Պարտադիր է լրացնել unicode տառատեսակով:

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ
Արմինե Աբրահամյան Վահրամի
Անձնական տեղեկություններ (չեն հրապարակվում)
Ծննդյան վայրը

Քաղաք Երևան

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

17.11.1978թ.

Քաղաքացիությունը

ՀՀ

Հաշվառման հասցե (ըստ անձնագրի)

Չայկովսկու 30 բն.13

Փաստացի հասցե (եթե տարբեր է հաշվառման հասցեից)

Չայկովսկու 30 բն.13

Ընտանեկան կարգավիճակ

ամուսնացած

Կուսակցականություն

անկուսակցական

դասավանդող

Հասարակական գործունեություն
Հեռախոսահամարներ (տան, բջջային)

Տուն / 060530412 / , բջջ. /093260996 /
armineab@mskh.am, armineab1978@gmail.com,

Էլեկտրոնային հասցե

armineab@mail.ru

Ընտանիքի անդամներ
Անուն ազգանուն

Ձեզ հետ հարաբերությունը

Աշոտ Բլեյան

ամուսին

Դավիթ Բլեյան

որդի

Զբաղվածությունը
Կրթահամալիրի տնօրեն
Հաճախում է Դպրոց-պարտեզի 3-4
տարեկանների խումբ

Նախասիրություններ
Ընթերցանություն, երաժշտություն,
Այլ տեղեկություններ

Աշխատողի անձնական թերթիկ
Հրապարակվում է աշխատողի skyDrive-ում, կայքում

Էլեկտրոնային հասցե

armineab@mskh.am

Կրթություն
Հանրակրթություն


դպրոցի անունը, համարը

ուսումնառության տարեթվերը

Դանիել Վարուժանի անվան թիվ 89 միջնակարգ

1985-1995

Մասնագիտական կրթություն


հաստատության անվանումը

ուսումնառության տարեթվերը

«Մխիթար Սեբաստացի» մանկավարժական քոլեջ

1997-2000

«Հյուսիսային համալսարան»

2013-2016
 Դասավանդում տարրական
դասարաններում



ֆակուլտետ

 Մանկավարժություն և մեթոդիկա
/հեռավար ուսուցման ծրագրով,
սովորում եմ 4-րդ կուրսում/



որակավորումը ըստ դիպլոմի

Տարրական դասարաններում դասավանդող

Վկայագրված վերապատրաստումներ
2002թ. մասնակցել եմ «Քայլ առ Քայլ»
կրթական ծրագրի շրջանակներում


վերապատրաստման անվանումը

կազմակերպված «Քննադատական
մտածողության զարգացումը կարդալու եւ
գրելու միջոցով» ծրագրի հնգօրյա
սեմինարներին:
2006 թ հոկտեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին



վերապատրաստման անվանումը

իրականացված կրտսեր դպրոցի
ուսուցիչների վերապատրաստման հնգօրյա
սեմինարներին:
2007թ. հւուլիսին մասնակցել եմ կրտսեր



վերապատրաստման անվանումը

դպրոցի ուսուցիչների հնգօրյա
վերապատրաստմնան սեմինարներին:



վերապատրաստման անվանումը

2009թ. մասնակցել եմ «Քայլ առ Քայլ »

կրթական ծրագրի շրջանակներում
կազմակերպված մենթորների
վերապատրաստման երկօրյա ներածական
դասընթացին :
2009թ. Հունիս ամսին մասնակցել եմ


«Մաթեմատիկայի արդյունավետ

վերապատրաստման անվանումը

դասավանդումը կրտսեր դպրոցում»
թեմայով`հնգօրյա սեմինարներին:

Աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ կամավորական
Աշխատելու տարեթիվը

2001թ.

Կազմակերպության, ծրագրի

Կատարած աշխատանքը

անվանումը
«Մխիթար Սեբաստացի» կ/հ

Դաստիարակ, դասվար, մայրենի
լեզվի դասավանդող

Որպես վերապատրաստող իրականացրած վերապատրաստումներ
Ժամանակը

Անվանումը

Տեղը

«Նախադպրոցականի
2005թ.

զարգացումը կրտսեր դպրոցում»

«Մխիթար Սեբաստացի»

«Նախադպրոցականի
զարգացումը կրտսեր դպրոցում»
հանրապետական ծրագրի
շրջանակներում հանդես եմ եկել
2008-2010թ .

որպես վերապատրաստող,

«Մխիթար Սեբաստացի»

վարել եմ տասնօրյա
սեմինարներ՝ 3-6 տարեկանների
խմբերում աշխատող
դաստիարակների հետ:

Մասնագիտական հրապարակումներ
Վերնագիր

Հրապարակման տեղը

Մասնակցել եմ «Նախադպրոցականի զարգացումը կրտսեր
դպրոցում» հանրապետական ծրագրի մշակմանը և փորձարկմանը
Ուսումնահետազոտական ճամբարները
որպես հանրակրթության զարգացման լաբորատորիա

«Ծուղրուղու» զարգացնող
նյութերի ժողովածու 2-6
տարեկանների համար
«Դպիր» №21

Ի՞նչն է ավելի կարևոր…

«Դպիր»№ 26

Մեդիայի կիրառումը երաժշտական գործունեության մեջ

«Դպիր» №30

«Էլեկտրոնային մատենիկներ». նախագիծ

«Դպիր» № 34

«Ձայնագրիչը լեզվագործունեությն գրավիչ խաղալիք»

«Դպիր» № 61

Լեզուների իմացություն (թվարկել՝ նշելով իմացության մակարդակը)
Հայերեն՝ գերազանց / գրավոր, բանավոր /
Ռուսերեն՝ լավ / գրավոր, բանավոր /
Անգլերեն՝ բավ. / գրավոր, բանավոր /

ՏՀՏ հմտություններ (թվարկել Ձեր կողմից գործածվող թվային միջոցները,
համակարգչային ծրագրերը)
Համակարգիչ, թվային ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ, փլեյեր
Microsoft Office – Word, PowerPoint
Adobe Photoshop CS
Internet Explorer
Windows Movie Maker
Vegas 8 Pro
SMART Notebook
Wondershare Video Editor
Wondershare Photo Story Platinum
Հետաքրքրություններ
Մանկավարժություն, բնագիտություն, արվեստ

Այլ տեղեկություններ

