
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

ՕՐԱԿԱՐԳ 
22-ը օգոստոսի, 2020թ.  

17:45-18:00* – Միացում և կապի ստուգում  

 

Հյուր-բանախոսներ՝ 

 

18:00-19:00 – ԲԱՑՄԱՆ ՆԻՍՏ 
 

Բացում և հեռանկարային զրույցներ I 
 

Վարող՝ Արթուր Մարտիրոսյան, Հայաստան, ՀՀԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ  

     

Արայիկ 

Հարությունյան 

(Հայաստան) 
ՀՀ ԿԳՄՍ  նախարար 

 

Երուանդ Զօրեան 

(ԱՄՆ) 
ՀԲԸՄ Հայկական 

համացանցային  

համալսարանի (AVC) 

հիմնադիր  նախագահ 

Զարեհ Սինանյան 

(Հայաստան) 
Սփյուռքի  գործերի  

գլխավոր  

հանձնակատար  

 

Ազատուհի Սիմոնյան 

(Արցախ) 
ԱՀ նախագահի՝ 

Սփյուռքի  հարցերով 

խորհրդական  

 

Ռազմիկ Փանոսեան 

(Փորթուկալ) 
«Գալուստ Կիւլպէնկեան 

Հիմնարկութիւն», 

հայկական համայնքներու 

բաժանմունքի  տնօրէն  



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

 
Խոսնակներ՝ 
 

Մհեր Հովհաննիսյան (Հայաստան) 

Հանրային Ռադիոյի «Համասփյուռք» ռադիոհաղորդման հեղինակ, վարող  

Թեմա՝ Հայկական կրթական ներկա միջավայրի մասին դիտարկումներ «դասական» և «նոր» սփյուռքերի 

համեմատական համատեքստում  

 

Արման Գասպարյան (Հայաստան) 

«Դասավանդիր Հայաստան» հիմնադրամի հասարակական գործընկերության գծով համակարգող  

Թեմա՝ Հայաստանում  արդի կրթական խնդիրների շուրջ (հետազոտության արդյունքների ներկայացում) 

 

Քրիսթա Քափ (ԱՄՆ) 

«ԱՐՓԱ» Հիմնարկի ներկայացուցիչ  

Նիւթ՝ Լօյօլա Մէրիմաունթ Համալսարան. առ անձ դասաւանդումէն՝  առցանց դասաւանդում  
 

 

 
 

20:00-20:30 – ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 
 

 

19:00-20:00 –ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ I 
 

Վարող՝ Արկադի Պապոյան,  Հայաստան, ՀՀ ԿԳՄՍՆ արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության պետ  
 



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

 

Խոսնակներ՝ 
 

Ռիթա Պոյաճեան (Լիբանան) 

«Տիր» կրթամշակութային կեդրոնի տնօրէնուհի  

Նիւթ՝ Սփիւռքի տարբեր հատուածներու հորիզոնական համագործակցութեան հնարավորութիւնները եւ 

հեռանկարները  

 

Կարին Տէր-Մարտիրոսեան (Իրան) 

Նոր Ջուղայի Հայոց Ազգային «Քանանեան-Կատարինեան» Միջնակարգ դպրոցի գրադարանավար և պատմութեան 

ուսուցչուհի  
Նիւթ՝ Կրթական միասնական կայքի անհրաժեշտութիւնը համասփիւռքեան կրթական գործում  

 

Սեւան Տէր-Պետրոսեան (ԱՄՆ) 

ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան դպրոցի հայերէնի ուսուցչուհի  

Նիւթ՝ Հեռավար եւ դասական ուսուցման մեթոտներու համեմատական բնութագիրը  

 
 

 

 

 

20:30-21:30 –ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ II 
 

Վարող՝ Քնարիկ Աբրահամյան, Հայաստան, ՀՊՄՀ «Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտրոնի մեթոդիստ  



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

Խոսնակներ՝ 

Ամալյա Թադևոսյան (Ռուսաստան) 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան կիրակնօրյա  դպրոցի հիմնադիր, տնօրեն, ուսուցիչ  

Թեմա՝ Համաճարակի պայմաններում  սփյուռքի մեկօրյա դպրոցների հեռավար ուսուցումը. դրական և բացասական 

կողմերը  

 

Մէյրի Ղազարեան Կիւրիւնլեան (Լիբանան) 

Մխիթարեան վարժարանի տնօրէնուհի  

Նիւթ՝ Յուզական ապրումները դպրոցներէն ներս  

 

Էլեն Աճեմեան (Արժանթին) 

ՀԲԸՄ Մարի Մանուկեան Հաստատութեան տնօրէնուհի  

Նիւթ՝ Հայերէն չխօսող աշակերտներու հետ «աշակերտ-լեզու-միջոց» կապը  

 
 

 

 

 
 

 

 

21:30-22:30 –ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ III 
 

Վարող՝ Կարեն Մնացականյան, Հայաստան, ՀՀ ԿԳՄՍՆ սփյուռքի հետ կապերի բաժնի պետ  
 



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

23-ը օգոստոսի, 2020թ.  

17:45-18:00* – Միացում և կապի ստուգում  
 

Խոսնակներ՝ 

Տիրատուր քհն.Սարդարյան (Գերմանիա) 

Թեմա՝ Հայոց լեզուներ կամ հայերենի դերը սփյուռքում  և Հայաստանում  

 

Ջուլիետա Գյուլամիրյան (Հայաստան) 

ՀՊՄՀ դասախոս, ամբիոնի վարիչ  

Թեմա՝ Մայրենիի ուսուցման արդի մարտահրավերները  

 

Շահէն Արապօղլեան (Լիբանան) 

H-pem.com հայկական մշակութային առցանց հարթակի վարչական օգնական  

Նիւթ՝ Սփիւռքի մէջ հայերէնի տարածման հիմնախնդիրը  

 
 

 

 

18:00-19:00 –ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ IV 



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

 
Հյուր-բանախոսներ՝ 
 

 

20:00-20:30 – ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 

19:00-20:00  
 

Հեռանկարային զրույցներ II 
 

 

    
Վեր. Փոլ Հայտոսթեան 

(Լիբանան) 
Հայկազեան համալսարանի  

նախագահ  

 

Սեպուհ Ասլանեան  

(ԱՄՆ) 
Լոս Անճելըսի  

Գալիֆորնիայի  

համալսարանի  (UCLA) 

Promise հայկական 

հիմնարկի  հայագիտութեան  

ամպիոնի  տնօրէն 
 

Արփի Մանուկեան 

(Թուրքիա) 

Մէրամէթճեան  

վարժարանի տնօրէնուհի  
 

Գայիանէ Թիւմպալեան 

(Սուրիա) 

ՀԲԸՄ Լ.Նաճարեան-Գ.  

Կիւլպէնկեան 

կեդրոնական վարժարանի 

տնօրէնուհի  
 



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

Խոսնակներ՝ 

Կարինե Եղիկյան (Ռուսաստան) 

«Վարդանյան» կենտրոնի «Արմատ» լրացուցիչ կրթության ոչ պետական  հաստատության ուսուցիչ  

Թեմա՝ Սփյուռքում  հեռավար կրթության կազմակերպման որոշ հիմնախնդիրների շուրջ  

 

Արմէն Իւրնէշլեան (Լիբանան) 

Հայ Աւետարանական գոլէճի տնօրէն  

Նիւթ՝ Առցանց կրթութիւնը որպէս համագործակցութեան նոր հարթակ (արեւմտահայերէնի  դասաւանդման փորձի 

հիման վրայ) 

 

Կարինէ Յարութիւնեան (Արժանթին) 

Արժանթինի Վիսենթէ Լոփեզի Ազգային վարժարանի ուսուցչուհի  

Նիւթ՝ Հեռավար կրթութեան մարտահրաւէրը դիմակայելու ձեւերը  

 

 

 

 

 

20:30-21:30 –ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ V 



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

Խոսնակներ՝ 

Լիլիթ Հարությունյան (Հայաստան) 

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի աշխատակից  

 

Կարո Վարդանյան (Հայաստան) 

Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն  

 

Ժաննա Մանուկյան (Հայաստան) 

Ե.Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրեն  

 

Անահիտ Միքայելյան (Հայաստան) 

Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի ցուցադրությունների  և հանրահնչման բաժնի պետ 

 

Մարինա Խաչատուրյան (Հայաստան) 

ՀԲԸՄ ՀՎՀ կրթական ծրագրերի պատասխանատու  

 

 

 

21:30-22:30 – ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ I 
 

Թանգարանային կրթությունը որպես մշակութային հեռավար միջոց 
 
Վարող՝ Թամարա Զալինյան, Հայաստան, ՀՀ ԿԳՄՍՆ արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության սփյուռքի  

հետ կապերի բաժնի մասնագետ  



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

24-ը օգոստոսի, 2020թ.  

17:45-18:00* – Միացում և կապի ստուգում  

Խոսնակներ՝ 

Միքայել Մինասյան (Գերմանիա) 

Գերմանիայում  հայ մասնագետների ասոցիացիայի նախագահ  

Թեմա՝ Արտերկրում  հայերենի տարածման հիմնախնդիրը  

 

Կարինե Եսայան (Ռուսաստան) 

Կրասնոդարի երկրամասի ՌՀՄ բաժանմունքի կրթության պատասխանատու  

Թեմա՝ Առցանց հարթակում  հայերենի դասավանդումը սփյուռքում . հեղինակային գրքի ներկայացում  

 

Լուսինե Ավետիսյան (Հայաստան) 

ԵՊՀ դասախոս, բ.գ.թ. 

Թեմա՝ Դէպի լեզուն ներգաղթի կազմակերպման ռազմավարութիւն կամ նախնական դիտարկումներ 
արեւմտահայերէնի  պահպանութեան եւ մասնագիտական գրականութեան թարգմանութեան խթանման ուղիների 
վերաբերեալ  
 

Ժավեր Փոլատեան (Ուրուկուէյ), ՀԲԸՄ Նուպարեան վարժարանի տնօրէն  
Սուսաննա Փոթիկեան (Ուրուկուէյ), ՀԲԸՄ Նուպարեան վարժարանի հայերէնի ուսուցչուհի  
Ալտո Գատրիկես (Ուրուկուէյ), Կառավարութեան լեզուական քաղաքականութեան տնօրէն 

Նիւթ՝ Լեզուի եւ համայնքի կառուցում . հայոց լեզուի ներառումը Ուրուկուէի կրթական ազգային ծրագիրի մէջ 

18:00-19:00 –ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ VI 



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

 

Հյուր-բանախոսներ՝ 

 

20:00-20:30 – ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 

19:00-20:00  
 

Հեռանկարային զրույցներ III 
 

    

Սալբի Ղազարեան  

(ԱՄՆ) 

Հարաւային 

Գալիֆորնիայի 

համալսարանի (USC) 

Հայագիտութեան 

ինստիտուտի տնօրէնուհի  
 

Մարի Կիւլիւմեան 
(ԱՄՆ) 

Հիւսիսային Ամերիկայի 

Արեւելեան Թեմի 

Ազգային ուսումնական 

խորհուրդի տնօրէնուհի  
 

Տաթևիկ Այվազյան 

(Մեծ Բրիտանիա) 

Հայ Հիմնարկի տնօրեն  
 

Արա Վասիլեան  

(Լիբանան) 

ՀԲԸՄ դպրոցներու տնօրէն 
 



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

Խոսնակներ՝ 

Արտակ Պողոսյան (Հայաստան) 

ԿՏԱԿ-ի տնօրեն  

Թեմա՝ COVID-19 համաճարակի պայմաններում  հեռավար կրթության կազմակերպումը հանրակրթական 

դպրոցներում  

 

Արթուր Ավագյան (Հայաստան) 

ՀԲԸՄ ՀՎՀ մշակման բաժնի ղեկավար  

Թեմա՝ Մուլտիմեդիա ռեսուրսների կիրառումը հեռավար կրթության ընթացքում  

 

Կարեն Մարգարյան (Հայաստան) 

«Էդիտ Պրինտ» հրատարակչության  ծրագրերի համակարգող  

Թեմա՝ Թագավարակի պայմաննեորւմ  հրատարակչության աշխատանքների ներկայացնում  

 

Սոկրատ Մկրտչյան (Հայաստան) 

«Զանգակ» հրատարակչության տնօրեն  

Թեմա՝ Թագավարակի պայմաններում հրատարակչության աշխատանքների ներկայացնում  

 

20:30-21:30 –ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ VII 
 
Վարող՝ Ամալյա Քոչարյան, Հայաստան, ՀՀ ԿԳՄՍՆ արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության սփյուռքի  

հետ կապերի բաժնի մասնագետ  



*Աշխատաժողովների ժամերը նշված են Երևանի ժամանակով (GMT+4): 
 

Խոսնակներ՝ 

Արփինե Թավաքալյան (Հայաստան) 

ՀԲԸՄ ՀՎՀ հիբրիդ կրթության ծրագրի պատասխանատու  

  

Հայկ Դավեյան (Հայաստան) 

E-school նախագծի տնօրեն, «Բաց կրթություն» ՀԿ-ի տնօրեն  

 

Տաթևիկ Ադամյան (Հայաստան) 

«Այբ» կրթական հաստատության մրցութների բաժնի ղեկավար  

 

Նայիրի Ճիճի  (Գանատա) 

ՀԲԸՄ Հայորդեաց օր շաբաթօրեայ դպրոցի ուսուցչուհի  

 

 

21:30-22:30 –  ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ II 
 

Այլընտրանքային ուսուցման ձևերը՝ ի նպաստ դասական կրթությանը 

 

22:30-23:00 – ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՎ ՓԱԿՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 


