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Կրթություն՝
19821982-1987

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական
ինստիտուտ, ֆրանս-գերմանական ֆակուլտետի գերմաներեն լեզվի բաժին:
Մասնագիտություն՝ գերմանագետ, գերմաներեն և անգլերեն լեզուների ուսուցիչ:

Պրակտիկա՝
Պրակտիկա՝
0303-09, 1995

Գերմանիայի Շտուտգարթ քաղաքի տարբեր տիպի դպրոցներ, Օլգա մանկական
հիվանդանոցային դպրոց:

Աշխատանքային փորձ`
փորձ`
19871987-1996
19931993-1998
01.09.1996 –
առ այսօր

Էջմիածին շրջանի Արաքս գյուղի միջն. Դպրոց, որպես գերմաներեն լեզվի
ուսուցչուհի
Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ, որպես գերմաներեն լեզվի դասախոս՝
համատեղության կարգով
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Պետական լեզվաբանական համալսարան, որպես
գերմաներեն լեզվի դասախոս

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների`
գիտաժողովների`
25.11.2005
06.11.2009
14.1014.10-16.10,
2010
02.1102.11-04.11,
2011

Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի գիտաժողով, մասնակցություն զեկույցով
Գիտական ինտերակտիվ կոնֆերանս «Հաղորդակցություն հանուն մշակութային
միասնության», մասնակցություն թեզիսով
Միջազգային գերմանագիտական գիտաժողով՝ «Լեզվաբանություն և լեզվի
դասավանդման մեթոդիկա», մասնակցություն զեկույցով
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Պետական լեզվաբանական համալսարանում
գերմաներեն բաժնի բացման 75-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի
մասնակցություն
«Կանանց
և
տղամարդկանց
իրավահավասարությունն
արտահայտող լեզվական միջոցները գերմաներենում» զեկույցով

Մասնակցություն սեմինարների և որակավորման դսընթացների`
դսընթացների`
19.0219.02-07.03,
1993

Գյոթեի անվ. ինստիտուտի կրթաթոշակ, սեմինար դասագրքերի հեղինակների
համար, մասնակցություն դասագրքի նախագծով, Գերմանիա, Նյուրենբերգ

02.0502.05-29.05,
1993
01.0601.06-31.08,
1995
07.08.1999

20022002-2003
13.0713.07-02.08,
2003
29.0129.01-10.03,
2007
25.0525.05-29.05,
2010
03.0603.06-05.06,
2010
25.0625.06-26.06,
2010
23.0523.05-26.05,
2011
30.05.2011
28.0628.06-01.07,
2011
13.0913.09-15.09,
2011
09.0609.06-10.06,
2012
24.07.2012
12.0812.08-25.08,
2012

Գյոթեի անվ. ինստիտուտի կրթաթոշակ, մեթոդական որակավորման դասընթաց
«Մեթոդական հատուկ դասընթաց Միջին և Արևելյան Եվրոպայի ուսուցիչների
համար», Գերմանիա, Իզերլոհն
Բեռլիթց լեզվի դպրոցի դասընթաց «Դարձվածքային արտահայտությունների
խորացում և քերականության նրբություններ», սերտեֆիկատ աստիճան 10,
Գերմանիա, Շտուտգարթ
Գյոթեի անվ. ինստիտուտի լեզվական դասընթաց, գերմաներեն լեզվի
տիրապետման «Բարձր աստիճանի կենտրոնական քննություն» վկայական,
Գերմանիա, Մայնի Ֆրանկֆուրտ
Գյոթեի
անվ.
ինստիտուտի
մեթոդական
որակավորման
դասընթաց
հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան
Գյոթեի անվ. ինստիտուտի կրթաթոշակ, մեթոդական որակավորման դասընթաց
«Նախագծային ուսումնառություն», Գերմանիա, Աուգսբուրգ
Պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
որակավորման
բարձրացման
և
վերապատրաստման
դասընթացԵՊԼՀ-ում,
թեման՝
«Լեզվաբանություն
և
մանկավարժություն, հաղորդակցության տեսություն», վկայական, Երևան
Սեմինար «Գերմաներենի ճանաչողական տիպաբանություն», Երևան
Ավստրիայի օրեր, սեմինար «Լեզու և մշակույթ. Երկրագիտության դերը լեզու
դասավանդելիս», Երևան
Վրաստանի Գյոթեի անվ. ինստիտուտի մեթոդական սեմինար՝ հարավկովկասյան
տարածաշրջանային վերապատրաստում անցկացնողների շրջանակում, Վրաստան,
Թիֆլիս
Սեմինար
«Գերմաներենը
և
Հնդևրոպական
լեզուները.
Գերմաներենի
պատմությունը», Երևան
Մեթոդական սեմինար «Լեզվակրթության զարգացման ներ միտումները», Երևան
Գերմանական
ակադեմիական
փոխանակման
ծառայության
կողմից
կազմակերպված սեմինար «Գերմաներենը՝ միջազգային և նորարական», Երևան
Վիեննայի համալսարանի կողմից կազմակերպված սեմինար «Գերմաներեն լեզվի
դերը բազմալեզու աշխարհում», Երևան
Ավստրիայի օրեր, «Լեզու և մշակույթ» մեթոդական սեմինար գերմաներեն լեզու
դասավանդողների համար, Երևան
Գյոթեի անվ. ինստիտուտի կողմից կազմակերպված մեթոդական սեմինար
«Աշխատանք բառապաշարհի հետ», Երևան
Գյոթեի անվ. ինստիտուտի կրթաթոշակ, մեթոդական որակավորման դասընթաց
«Եվրոպական գերմաներեն դասին», Գերմանիա, Բեռլին

Հրապարակումներ`
Հրապարակումներ`
2005
10.2006
2010

Շտեմարան «Գերմաներեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի
հավելված», /համահեղինակ/, «Լուսակն» հրատ., Երևան
Հոդված՝ «Համակործակցային ուսումնառություն. Հիմնական տարրեր», երիտասարդ
գիտնականների հոդվածների ժղվ., Պրակ 5, «Լինգվա», Երևան
«Գերմաներեն 9 թեստ» թեստերի ժողովածու /համահեղինակ/, «Զանգակ-97», Երևան

Լեզվի իմացություն՝
իմացություն՝
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (լավ), Գերմաներեն (գերազանց)

