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Ուսումնական կենտրոնի ղեկավարի ընտրության մրցույթին
մասնակցության հայտ

evanisyanlala@gmail.com

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

Էվանիսյան Լալա

Երաժշտության, պարի

Կերպարվեստի և տեխնոլոգիայի

Կինո-ֆոտոյի և թատրոնի

Օտար լեզուների

Մարզական

Շախմատի

Ուսումնական ագարակ

Մեդիագրադարան

Մանկավարժության

Էլփոստի հասցե *

Ազգանուն, անուն *

Ուսումնական կենտրոնը *

https://www.google.com/url?q=http://www.mskh.am/am/71832&sa=D&ust=1506320128612000&usg=AFQjCNGF-6-EBDpJE_a-uiKKh_NQ2FpfqQ
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Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետ. լեզվահասարակագիտական համալսարան: Բակալավրիատ՝ 
Լեզվաբանություն և Քաղաքագիտություն - 2010- 2014թթ.: Մագիստրատուրա՝ Միջազգային 
հարաբերություններ-2014-2016թթ.: Ասպիրանտուրա՝ Միջազգային հարաբերություններ -2016 
թ.-ից սկսած:

Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն՝ գերազանց, անգլերեն՝ գերազանց, ֆրանսերեն՝ բավարար:

Microsoft O�ce (Word, Excel, Access, Power Point) 
Internet 
Copy-editing       
Adobe Photoshop    

Facebook - Mommy & More.

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

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) *
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2011 June1 to 2011August 30  Interpreter, Guide in Pan-Armenian Games, Yerevan, Sport 
Committee  

My job was to do translations for sportsmen in order to avoid misunderstanding, as well to 
show and introduce them interesting and worth-seeing sights of Yerevan. 

2012 May 6                                   Coordinator in Civil Society Armenia (CSI)  

My job was to organize the work of journalists, lawyers and observers on the day of 
Parliamentary Elections in Armenia.  

2013 January 18                           Observer  

My job was to observe Presidential Elections in Armenia and make reports. 

2014 September to 2016 June      Studying at the Master's in YSLU after V. Brusov. 

2010-up to now  English teacher 

Since 2017 February 1 TOEFL teacher at Speech Box Linguistic and Career Community        
                                                         Club 

Առաջարկում են ուսումնական կենտրոնի ծրագրի հիմնադրություներում ավելացնել այն, ինչը 
խնամքով իրականցվում է զարգացած պետությունների կրթական համակարգում: 
Ուսումնասիրելով արտերկրի փորձը՝ կարելի է որդեգրել որակ ապահովող մեթոդները և կիրառել 
դրանք ուսումնական կենտրոնի գործունեությունում:

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

Կազմակերպչական աշխատանքի փորձի մասին (տեղեկություն թիմային
աշխատանքի, իրականացված նախաձեռնության մասին, այդ թվում՝
ուսանողական, կամավորական աշխատանք և այլն) *

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

Ձևաթղթեր
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 Ձևաթղթեր

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

