
«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

21-րդ ԴԱՐՈՒՄ 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐ 

20 - 22 ապրիլի 2022 թ. 

 

Ապրիլի 20, չորեքշաբթի 

Գրանցում՝ 9:00 - 9:30  

Գիտաժողովի բացում՝ 9:30 - 9:45 

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի 

գիտաժողովների սրահ 

Բացման խոսք 

Հարություն Մարության Կազմկոմիտեի նախագահ, «Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի (ՀՑԹԻ) տնօրեն 

Ողջույնի խոսք 

Ժաննա Անդրեասյան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 
տեղակալ 
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Հիմնական զեկույց՝ 9:45 - 10:15 

Հարություն Մարության 

(ՀՑԹԻ տնօրեն, պ.գ.դ.) 

Հայոց ցեղասպանության դասավանդման հիմնախնդիրները արժեքային 
կողմնորոշումների համատեքստում 

 

10:15 - 11:30 

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ. ՈՒՍՅԱԼ ԱԶԳԻ ՎԿԱՅԱԳՐԵՐԸ» 

ժամանակավոր ցուցադրության բացում 

Սուրճի ընդմիջում՝ 11:30 - 12:00 

 

I ՆԻՍՏ՝ 12:00 - 13:20 

Ցեղասպանության դասավանդում. արժեքային և էթիկական խնդիրներ 

 

Նիստի նախագահող էդիտա Գզոյան (ՀՑԹԻ գիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, պ.գ.թ.) 

 

Արմինե Եփրիկյան 

(Խ. Աբովյանի անվան Հայկական 
պետական մանկավարժական հա-
մալսարանի դոցենտ, պ.գ.թ.) 

 

Հայոց ցեղասպանության ուսուցման բազմատեսանկյուն մոտեցումը 

 

Նաիրա Երկանյան 

(Երևանի Համբարձում Գալստյա-
նի անվան թիվ 83 ավագ դպրոցի 
ուսուցչուհի) 

 

Հայոց ցեղասպանության դասավանդման խնդիրները ավագ դպրոցում 
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Եղիա Թաշճեան 

(Հետազոտող, Բեյրութի Ամերիկ-
յան համալսարանի Հասարակա-
կան քաղաքականության և մի-
ջազգային հարաբերությունների 
Իսամ Ֆարես ինստիտուտ, Լիբա-
նան) 

Հայոց ցեղասպանութիւնը համայնքային դրուածքի ներքոյ. Լիբանանի մէջ ցեղասպանութեան 
ուսուցման բացակայութեան քաղաքական յետնաբեմը 
 

 

Շուշան Խաչատրյան 

(ՀՑԹԻ Հայոց ցեղասպանության 
զոհերի ու վերապրողների փաս-
տագրման և ուսումնասիրության 
բաժնի վարիչ, պ.գ.թ.) 

 

Հայոց ցեղասպանության ընթացքում կրոնի դերի ներկայացման մեթոդների շուրջ 

 

 
 

 
 

Հարցուպատասխան  
 

Ճաշի ընդմիջում՝ 13:20 - 14:20 

 

Այց Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր՝ 14:20 - 15:00 

 

Հիմնական զեկույց՝ 15:00 - 15:30 

Յաել Ռիչլեր Ֆրիդման 

(Յադ Վաշեմի Հոլոքոստի կրթու-
թյան միջազգային դպրոցի ման-
կավարժության գծով տնօրեն, 
Իսրայել) 

Սոցիալական հուզական Հոլոքոստի կրթությունը Իսրայելում. մարտահրավերներ և 
մեթոդոլոգիա 
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II ՆԻՍՏ՝ 15:30 - 16:40 

Ցեղասպանության դասավանդումը 

միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում 

 

Նիստի նախագահող Սուրեն Մանուկյան (ՀՑԹԻ Վ. Դադրյանի անվան համեմատական ցեղասպանագիտության 
բաժնի վարիչ, պ.գ.թ.) 

  
Խաչատուր Ստեփանյան 

(ՀՊՄՀ Համաշխարհային պատ-
մության և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 
պ.գ.դ.) 

Հայաստանի Հանրապետության ավագ դպրոցներում Հայոց ցեղասպանության պատմության 
դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ 

 

Երազիկ Հարությունյան 

(Կրասնոդարի երկրամասի Հայ-
կական ազգային-մշակութային 
ինքնավարության Հովհաննես 
Թումանյանի անվան դպրոցի 
տնօրեն, բ.գ.թ., ՌԴ) 

 

Ցեղասպանության դասավանդման առանձնահատկությունները սփյուռքի հայկական 
դպրոցներում 

 

Սառա Քոհեն 

(Genocide Education ծրագրի կրթա-
կան գծով տնօրեն, ԱՄՆ) 

 

Դասավանդելով Հայոց ցեղասպանությունը ԱՄՆ-ի միջնակարգ դպրոցներում. 
մարտահրավերները և ձեռքբերումները 

 

Հարցուպատասխան 
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Ապրիլի 21, հինգշաբթի 
 

Հիմնական զեկույց՝ 10:00 - 10:30 
Ժան-Դամասին Գասանաբո 

(անկախ հետազոտող, պ.գ.թ.,  
Ռուանդա) 

Դասավանդելով ցեղասպանության մասին Ռուանդայում 

 
I ՆԻՍՏ՝ 10:30 - 12:10 

Ցեղասպանության դասավանդումը 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

 

Նիստի նախագահող Խաչատուր Ստեփանյան (ՀՊՄՀ Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պ.գ.դ.) 

 

Սամվել Պողոսյան 

(ՀՊՄՀ պատմության և հասարա-
կագիտության ֆակուլտետի դե-
կանի տեղակալ, պ.գ.դ.) 

 

Հայոց ցեղասպանության դասավանդման հիմնախնդիրները բուհերում 

 

Սուրեն Մանուկյան 

(ՀՑԹԻ Վ. Դադրյանի անվան հա-
մեմատական ցեղասպանագիտու-
թյան բաժնի վարիչ, պ.գ.թ.) 

 

Ցեղասպանագիտության դասավանդումը Հայաստանի բուհերում. որոշ դիտարկումներ 

 

Մարիամ Եղյան 

(ՀՊՄՀ դոցենտ, պ.գ.թ․) 

 

Բուհում «Հայոց Մեծ Եղեռնը» թեմայի դասավանդման հարցի շուրջ 
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Քրիս Կոստով 

(Բիզնեսի ինստիտուտի դոցենտ, 
պ.գ.թ., Իսպանիա) 

 

Բազմազգ համալսարանում Հայոց ցեղասպանության մասին դասավանդելու 
մարտահրավերները 

 

Թեհմինե Մարտոյան 

(ՀՑԹԻ Հայոց ցեղասպանության 
զոհերի ու վերապրողների փաս-
տագրման և ուսումնասիրության 
բաժնի ավագ գիտաշխատող, 
պ.գ.թ.) 

 

Հայոց ցեղասպանության թեմայի դասավանդման փորձառություն. «Միջսերնդային 
հիշողության փոխանցում» նախագծի մշակում և կիրարկում 

 

Հարցուպատասխան 

 

 

Սուրճի ընդմիջում՝ 12:10 - 12:40 

 

Հիմնական զեկույց` 12:40 - 13:10 

Քորի Սթրիթ 

(պ.գ.թ., Շոա հիմնադրամի 
գործադիր տնօրենի ԺՊ, ԱՄՆ) 

Մանկավարժությունից գործողություն. ցեղասպանության ուսուցումը վերապրածի 
վկայությամբ 

 

 

II ՆԻՍՏ՝ 13:10 - 14:30 

Թանգարանների դերը և ներդրումը ցեղասպանության կրթության մեջ 
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Նիստի նախագահող Շուշան Խաչատրյան (ՀՑԹԻ Հայոց ցեղասպանության զոհերի ու վերապրողների 
փաստագրման և ուսումնասիրության բաժնի վարիչ, պ.գ.թ.) 
 

Աննա Ամիրյան 

(A+ կրթական կենտրոն, ESL ու-
սուցիչ) 

Վիզուալ արվեստի և թանգարանների դերը ցեղասպանագիտության դասավանդման մեջ 

 

Քրիստինե Նաջարյան 

(ՀՑԹԻ Կրթական ծրագրերի պա-
տասխանատու, Հայոց ցեղասպա-
նության զոհերի ու վերապրողնե-
րի փաստագրման և ուսումնասի-
րության բաժնի կրտսեր գիտաշ-
խատող) 

 

Հայոց ցեղասպանության թեմայի դասավանդման խնդիրները ՀՀ դպրոցներում և ՀՑԹԻ 
կրթական ծրագրերի փորձը 

 
Քեթրին Բոյդ, 
Մդուդուզի Նտուլի 

(Յոհաննեսբուրգի Հոլոքոստի և 
ցեղասպանության ուսումնասիր-
ման կենտրոնի կրթության բաժին, 
Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետ.) 

 
Ցեղասպանությունը ուսումնական ծրագրերում. ինչպես դասավնդել այն թանգարանային 
միջավայրում 

 

Հարցուպատասխան 

 

 

Ճաշի ընդմիջում՝ 14:30 - 15:10 

 

Գիտաժողովի մասնակիցների այց Էջմիածնի Մայր Տաճարի թանգարան՝ 15:10 - 18:00 
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Փորձի փոխանակմանն ուղղված գործնական պարապմունք՝ 15:10 - 17:10 

Բացման խոսք և ամփոփում՝ Քրիստինե Նաջարյան, ՀՑԹԻ Կրթական ծրագրերի պատասխանատու 

Վարող` Սեդա Անթեքելյան, Շոա հիմնադրամ, ԱՄՆ 

 

Ապրիլի 22, ուրբաթ 
 

Հիմնական զեկույց՝ 10:00 - 10:30 
Ռուբինա Փիրումեան 

(ցեղասպանագէտ, գրքերի եւ դա-
սագրքերի հեղինակ) 

Հայոց ցեղասպանութեան դասաւանդումը ամերիկահայ կրթական հաստատութիւններում, 
գաղափարից գործողութիւն եւ զարգացում 

 

I ՆԻՍՏ՝ 10:30 - 11:50 

Հայոց ցեղասպանության դասավանդում անհատական պատմություններով 

 

Նիստի նախագահող Արման Մալոյան (Վերապատրաստման ծրագրերի մշակման և վերապատրաստումների 
արդյունավետության գնահատման բաժնի պետ (ԿԶՆԱԿ), պ.գ.թ.) 
 

Նարինե Մարգարյան 

(ՀՑԹԻ գիտական քարտուղար, 
պ.գ.թ.) 

Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած որբերի միկրոպատմություններ. ցեղասպանության 
դասավանդման մեթոդական հարցեր 
 

 

Լուսինե Աբրահամյան 

(ՀՑԹԻ թանգարանային աշխա-
տանքների գծով փոխտնօրեն) 

 
Ցեղասպանության դասավանդումն անհատական պատմությունների միջոցով. Ավրորա 
Մարդիգանյանի պատմությունը և նրա «Հոշոտված Հայաստան» հուշագրությունը 
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Լիլիթ Մկրտչյան 

(ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի կրթական 
նորարարությունների և հետազո-
տությունների վարչության պետ, 
ԵՊՀ դոցենտ, պ.գ.թ.) 

 

Մի ընտանիքի պատմություն. Աշչյանների մեծ գերդաստանը 

 

Միհրան Մինասեան 

(ՀՑԹԻ, խորհրդական) 

 

Ողջ մնալու վճռակամութիւնը. Արամ Անտոնեանի օրինակով 

 

Հարցուպատասխան 

 

Սուրճի ընդմիջում՝ 11:50 - 12:20 

 

Հիմնական զեկույց՝ 12:20 - 12:50 

Փհեն Փոն-Ռասի 

(Փրեյ Վեն փաստագրման կենտ-
րոնի տնօրեն, Կամբոջայի փաս-
տագրման կենտրոն, Կամբոջա) 

Դասավանդելով ցեղասպանության մասին Կամբոջայում 

 

II ՆԻՍՏ՝ 12:50 - 14:00 

Հայոց ցեղասպանության դասավանդման առանձին շեշտադրումներ 

 

Նիստի նախագահող Սամվել Պողոսյան (ՀՊՄՀ պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկանի 
տեղակալ, պ.գ.դ.) 
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Արման Մալոյան 

(Կրթության զարգացման և նորա-
րարությունների ազգային կենտ-
րոնի Վերապատրաստման ծրա-
գրերի մշակման և վերապատրաս-
տումների արդյունավետության 
գնահատման բաժնի պետ, պ.գ.թ.) 

Ցեղասպանության դասավանդումը Հայոց մարտիրոսագրության ուշագրավ դրվագների 
օգտագործմամբ 

 

Ռեգինա Գալուստյան 

(ՀՑԹԻ Վ. Դադրյանի անվան հա-
մեմատական ցեղասպանագիտու-
թյան բաժնի գիտաշխատող) 

 

Դասավանդելով ոճրագործների մասին. անհրաժեշտությունը և մարտահրավերները 

 

Սամվել Մուրադյան 

(ԵՊՀ, ակադ. Հր. Թամրազյանի 
անվան հայ գրականության պատ-
մության ամբիոնի պատվավոր 
վարիչ, բ.գ.դ.) 

 

Հովհ. Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմի ուսուցման մի քանի հարցեր 

 

Հարցուպատասխան 

 

Կլոր սեղան քննարկում՝ 14:00 - 14:30 

(Վարող՝ Հարություն Մարության) 

 

Գիտաժողովի փակում`14:30 - 15:00 

(Էդիտա Գզոյան, Սուրեն Մանուկյան, Խաչատուր Ստեփանյան, Շուշան Խաչատրյան,  

Արման Մալոյան, Սամվել Պողոսյան, Հարություն Մարության) 


