեմինարներ 

 

 2001-2002թթ.ՀԲ-ի ԴԲԾ ծրագրի   

 2001թ. ինֆորմացին տեխնոլոգիաների 

դասընթացներ 
 

 2001-2002թթ. «Քայլ առ քայլ» հիմնադրամի 

կազմակերպած տարրական դպրոցի 

ուսուցիչների վերապատրաստման 

դասընթացներ 
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 2002թ. «Քայլ առ քայլ» հիմնադրամի 

կզմակերպած վերապատրաստողների 

վերապատրաստման  խորացված 

դասընթացներ 

 

 2002թ. «Քայլ առ քայլ» կրթական ծրագրի 

կազմակերպած քննադատական 

մտածողությունը գրելու և կարդալու 

միջոցավ ծրագրի սեմինարներ 

 

 2003թ. «Քայլ առ քայլ» «Ամառային դպրոց» 

ծրագրի մեթոդներ առարկայական բոլոր 

ոլորտներում գործածելու համար «Ակտիվ 

ուսուցման դասընթաց»  

 

 2003թ. «Այրեքս» միջազգային կազմակերպություն 

«Մանկավարժական կադրերի պատրաստման ու 

աջակցության և ուսումնական ծրագրերի 

բարեփոխման»PSI ծրագիր 

 

 2004թ. «Մանկավարժական կադրերի 

պատրաստման ու աջակցության և ուսումնական 

ծրագրերի բարեփոխման»PSI ծրագիր. 

Վերապատրաստող 

 

 2004թ. «Փրոջեքթ հարմոնի»ծրագիր 

«Տեխնոլոգիաների կիրառումը դասարանում» 
 

 2006թ. «Քայլ առ քայլ» «Կրթություն ընդդեմ 

կոռուպցւայի» սեմինարներ 
 

 20015թ. Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության ղեկավարման իրավունքի 

հավաստագիր 

 

Աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ կամավորական 

Աշխատելու տարեթիվը 
Կազմակերպության, ծրագրի 

անվանումը 
Կատարած աշխատանքը 

1986-2012թթ. 

 

«Մխիթար Սեբստացի» 

կրթահամալիր 

Կրթահամալիրի «Նոր դպրոց» 

մոդել ծրագրի ղեկավար 

  
Մանկավարժության կենտրոնի 

ղեկավար 

2013թ.  
«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի  
Քոլեջի ղեկավար 



2014թ 
«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի 
Կրթահամալիրի փոխտնօրեն 

2015-ից 
«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի 
Նոր դպրոցի տնօրեն 

Որպես վերապատրաստող իրականացրած վերապատրաստումներ  

Ժամանակը Անվանումը Տեղը 

2006թ. 

ՀԲ «Կրթության որակ և 

համապատասխանություն» 

վարկային ծրագիր. Դասվարների 

վերապատրաստող 

ՀՀ դպրոցներ 

2005-2006թթ. 

PSI ծրագիր մանկավարժական 

վերապատրաստումների 

կազմակերպում 

մանկավարժական քոլեջի և 

ինստիտուտի դասախոսների 

համար 

Գորիսի 

2008-2009թթ  

Յունիսեֆ, ՀԲ ԾԻԳ  

Դաստիարակների 

վերապատրաստող 

 

Գյումրի, Վանաձոր 

 

2009-2010 

«Հանրակարթական դպրոցում 

նախապատրաստական 

ուսուցում»ծրագրի վարիչների, 

դաստիարակների, 

երաժշտության 

դաստրարակների 

վերապատրաստում 

 
 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 

2011թ. 

Կրթության որակ և 

համապատասխանություն 

երկրորդ վարկային ծրագիր  

Դասվարների 

վերապատրաստում 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 

2016 
Տնօրենի հավաստագրի 

վերապարատրաստում  



2018-2020 

Հանարապետության 

նախադպրոցական 

հաստատությունների 

աշխատոխների 

վերապատրաստումներ 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 

2021թ․ օգոստոս 

Կապան համայնքի 

նախադպրոցական 

հաստտություննների քառօրյա 

վերապատրաստում Հեղինակային  

կրթական ծրագրով 

Կապան 

2021թ․ հոկտեմբեր 

Կապան համայնքի 

նախադպրոցական 

հաստտություննների քառօրյա 

վերապատրաստում Հեղինակային  

կրթական ծրագրով 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 

Մասնագիտական հրապարակումներ 

Վերնագիր Հրապարակման տեղը 

«Սովորողների անհատական զարգացման վերահսկողության և 

գնահատման համակարգեր» 

 

«Հեղինակային 

մանկավարժության հեղինակների 

հանրապետական 2-րդ հավաք» 

 

«Կրտսեր դպրոցի ղեկավարի փաթեթ» 

 

Հեղինակային մանկավարժության 

հեղինակների հանրապետական 

3-րդ հավաք» 

«Երկարացված օրավ ծրագիր» 

 

Հեղինակային մանկավարժության 

հեղինակների հանրապետական 

4-րդ հավաք» 

«Հանրակարթական դպրոցում նախապատրաստական 

ուսուցում»ծրագրի վերապատրաստման մոդուլներ 

Դաստիարակների 

Երաժշտության դաստիարակների 

Վարիչների 

 

«Շաղիկ» 

«Նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների 2008-2015թթ 

ռազմավարական ծրագրի փորձնական փուլի իրականացման 

ուղեցույց» համահեղինակ 

 

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 

 

 

Հանրակրթական դիջիտեք 



Հրապարակումներն՝ բլոգում,   « ԴՊԻՐ» մանկավարժական 

էլեկտրոնային հանդես 
 

  

Լեզուների իմացություն (թվարկել՝ նշելով իմացության մակարդակը) 

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

ՏՀՏ հմտություններ (թվարկել Ձեր կողմից գործածվող թվային միջոցները, 

համակարգչային ծրագրերը) 

Microsoft Office, պրոեկտոր, էլ գրատախտակ, թվային ֆոտախցիկ, ձայնագրիչ,  

Հետաքրքրություններ 
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