
ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

Հասմիկ Սարիբեկյան Ռոբերտի 

 

 

 

Աշխատողի անձնական թերթիկ 

Հրապարակվում է աշխատողի skyDrive-ում, կայքում 

 

Էլեկտրոնային հասցե Hasmik-s@mskh.am 

Կրթություն 

Հանրակրթություն 

● «Վահան Թեքեյանի »անվան թիվ 92 

հանրակրթական դպրոց 

ուսումնառության տարեթվերը 

1989-1999թթ. 

Մասնագիտական կրթություն բարձրագույն 

Հայաստանի Գյուղատնտեսական ակադեմիա 
ուսումնառության տարեթվերը 

1999-2004 

● ֆակուլտետ 
«Ձեռնարկությունների  

տնտեսագիտություն և կառավարում» 

● որակավորումը ըստ դիպլոմի Տնտեսագետ  -կառավարիչ 

Երևանի Հյուսիսային համալսարան 

ուսումնառության տարեթվերը 

2009-2012 

 

• ֆակուլտետ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

• որակավորումը ըստ դիպլոմի մանկավարժ 

Վկայագրված վերապատրաստումներ  

● վերապատրաստման անվանումը 

Քառօրյա վերապատրաստում «Մխիթար 

Սեբաստացի»կրթահամալիրում         

(Հունիսի 21-25 2022թ.) 

● վերապատրաստման անվանումը 

Մուտքի ճամբար «Մխիթար Սեբաստացի» 

 կրթահամալիրում                                

(օգոստոսի 16-18 2022թ.) 

• վերապատրաստման անվանումը 
«Course design best practice» Մայիսի 10-

օգոստոսի 25, 2020 



• վերապատրաստման անվանումը 
Etwinning Armenia «Game-based learning» 

Մայիսի 1-30, 2021թ 

• վերապատրաստման անվանումը 
Online professional English network «English for 

STEM» 08.08.2022 

• վերապատրաստման անվանումը 
«Understanding  and anticipating classroom 

management problems» 02.04.2022 

• վերապատրաստման անվանումը «Understanding learner motivation»22.03.2022 

• վերապատրաստման անվանումը 
«Engaging with assessment for learning» 

02.14.2022 

• վերապատրաստման անվանումը 

ԿՏԱԿ «Ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման առցանց միջոցներ» 

20.01.2022 

• վերապատրաստման անվանումը 
Etwinning Armenia«Metacognitive approach in 

teaching» 01.07.2020 

• վերապատրաստման անվանումը 
ԿՏԱԿ «Հեռավար ուսուցման կազմակերպման 

հմտություններ» 04.03.2022 

• վերապատրաստման անվանումը 

Future English online teacher community «Future 

English teacher development » 01.01.2022-

01.03.2022 

• վերապատրաստման անվանումը 
Mooc summer 2022 «Teaching English to  young 

learners» 

Աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ կամավորական 

Աշխատելու տարեթիվը 
Կազմակերպության, ծրագրի 

անվանումը 
Կատարած աշխատանքը 

Հուլիսի 11-Օգոստոսի 4 
Արևմտյան դպրոց պարտեզի 

ամառային ճամբար 
    կամավորական         

«Բարձունք» Հկ գիտակրթական 

կենտրոն 2020- մինչ  օրս 

«21-րդ  դարի հմտություններ» 

ուսումնական փաթեթի 

դասավանդում 

      կամավորական 

«Մոնավա» մանկապարտեզ 

զարգացման  կենտրոն 2018-

2022 

 «Аrtակարգ Անգլերեն» 

հեղինակային փաթեթի 

դասավանդում 

     Հաստիքով սահմանված 

«Չիպոլինո» մանկապարտեզ -

զարգացման կենտրոն 2021-2022 

 «Аrtակարգ Անգլերեն» 

հեղինակային փաթեթի 

դասավանդում 

     Հաստիքով սահմանված 



Որպես վերապատրաստող իրականացրած վերապատրաստումներ  

Ժամանակը Անվանումը Տեղը 

2020-մինչ  օրս ELUMA TESOL Թվային հարթակ 

  - 

Մասնագիտական հրապարակումներ 

Վերնագիր Հրապարակման տեղը 

 - 

 - 

 - 

  

Լեզուների իմացություն (թվարկել՝ նշելով իմացության մակարդակը) 

Հայերեն-գերազանց 

Ռուսերեն-գերազանց 

Անգլերեն-գերազանց 

Գերմաներեն-լավ 

Իսպաներեն-լավ 

• ՏՀՏ հմտություններ (թվարկել Ձեր կողմից գործածվող թվային 

միջոցները, համակարգչային ծրագրերը)Microsoft office, interneet, 

Smart notebook, Google Jamboard, Nearpod, Liveworksheets 

 
  

Համակարգիչ, պլանշետ,  ֆոտոխցիկ, Word, Excel, Paint 

Հետաքրքրություններ 

Ընթերցանություն, թարգմանչություն և  

պոեզիա,ճամփորդություն,գեղանկարչություն, ձեռագործ արվեստ, 

թատրոն, երաժշտություն, ազգային պարեր,  էսթետիկ բլոգավարություն 

Այլ տեղեկություններ 

2018-ից ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի անդամ 

2021-ից թիվ 75 հանրակրթական դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ   

 

 



 


