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Ուսումնական կենտրոնի ղեկավարի ընտրության մրցույթին
մասնակցության հայտ

e.kokchyan@mskh.am

Հայտը լրացնելուց առաջ խնդրում եմ կարդալ http://www.mskh.am/am/71832

Քոքչյան Էլեն

Երաժշտության, պարի

Կերպարվեստի և տեխնոլոգիայի

Կինո-ֆոտոյի և թատրոնի

Օտար լեզուների

Մարզական

Շախմատի

Ուսումնական ագարակ

Մեդիագրադարան

Մանկավարժության

ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտություն, 2016թ.

Էլփոստի հասցե *

Ազգանուն, անուն *

Ուսումնական կենտրոնը *

Մասնագիտական կրթությունը (նշել՝ որ բուհն եք ավարտել, որ թվականին, ինչ
մասնագիտությամբ) *

https://www.google.com/url?q=http://www.mskh.am/am/71832&sa=D&ust=1506089299686000&usg=AFQjCNHDQXlbwnFDxga8GyIgwFo0FjEvjw
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Մայրենի(գերազանց), թուրքերեն (գերազանց), ադրբեջաներեն(գերազանց),  ռուսերեն(բավ), անգլերեն(լավ)

Microsoft o�ce(լավ)

https://kokchyan.wordpress.com/ 
https://web.facebook.com/elen.kokchyan  
https://web.facebook.com/hinareni/ 
https://web.facebook.com/katnamterq/  
https://web.facebook.com/%D5%84%D5%AD%D5%AB%D5%A9%D5%A1%D6%80-
%D5%8D%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB-
%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%80-
150434325122570/      

2015 ապրիլ- Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված                   միջոցառումներին 
թուրքերենի, անգլերենի  թարգմանիչ                                                                  
2015  օգոստոս - Համահայկական 6-րդ խաղերին, Թուրքիայից ժամանած    պատվիրակությունների 
թարգմանիչ,  սպասարկող անձնակազմի անդամ 
  

Լեզուների իմացություն (տեղեկություն մայրենի և օտար լեզուների իմացության
մասին)

Մեդիատեխնոլոգիական հմտություններ (տեղեկություններ թվային միջոցների,
համակարգչային ծրագրերի, համացանցի իմացության-գործածության մասին) *

Տեղեկություն համացանցում վարած էջերի մասին (նշել բլոգը, ստեղծած կամ
սպասարկած կայքը, սոցիալական ցանցերում անձնական էջերը, սպասարակած այլ
էջեր) *

Կազմակերպչական աշխատանքի փորձի մասին (տեղեկություն թիմային
աշխատանքի, իրականացված նախաձեռնության մասին, այդ թվում՝ ուսանողական,
կամավորական աշխատանք և այլն) *
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Ցանկանում եմ շեշտել, որ ուսումնական կենտրոնի բացումը փոխշահավետ կլինի ինչպես պատվիրատու-
սովորողների, այնպես էլ կրթահամալիրի և դասավանդողների համար: Այն լայն հնարավորություն կտա՝ 
օգտագործել կրթահամալիրի ողջ կապերը, ընդգրկելով մեծաթիվ սովորողների, ինչու չէ  նաև բանիմաց 
մասնագետների համալրմամբ կկարողանա անմրցունակ հարթակ ստեղծել, ոչ միայն Մալաթիա-Սեբաստիա 
համայնքում, այլև դրանից դուրս:  
Կարծում եմ, որ ուսումնական կենտրոնոմ պետք է լեզուների ուսուցումը դասակարգել ըստ փուլերի և 
առանձնացնել պատվիրատու-սովորողի համար անհրաժեշտ կարճաժամկետ  ուսուցում: 
Գտնում եմ, որ ուսումնական կենտրոնը, ո՛չ միայն շեշտը պետք է դնի անգլերենի(TOEFL, IELTS, Bussines 
English, բուհի ընդունման համար համապատասխան մակարդ, oral English և այլն) ուսուցմանը, այլև 
կարևորի կրթահամալիրում դասավանդվող մյուս լեզուների առկայությունը նույնպես, ստեղծելով լրջագույն, 
իմացականը բարձրացնող, ստեղծարարությանը նպաստող միջավայր-կենտրոն:  

Այս բովանդակությունը չի ստեղծվել և չի հաստատվել Google-ի կողմից:

Ուսումնական կենտրոնի ծրագրի հիմնադրույթներ (թեկնածուն ներկայացնում է իր
առաջարկությունը) *

 Ձևաթղթեր

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

