
Կրթահամալիրում 2013թ. անհրաժեշտ աշխատողներ 

Աշխատող Մասնաճյուղ ժամանակ Հիմնավորում 

Դասվար    

2-րդ դասարան Նոր դպրոց  հունվարի 14 Հայարփի Տոնոյան` 

ֆիզարձակուրդ 

4-րդ դասարան Հիմնական դպրոց  փետրվարի 1 Անահիտ Աղասյան` 

ֆիզարձակուրդ 

1-ին դասարան Դպրոց-պարտեզ  սեպտեմբեր  

1-ին դասարան Դպրոց-պարտեզ  սեպտեմբեր  

Դաստիարակ     

Երաժշտության  Նոր դպրոց ապրիլ  Սաթենիկ Միրզոյան` 

ֆիզարձակուրդ 

Երկարօրյա Դպրոց-պարտեզ  ապրիլ Յանա Աբովյան` 

ֆիզարձակուրդ 

Մայրենի լեզու դասավանդող Դպրոց-պարտեզ  ապրիլ Քրիստինե Շահբազյան` 

ֆիզարձակուրդ 

Ակումբների ղեկավարներ    

Ռոբոտիքս   հունվար Սերգեյ Բրուտյան` 

աշխատանքից ազատվում է 

Տեխնիկական ստեղծագործության    7-9-րդ դասարանների 

ուսումնական պլանով` 

սովորղի ընտրությամբ 

գործունեություն 

Թուրքերեն   Հեղինակային կրթական 

ծրագիր 

Պարսկերեն   Հեղինակային կրթական 

ծրագիր 

Գրասենյակի ղեկավար Միջին դպրոց մարտ Վարդուհի Հայրյան` 

ֆիզարձակուրդ 

 

Կրթահամալիրում մանկավարժական աշխատողին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները 

բխում են կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրից. 

Ստեղծողի դպրոց։  Ուսումնասիրելու հմտություններ, խոսքի մշակույթ, օտար լեզվի կիրառում (օտար 

լեզվով կարդալու սովորություն)։ Կրթահամալիրում մշակվող և իրականացվող հեղինակային 

կրթական ծրագրի իրավական ակտերի իմացություն, թպագրային քննարկումների մասնակցություն։  

Մեդիահանրակրթություն։ Աշխատանքային սեփական գործիքներ` անհատական համակագիչ, 

ինտերնետ, ֆոտոխցիկ. պատրաստ լինի աշխատանքի գալու անձնական նոթբուքով (նեթբուքով), 

թվային միջոցներով, սոցիալական ցանցերում ակտիվ վարվող էջ (էջեր), մասնագիտական 

հետաքրքրություններ, ինքնակրթությունը արտահայտող անձնական բլոգ, մանկավարժական 



աշխատանքը իր բլոգի  միջոցով կազմակերպելու հմտություններ, էլեկտրոնային փոստը (այդ թվում` 

օրագիր, օրացույց, ուսումնական պահոց) վարելու հմտություններ։ 

Անհատի կրթական պատվեր։  Մասնագիտական զարգացման անհատական ծրագիր, դրա 

իրականացման նախագծում։  

 

Մանկավարժական կադրերի բանկ 
Կրթահամալիրում mskh.am-ում ստեղծվում է մանկավարժական կադրերի բանկ` 
«Գործատու» էջը, որտեղ հավաքվում են կրթահամալիր դիմող մասնագետների 
տեղեկությունները, նրանց ուղղված վերապատրաստումների 
հայտարարությունները, առաջադրանքները, այլ տեղեկություններ։ Կադրերի 
բանկում ընդգրկված մասնագետներն իրենց նախաձեռնությամբ մասնակցում են 
կրթահամալիրում հեղինակային կրթական ծրագրի ստեղծագործական բաց 
հավաքներին, առցանց քննարկումներին։ Կրթահամալիր դիմող մասնագետների 
վերապատրաստումներն ավարտվում են փորձառությամբ, որի բազան 
կրթահամալիրի մասնաճյուղերն են` դպրոցները, կաբինետները, ակումբները։  
Մասնաճյուղերի ղեկավարների նախաձեռնությամբ կադրերի բազայում ընդգրկված 
մասնագետների միջոցով կարող է կազմակերպել մեկ շաբաթից մինչև մեկ ամիս 
բացակայող աշխատողի փոխարինումը։ Կադրերի բանկը վարում է կրթահամալիրի 
կադրերի տեսուչը։  

 
Մանկավարժական աշխատողի ընդունելու մասին 

 
Նոր մանկավարժական աշխատողի կարիքը` թափուր պաշտոնի առկայությունը, 
դպրոցի ղեկավարը համաձայնացնում է կրթահամալիրի տնօրենի հետ: Աշխատողի 
թեկնածուին Կրթահամալիրում առկա թափուր պաշտոնների մասին տեղեկությունը 
հրապարակվում է «Գործատու» էջում` նշելով մասնագետի ընտրության ժամանակը։ 
Թափուր պաշտոնի համար աշխատողի թեկնածուի ընտրությունը դպրոցի 
ղեկավարը կատարում է կադրերի բանկից` mskh.am-ի «Գործատու» էջի միջոցով 
կրթահամալիր դիմած մասնագետներից: Ընտրվող մասնագետը պիտի անցած լինի 
առնվազն մեկ  վերապատրաստում և ունենա վերապատրաստող մասնագետների 
երաշխավորությունը, անցնի թափուր պաշտոնի համար անհրաժեշտ ստուգումներ, 
երկշաբաթյա փորձառություն: Ստուգումների բովանդակությունը որոշվում է ըստ 
կրթական ծրագրի և դասավանդվող առարկայի: Ստուգումների բովանդակությունը 
որոշում և թեկնածուին երաշխավորում են կրթահամալիրի տնօրենի հրամանով 
նշանակված անձինք: Անհրաժշտության դեպքում դպրոցի ղեկավարը թեկնածուի 
պատվերով կարող է կազմակերպել հեղինակային կրթական ծրագրի և 
մեդիահմտությունների յուրացման դասընթաց: Ստուգումները, բովանդակությունից 
ելնելով, կազմակերպվում են տեղում կամ հեռավար ձևով:  
  
Նախադպրոցական կրթության դաստիարակ, դասվար  

 մայրենի լեզու (բանավոր, գրավոր խոսք (պատում), մանկական դասական 
ստեղծագործությունների անգիր իմացում, ստեղծագործական 
երևակայություն) 

 մաթեմատիկա  

 դիզայն-տեխնոլոգիա 



 երաժշտություն (կրթահամալիրի երգչախմբում ընդգրկվածություն)  

 օտար լեզուներ (հանրակրթության պետական չափորոշի բավարարում, 
մանկավարժական նյութի թարգմանություն) 

 ֆիզիկական կուլտուրա (լող, մարմնամարզական հմտություններ, մարզական 
խաղեր) 

 մեդիատեխնոլոգիաներ (ms offiece, web, բլոգի ստեղծում, վարում) 

 կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրի յուրացում 
 
5-12-րդ դասարաններում, քոլեջում դասավանդող 

 դասավանդվող առարկայի իմացություն 

 մեդիատեխնոլոգիաներ (ms offiece, համացանց, web, բլոգի ստեղծում, 
վարում) 

 կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրի յուրացում 
 
Դպրոցի ղեկավարը թեկնածուին կրթահամալիրի տնօրենին է ներկայացնում 
մասնագետների երաշխավորությունները ստանալուց հետո:  
 

2013թ ֆիզարձակուրդից 

վերադարձողներ 
պաշտոն Ժամանակահատված 

Ներսիսյան Արևիկ մայրենի լեզու  դասավանդող 
ապրիլին 

Ավետիսյան Լիլիթ մաթեմատիկա, մեդիատեխնոլոգիներ 

դասավանդող 
մինչև սեպտեմբեր 

Մամիկոնյան Լուսինե գրասենյակի ղեկավար 
մարտ-ապրիլ 

Հովհաննիսյան Լիանա գրասենյակի ղեկավար ապրիլին 

Ստեփանյան Տաթևիկ երաժշտության դաստիարակ 

դասավանդող 
հուլիսին 

Մեդոյան Նելլի անգլերեն  դասավանդող 
հուլիսին 

Գևորգյան Հայկուշ մասնագետ  
սեպտեմբերին  

Գյոնջյան Արմինե դասվար 
մինչև սեպտեմբեր 

Հակոբյան Լիանա մաթեմատիկա դասավանդող 
սեպտեմբերին 

Ամուջանյան Սուսաննա մեդիատեխնոլոգիաներ, կինո-

ֆոտոլրագրություն դասավանդող 
սեպտեմբերին 

Մանուկյան Լալա անգլերեն դասավանդող 
մինչև սեպտեմբեր 

 


