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Գայանե Սաշիկի Հարությունյան 

 
 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ       29.12.1978 ք.Գյումրի 

 

Կրթություն 

2017թ.             Բուլղարիա,Վառնա «Les nouvelles téchnologies dans l’enseignement de FLE»  

                        Վերապատրաստման վկայական 

2014 թ.             Ռումինիա, Ֆոկշան  «La motivation dans l’apprentissage et l’enseignement du FLE »  

                        Վերապատրաստման վկայական 

2013թ.              CREFECO Ֆրանսախոսության միջազգային կազմակերպության կենտրոնական և 

արևելյան Եվրոպայի գրասենյակ , Բուլղարիա: Վերապատրաստման վկայական :  « La               

motivation dans l'apprentissage du FLE». 

2012թ.             « Ալիանս ֆռանսեզ »: Դելֆ, Դալֆ գրավոր և բանավոր քննությունների ստուգումն 

                        իրականացնելու թույլտվության վկայական՝տրված Մանկավարժական գիտությունների 

                     միջազգային կենտրոնի կողմից: (CIEP, Ֆրանսիա):  

2012թ.             CREFECO Ֆրանսախոսության միջազգային կազմակերպության կենտրոնական և 

                       արևելյան Եվրոպայի գրասենյակ , Բուլղարիա: «Le dévelopement des cpmpétences écrites »:  

Վերապատրաստման վկայական :  

2012թ.             AAEF Հայաստանի ֆրանսերեն դասավանդողների միություն, Հայաստան: 

Վերապատրաստում ՝ ֆրանսերեն դասավանդողների միջազգային ֆեդերացիայի 

                    նախաձեռնությամբ :  

2011թ.               Ժնևի համալսարան , Շվեցարիա: Վերապատրաստման վկայական:  

2011թ.               CREFECO Ֆրանսախոսության միջազգային կազմակերպության կենտրոնական և 



«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

                        արևելյան Եվրոպայի գրասենյակ , Բուլղարիա: « Le dévelopement des cpmpétences orales »: 

Վերապատրաստման վկայական:  

2002թ.                Նիցցայիլեզվաբաբական ինստիտուտ: Վերապատրաստման վկայական 

1995-2000թթ. -Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 

                       Ուսուցչի որակավորում ֆրանսերեն լեզու մասնագիտությամբ: 

 

Աշխատանքային փորձ 

2012թ. առ այսօր   -Alliance Française  

                            Դելֆ, Դալֆ գրավոր և բանավոր քննությունների քննող/ ստուգող 

2013թ.                - AAEF Հայաստանի ֆրանսերեն դասավանդողների միություն: 

                                Վերապատրաստման անցկացում ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչների համար:     

2013թ.                -Կրթության և գիտության նախարարություն: 

                               Ֆրանսերեն դասավանդողների գիտելիքների , կարողությունների և հմտությունների 

կանոնադրության մշակում: 

2008-2011թթ.    - Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա: 

2001թ. առ այսօր - Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ: 

2000-2003թթ.        - Թիվ 10 միջնակարգ դպրոց: 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

 Ֆրանսերեն լեզվի բանավոր /գրավոր խոսք 

Գործնական հնչյունաբանություն 

Տեսական հնչյունաբանություն 

Ֆրանսերեն լեզվի դասավանդման մեթոդիկա 

Լեզվաերկրագիտություն 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա 

Հրատարակումներ 
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1. « Արթուր Ադամովի թատրոնը»,  Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2006 

էջ : 

2. «Կազմաբանությունները դարձվածաբանության մեջ»»: Հանրապետական գիտական 

նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2009 էջ 208-211: 

3. «Ֆրանսերենի և հայերենի դարձվածային միավորների համարժեքությունը պայմանավորող 

գործոնները» : Մխիթար Գոշ, 2010,էջ 25-28: 

4. «Դարձվածային տարբերակների և հոմանիշների տարանջատման խնդիրը ֆրանսերենում և 

հայերենում», Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2010, էջ 105-109 : 

5. «Դարձվածաբանական բազմիմաստությունը ֆրանսերենում և հայերենում», Կանթեղ 2009, էջ 62-

68 

6. «Շահագրգռվածության դերը ֆրանսերենի դասավանդման գործընթացում»,Մանյավարժական 

միտք 2013, էջ 143-146: 

7. «Անցյալի ժամանակային ձևերը համակցված ուսուցմամբ»,   Մանյավարժական միտք 2015, էջ 187-

191: 

8. «Ֆրանսիայի լեզվաերկրագիտություն» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,Էլդոռադո 2015 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ընտանեկան դրությունը՝ ամուսնացած, երկու դուստր 

Հեռ՝ 037455190798 

Էլեկտրոնային հասցե` har_gayane@yahoo.fr 

 


