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Հեղինակներ

Ա. Թադևոսյան, Զ. Լավչյան, Ա. Մինասյան

Խմբագիր և սրբագրիչ

Գեղամ Մելիքբեկյան

Ձևավորող

Արմեն Պատվականյան

120 էջ

Ձեր ուշադրությանը ներկայացվող այս գրքույկը  պատ րաստ վել  է ՀՀ սպոր տի 
և երիտասարդության հարցերի նախարարության, Երիտասարդական  մի ջո
ցա ռումների  իրականացման  կենտրոն ՊՈԱԿի և  «Թ րեյներ նե րի  ազգային  
թիմ»  ՀԿ ի  կողմից՝ ոչ ֆորմալ կրթության միջոցառումներ իրականացնող 
ուսուց անողների կարողությունների զարգացման և մասնագիտական 
աջակ ցության համար: Գր քույ կի  նպատ ակն  է  ուսու ցան ման  ոլոր տում  մաս
նա գի տա ցող  ան ձանց  տրա մադ րել  տե սա կան  և  մե թո դա կան  աջակ ցու թյուն, 
 նրանց  ներ  կա յաց նել  ոչ  ֆոր մալ  կրթութ յան  հիմ նադ րույթ նե րը,  ինչ պես  նաև 
 գործ նա կան  աշ խա տանք ների  կազմա կերպ ման  հա մար  տրա մադ րել  մե թո
դա կան  գոր ծիք արան:
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Նե րա ծու թյուն

ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան նա խա րա րու թյու նը 2005 թից «Թ րեյ
ներ նե րի ազ գային թիմ» ՀԿ ի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ աշ խա տում է ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյան ինս տի տու տի զար գաց ման ուղ ղու թյամբ: 2005 թին նա
խա րա րու թյան աջակ ցու թյամբ կազ մա կերպ վեց առա ջին հա մա ժո ղո վը` «Ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյան ինս տի տու տը Հա յաս տա նում» խո րագ րով, որի ժա մա նակ 
թրեյ նին գային տար բեր ինս տի տուտ նե րի, պե տա կան մար մին նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը, կր թա կան ոլոր տի մի շարք փոր ձա գետ ներ քն նար կե ցին ՀՀ 
թրեյ նին գային դաշ տի ար դի վի ճա կը, նրա զար գաց ման մի տում նե րը, ինչ պես 
նաև եվ րո պա կան և այլ երկր նե րի կր թա կան մո տե ցում ներն ու զար գա ցում
նե րը: 

Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում եր կու ուղ ղու թյուն նե րով աշ խա տե լու առա ջարկ 
ձևա կերպ վեց, այն է` 

l մշակելոչֆորմալկրթությանինստիտուտիզարգացմանհիմնական
սկզբունքներըսահմանողպետականհայեցակարգ,

l մշակելոլորտիմասնագետներիպատրաստմանհամալիրմիջոցա
ռումներիկազմակերպմանծրագիր:

2006 թից սկս վե ցին աշ խա տանք նե րը «ՀՀ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հայե ցա
կար գի» մշակ ման ուղ ղու թյամբ: ՀՀ մշա կույ թի ու սպոր տի և երի տա սար
դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն նե րի հա մա կարգ ման ներ քո ստեղծ վեց 
աշ խա տան քային խումբ, որի կազ մում ներ կա յաց ված էին վե րոն շյալ նա խա
րա րու թյուն նե րի աշ խա տա կից ներ, ներ կա յա ցու ցիչ Գի տու թյան և կր թու թյան 
նա խա րա րու թյու նից և փոր ձա գետ ներ հա սա րա կա կան սեկ տո րից: Թեկ նա
ծու նե րին ներ կա յաց րել էր «Թ րեյ ներ նե րի ազ գային թիմ» ՀԿն: Աշ խա տան
քային խում բը մշա կեց «ՀՀ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հայե ցա կար գը», որը հաս
տատ վեց ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2006թ. դեկ տեմ բե րի 14 ի նիս տի N 50 որոշ
մամբ:

2008թ. «Թ րեյ ներ նե րի ազ գային թիմ» ՀԿն «ԿԱ ԶԱ» շվեյ ցա րա կան մար դա
սի րա կան հիմ նադ րա մի և Սա խա րո վի հիմ նադ րա մի Գյում րու մաս նա ճյու ղի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ ու ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի 
նա խա րա րու թյան ֆի նան սա վոր մամբ կազ մա կերպ եց «Ու սու ցա նում ու սու
ցա նող նե րի հա մար» մե թո դակր թա կան սե մի նար, որի նպա տակն էր Հա յաս
տա նում ստեղ ծել ու սում նա մե թո դա կան հենք «Ու սու ցա նում ու սու ցա նող նե րի 
հա մար» տի պի դա սըն թաց նե րի իրականացման հա մար: Սե մի նա րի ըն թաց
քում ձևա վոր վե ցին մի քա նի մե թո դա կան փա թեթ ներ, որոնք հար մա րեց ված 
էին հայ երի տա սարդ նե րի մեն թա լի տե տին և նրանց ու սու ցո ղա կան ոճե րին:
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2010 թին վե րը նշ ված սե մի նա րի մշա կում նե րի հի ման վրա ՀՀ սպոր տի և 
երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան ու «Թ րեյ ներ նե րի ազ գային 
թիմ» ՀԿ ի կող մից մշակ վեց և սկս վեց իրա կա նաց վել նա խա րա րու թյան 
առա ջին՝ «Ու սու ցա նում ու սու ցա նող նե րի հա մար» եր կա րա ժամ կետ ու սու ցո
ղա կան դա սըն թա ցը, որին մաս նակ ցե ցին 50 ից ավե լի երի տա սարդ ներ: Բո
լոր փու լերն ան ցած երի տա սարդ նե րը (25 հո գի) գործ նա կան աշ խա տանք նե
րի իրա կա նա ցու մից հե տո՝ 2012 թի ն, ավար տե ցին դա սըն թա ցը և ստա ցան 
ավար տա կան վկա յագ րեր: 

Այդ դա սըն թա ցի իրա կա նաց ման ժա մա նակ էր, որ որոշ վեց հա ջորդ դա սըն
թա ցի՝ 2013 թի շր ջա փու լի հա մար պատ րաս տել մե թո դա կան ձեռ նարկ, որ
տեղ ամ փոփ կներ կա յաց վեր «Ու սու ցա նում ու սու ցա նող նե րի հա մար» դաս
ըն թա ցի տե սա կան և գործ նա կան նյու թը: Միաժա մա նակ այդ ձեռ նար կը 
որ պես հիմք կծա ռայեր հե տա գա յում ին տեր նե տային հե ռա վար ու սուց ման 
դա սըն թա ցի կազմ ման հա մար: Ընդ որում՝ ին տեր նե տային հե ռա վար ու սուց
ման դա սըն թա ցը հե տա գա յում հա մալ րե լու է «Ու սու ցա նում ու սու ցա նող նե րի 
հա մար» դա սըն թաց նե րի շար քը:

 Ձեր ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց վող այս գր քույ կը ՀՀ սպոր տի և երի տա սար
դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան աջակ ցու թյամբ պատ րաստ վել է «Թ րեյ
ներ նե րի ազ գային թիմ» ՀԿ ի փոր ձա գի տա կան խմբի կող մից: Գր քույ կի 
նպա տակն է ու սու ցան ման ոլոր տում մաս նա գի տա ցող ան ձանց տրա մադ րել 
տե սա կան և մե թո դա կան աջակ ցու թյուն, նրանց ներ կա յաց նել ոչ ֆոր մալ 
կրթու թյան հիմ նադ րույթ նե րը, ինչ պես նաև գործ նա կան աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման հա մար տրա մադ րել մե թո դա կան գոր ծիք ներ: 

Անհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ ներ կա յաց ված մե թո դա կան գոր ծիք ներն ու նեն 
տար բեր մա կար դակ ներ: Որոշ գոր ծիք ներ ներ կա յաց ված են հա մա պար փակ 
կեր պով և ծա նո թա նա լուց հե տո հնա րա վոր է ան մի ջա պես ան ցնել գործ նա
կան կի րառ մա նը: Սա կայն, կան նաև մե թո դա կան գոր ծիք ներ (գոր ծիք նե րի 
խմ բեր), որոնց առու մով ներ կա յաց ված են միայն ընդ հա նուր տրա մա բա նու
թյունն ու հիմ նա կան սկզ բունք նե րը: Այս պա րա գա յում գր քույկն օգ տա գոր
ծո ղը պետք է շա րու նա կի ինք նու րույն ու սում նա սի րել այդ տի պի ու սու ցո ղա
կան գոր ծիք նե րը և ինք նու րույն հաս նի դրանց կի րառ մա նը:

 Ձեռ նար կը պատ րաս տած թի մի անու նից նաև հի շեց նում ենք, որ ոչ ֆոր մալ 
կր թու թյան ինս տի տու տը դի նա միկ զար գա ցող ոլորտ է, որ տեղ ամեն ինչ հո
սում է և փո փոխ վում: Ըստ այդմ՝ ըն թեր ցող նե րին կոչ ենք անում չսահ մա նա
փակ վել այս ձեռ նար կով և շա րու նա կել իրենց ու սու ցա նու մը՝ օգ տա գոր ծե լով 
ձեռ նար կում զե տեղ ված այլ նյու թե րի հղում նե րը, ինչ պես նաև ու սում նա մե
թո դա կան այլ ձեռ նարկ ներ:
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Կր թու թյունն ար դի  
քա ղա քակր թու թյու նում

 Ոչ մե կի հա մար գաղտ նիք չէ, որ կր թու թյան ինս տի տուտն այ սօր բա վա կա
նին ճգ նա ժա մային իրա վի ճա կում է: Առա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, որ 
դա Հա յաս տա նին բնո րոշ յու րա հատ կու թյուն է, և երե խային Սոր բոն կամ 
Օքս ֆորդ ու ղար կե լով՝ հար ցը դրա կան լու ծում կս տա նա: Սա կայն, արի՛ ու 
տե՛ս, որ Բրյու սո վի ան վան լեզ վա բա նա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղը, մեծ 
դժ վա րու թյամբ հաս նե լով Սոր բոն, հետ է վե րա դառ նում՝ բո ղո քե լով կր թու
թյան որա կից: Աշ խար հով մեկ կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տա լիս, որ ար դի ֆոր մալ կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի տված բա զայի և 
աշ խա տա շու կայի պա հան ջար կի միջև առ կա է հս կա յա կան ճեղք վածք, ին չը 
հան գեց նում է մարդ կանց աշ խա տան քային և մաս նա գի տա կան հե տագ ծե
րի ան կան խա տե սե լի զիգ զագ նե րի: Եթե մենք ու շադ րու թյուն դարձ նենք այն 
եր ևույ թին, թե մեր ծա նոթ նե րի որ քան տո կոսն է աշ խա տում ըստ իր մաս նա
գի տու թյան, ապա շատ արագ պարզ կդառ նա, որ այդ ոլոր տում առ կա են 
հա մա կար գային խն դիր ներ:

Կր թու թյան ինս տի տուտն ու սում նա սի րող մի շարք գիտ նա կան նե րի կար ծի
քով` առ կա խն դիր նե րի հիմ նա կան պատ ճա ռը կր թա կան ֆոր մալ հա մա
կար գի ան հա մա պա տաս խա նու թյունն է դա րի նոր պա հանջ նե րին, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է այն իրո ղու թյամբ, որ կր թա կան ֆոր մալ հա մա կար գը՝ 
որ պես այդ պի սին, ստեղծ վել է այլ դա րաշր ջա նում, այն է` ար դյու նա բե
րա կան հե ղա փո խու թյան տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և Վե րածնն
դի դա րաշր ջա նի ին տե լեկ տու ալ դաշ տե րում: Եվ եթե հետ ևենք բո լո րիս քաջ 
հայտ նի ման կա պար տեզ, դպ րոց, ու սում նա րան (քո լեջ), բուհ շղ թային, ապա 
հեշտ է իդեն տի ֆի կաց նել մարդ կու թյան պատ մու թյան այն պա հը, երբ հա սա
րա կու թյան երի տա սարդ ան դամ նե րին կր թե լու մո դել ներն ամ բող ջու թյամբ 
վե րա փո խե լու և ստան դարտ գի տե լիք նե րի փա թեթ նե րով մաս նա գետ նե րի` 
«ար դյու նա բե րա կան քա նակ նե րով ար տադր ման» սխե մային ան ցնե լու կա
րիք եղավ: 

Ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյունն էր, որ պա հան ջեց հա մընդ հա նուր 
նվա զա գույն գրա գի տու թյուն, գյու ղա կան բնակ չու թյան` դե պի քա ղաք ներ 
ուղղ ված մեծ հոս քեր և ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խա կան գոր ծըն թաց նե
րը «ս պա սար կե լու» հա մար նրանց արագ նա խա պատ րաս տում: 

Իս կա պես, մինչ ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյու նը ար տադ րա կան գոր
ծըն թա ցը հիմ նա կա նում կազ մա կերպ վում էր մեկ ան հա տի կամ մեկ ըն տա նի
քի կող մից: Հում քի ձեռք բե րու մից մինչև իրա ցումն իրա կա նաց նում էր «վար
պե տը», ով եր կա րա շունչ գոր ծըն թա ցում կա րող էր պատ րաս տել փոք րա թիվ 
«ա շա կերտ ներ», որոնց նա փո խան ցում էր իր գի տե լիք նե րը և հմ տու թյուն
նե րը: Ընդ որում` դրանք հան դես էին գա լիս ամ բող ջա կան և հա մա պար փակ 
փա թե թով: Փա թե թի մասն էին կազ մում ինչ պես պարզ տեխ նի կա կան և տեխ
նո լո գիական հնարք նե րը, այն պես էլ հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տան քի, 
շու կա յա գի տու թյան և այլ հմ տու թյուն ներ ու գի տե լիք ներ: 

Ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյունն ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցը բա ժա
նեց մա սե րի (աշ խա տան քի բա ժա նում) և այն դրեց հոս քագ ծի վրա, ին չից 
հե տո ան հրա ժեշտ էին ոչ թե ամ բողջ ար տադ րա կան գոր ծըն թացն իմա ցող 
վար պետ ներ, այլ «հոս քագ ծի» տար բեր հատ ված նե րը սպա սար կող «մաս
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նա գետ ներ»: Եվ այդ մաս նա գետ նե րը պետք է ու նե նային որո շա կի նվա զա
գույն գի տե լիք նե րի հատ վա ծա կան փա թեթ ներ, ինչ պես նաև որո շա կի վար
վե լա կեր պի և մտա ծե լա կեր պի ընդ հա նուր գծեր: 

Բ նա կա նա բար նախ նա կան կր թա կան «գոր ծա րա նը»՝ ի դեմս ման կա պար
տե զի և դպ րո ցի, պետք է պատ րաս տեր որա կյալ ու նի վեր սալ «հումք», որն 
ար տադ րա կան պրո ցե սի տար բեր մա սե րում պետք է տե սա կա վոր վեր և բա
ժան վեր խմ բե րի այլ ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հա մար, որ տեղ ար դեն 
դե տալ նե րը կս տա նային վերջ նա կան մշա կում և ներ դաշ նակ կեր պով կմտ
նեին «ի րա կան» ար տադ րա կան գոր ծըն թաց, այն է՝ գոր ծա րան և դրան սպա
սար կող հա մա կար գեր: Իրա կա նում կր թա կան հա մա կար գի հետ այդ դա
րաշր ջա նում տե ղի ու նե ցավ մի բան, որն իրա պես յու րա հա տուկ էր և մինչ 
այդ այդ պի սի ծա վալ նե րով եր բեք տե ղի չէր ու նե ցել. կր թա կան հա մա կարգն 
էա պես հզո րա ցավ, ծա վալ նե րը մե ծա ցան, սա կայն այն դար ձավ «ս պա
սար կող հա մա կարգ» ար տադ րա կան հե ղա փո խու թյան հա մար: Այ սու հետև 
բո լո րի հա մար պարզ էր, թե ինչ պի սին պետք է (և չպետք է) լի նի կր թա կան 
հա մա կար գի «ար տադ րան քը», և ինչ պի սի չա փա նիշ նե րի այն պետք է հա մա
պա տաս խա նի: Դա պարզ էր ինչ պես աշ խա տա շու կայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 
այն պես էլ այն ըն տա նիք նե րի հա մար, որոնք իրենց երե խա նե րին ուղ ղոր դում 
էին այդ ուղ ղու թյամբ:

 Հեշտ է վե րը նշ ված գոր ծըն թաց նե րի չա փա զանց ված չլի նե լու փաս տարկ ներ 
գտ նե լը, եթե փոր ձենք հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյուն իրա կա նաց նել 
դպ րո ցի և գոր ծա րա նի միջև: 

Ն ման էին դրանց աշ խա տան քային ժա մա տախ տակ նե րը, քա նի որ մա տաղ 
տա րի քից երե խա նե րը պետք է սո վո րեին արթ նա նալ և քնել որո շա կի ռե ժի
մով (վաղ արթ նա նալ և շուտ քնել), ին չը, ի դեպ, հա ճախ խիստ տար բեր վում 
է բնա կան ռիթ մե րից: Չէ՞ որ գյու ղա կան հա մայնք նե րում ապ րել և ապ րում 
են որո շա կի ռիթ մե րով, որոնք, սա կայն, բնա կան ռիթ մեր են` կապ ված ար
ևի և տար վա եղա նակ նե րի հետ: Իսկ գոր ծա րա նը «չէր կա րող հաշ վի առ
նել» կլի մա յա կան փո փո խու թյուն նե րը և օր վա եղա նա կային պայ ման նե րը. 
գոր ծա րա նը պետք է աշ խա տեր ան կախ եղա նա կից ու տար իր ՊԼԱ ՆԱՅԻՆ 
ար դյունք նե րը: Քա նի որ մար դու օր գա նիզմն էլ հար մա րեց ված չէր այդ ար
հես տա կան ռիթ մե րին, ու րեմն երե խա նե րին պետք էր վար ժեց նել վաղ տա րի
քից: Օր վա գրա ֆի կը նույն պես պետք է հս տակ կար գա վոր ված լի ներ: Հարկ 
էր իմա նալ, որ դու որոշ ժա մա նակ պետք է անընդ մեջ աշ խա տես, ապա` կարճ 
հան գիստ (դա սա մի ջոց), հե տո` էլի աշ խա տանք և ավե լի եր կար դա դար սնն
դի ըն դուն ման հա մար (ճաշ՝ «lunch time»), և այդ պես` մինչև գոր ծըն թա ցի 
ավար տը:

 Ներ մուծ վեց նաև ու նի ֆի կաց ված հա մազ գեստ հաս կա ցու թյու նը: Գոր ծա րա
նի հա մազ գես տը պետք է լի ներ առա վե լա գույնս ու նի վեր սալ և ու նի սեքս, 
քա նի որ այն պի սի նր բու թյուն նե րը, ինչ պի սին են սե ռե րի տար բե րու թյուն նե
րը, չպետք է խան գա րեին ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի սա հուն ըն թաց քին: 
Դպ րո ցում նույն պես պետք էր չտար բեր վել, պետք էր նման լի նել մյուս նե րին. 
միակ թույ լատր ված և խրա խուս վող տար բե րու թյու նը մր ցակ ցու թյունն էր 
հա նուն պլա նային աշ խա տանք նե րի որա կի ու ծա վա լի (ան վա նի կթ վո րու հի
նե րը, ստա խա նո վա կան նե րը և գե րա զան ցիկ աշա կերտ նե րը): Սա կայն, այս 
դեպ քում էլ պետք էր նա խանշ ված սահ ման նե րում մնալ. այդ սահ ման նե րից 
դուրս եկող, տր ված վար ժու թյուն ներն այլ կերպ կա տա րող, այլ կերպ մտա
ծող աշա կերտ նե րը պատժ վում էին «օ րեն քի ողջ խս տու թյամբ»: Փո խօգ նու
թյունն առանձ նա պես չէր խրա խուս վում, քա նի որ հոս քագ ծի հետ բո լորն աշ
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խա տե լու են դեմ առ դեմ և պետք է սո վո րեն իրենց խն դիր ներն ինք նու րույն 
լու ծել:

 Չէին խրա խուս վում նաև ստեղ ծա րա րու թյու նը և նո րա րա րու թյու նը, քա նի 
որ ար տադ րա կան գործ ըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման մա սին 
մտա ծե լը հոս քագ ծի բան վո րի գոր ծը չէ. դա ին ժե նե րի գործն է: 

Դպ րո ցը և գոր ծա րանն ու նեին իրենց բնա կան ու բո լո րի հա մար պարզ 
հիերար խիկ կա ռույց նե րը: Բո լո րը գի տեին, որ տնօ րե նին հա ջոր դում են ուս
մաս վար նե րը, հե տո՝ դաս ղեկ նե րը, հե տո՝ ու սու ցիչ նե րը, հե տո՝ հա վա քա րար
նե րը... և հե տո՝ աշա կերտ նե րը: Ծա գած խն դիր նե րը պետք է լուծ վեին ան մի
ջա կան հա ջորդ օղա կի հետ, և «ղե կա վա րի գլ խից վերև թռ չե լը» հա մար վում 
էր շատ վատ արարք: Հիերար խիկ հա մա կար գը հեշ տաց նում էր կա ռա վա
րու մը, առ կա խն դիր նե րի լու ծու մը, ինչ պես նաև ցույց էր տա լիս հնա րա վոր 
կա րիերային աճի թույ լատր ված ու ան թույ լատ րե լի սխե մա նե րը: Բան վո րը 
գի տեր, որ ին քը կա րող է դառ նալ «ար տադ րա մա սի պետ», «ար տադ րա մա
սի պե տը»՝ «ցե խի վա րիչ» և այլն, բայց՝ միայն այդ հա ջոր դա կա նու թյամբ և 
միայն մինչև որո շա կի աս տի ճան: Այս պի սով՝ կյան քի հե տագ ծե րը նույն պես 
դառ նում էին կար գա վոր ված, կան խա տե սե լի և կա ռա վա րե լի, ին չը թե՛ ղե
կա վար նե րին և թե՛ ղե կա վար վող նե րին ազա տում էր լրա ցու ցիչ սթրես նե րից:

Կր թա կան հա մա կար գում ան թույ լատ րե լի էր նաև տր ված մտ քե րի, տե սու
թյուն նե րի, մո դել նե րի, տար բե րակ նե րի հա վաս տիու թյան վե րա բե րյալ ու նե
ցած նույ նիսկ նվա զա գույն կաս կա ծը: Հա մա տա րած տի րում էր գի տու թյան 
օբյեկ տի վիս տա կան մո դե լը, որն ասում էր՝ առ կա է ՕԲՅԵԿ ՏԻՎ գի տե լիք նե
րի մի շտե մա րան, և սո վո րող նե րի միակ գործն այն առա վե լա գույնս առանց 
խախ տում նե րի (լա վա գույն տար բե րա կը՝ ան գիր) իրենց «գ լուխ նե րի մեջ տե
ղա վո րելն» է: Որ ևէ այլ մո դել կամ գի տե լիք հայ տա րար վում էր հա կա գի տա
կան, հա կաօ րի նա կան և ընդ հան րա պես որակ վում էր որ պես հի մա րու թյուն: 
Չնա յած ոչ ոք իր աչ քով չէր տե սել էլեկտ րո նը, բայց բո լո րը հս տակ «գի տեին», 
որ այդ փոք րիկ գն դիկ նե րը պտտ վում են այլ` ավե լի մեծ գն դիկ նե րի շուրջ, և 
դրանք են հենց այն ատոմ նե րը, որոն ցից բաղ կա ցած է մեր աշ խար հը: 

Ընդ հան րաց նե լով կա րե լի է ասել, որ ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյու նը 
սպա սար կող կր թա կան հա մա կար գը պատ րաս տում էր կար գա պահ, առանց 
կրեատի վու թյան և նո րա րա րու թյան առանձ նա հա տուկ ու նա կու թյուն նե րի, 
ճշ տա պահ, ստան դարտ գի տե լիք նե րի փա թեթ ներ ու նե ցող և այդ գի տե լիք
նե րի հա վաս տիու թյա նը չկաս կա ծող, հիերար խիայի նկատ մամբ մեծ հար
գան քով ու իրենց տեղն իմա ցող, են թարկ վող, հիմ նա կա նում ին տե լեկ տուալ 
դաշ տի հետ գործ ու նե ցող (զ գաց մունք նե րը և մարմ նա կան պա հանջ ներն 
ամեն մե կի ան ձնա կան գործն է) մար դիկ: Մի գու ցե այս ցան կը կա րե լի էր էլի 
շա րու նա կել, սա կայն այս ձեռ նար կի շր ջա նա կում մեզ բա վա կան է ու նե նալ 
միայն ընդ հա նուր գծե րը:

Ս խալ կլի ներ ասել, թե դա ՎԱՏ էր: Մենք՝ բո լորս, այ սօր կա րո ղա նում ենք 
օգ տա գոր ծել ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյան ու գի տա տեխ նի կա
կան առա ջըն թա ցի բազ մա զան ար դյունք ներ, որոնք մեր կյան քը դարձ նում 
են առա վել հար մա րա վետ և հա գե ցած, քան միջ նա դա րում էր: Բժշկու թյան, 
տրանս պոր տի, կա պի և այլ ոլորտ նե րում ար ձա նագր ված թռիչք ներն ակն
հայտ ու ան վի ճե լի են: Եվ իրա կա նում այդ թռիչք նե րից մեկն էր, որ քա ղա
քակր թու թյու նը բե րեց մեկ այլ վի ճա կի, որի հետ մենք գործ ու նենք այ սօր: 

Ըստ բո լոր սո ցիոլո գիական ոլորտ նե րի մաս նա գետ նե րի՝ մարդ կու թյան զար
գաց ման ար դյու նա բե րա կան դա րաշր ջա նը վա ղուց ավարտ վել է: Տե ղե կատ
վա կան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գիանե րի կտ րուկ զար գա ցու մը, ու
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ղեկց վե լով հա մընդ հա նուր կոմ պյու տե րի զա ցիայով, ին ֆոր մա ցիոն հոս քե րի 
և օգ տա տե րե րի հա մար հա սա նե լի ին ֆոր մա ցիայի ծա վալ նե րի շեշ տա կի 
աճով, գոր ծըն թաց նե րի արա գաց մամբ ու փո փո խու թյուն նե րի առա ջաց ման 
աս տի ճա նի կտ րուկ ավե լաց մամբ, ստեղ ծեց մի նոր իրա վի ճակ, որն ու սում
նա սի րող ներն ան վա նում են ին ֆոր մա ցիոն հա սա րա կու թյուն: 

Նույ նիսկ նախ քան ին ֆոր մա ցիոն հա սա րա կու թյան ձևա վո րու մը հե տա զո
տող նե րը գտ նում էին, որ ին դուստ րիալ դա րաշր ջա նի որոշ մո դել ներ չեն հա
մա պա տաս խա նում փո փոխ ված քա ղա քակր թու թյան պայ ման նե րին, սա կայն 
ին ֆոր մա ցիոն հա սա րա կու թյու նը փո խեց և շա րու նա կում է փո խել ամեն ինչ: 
Ժա մա նա կին զու գըն թաց ավե լա նում են այն աշ խա տանք նե րը, որոնք մար
դիկ կա րող են հան գիստ կա տա րել մո լո րա կի որ ևէ կե տից, եթե ու նե նան կա
պի մի ջոց ներ և հա մա կար գիչ: Ար տադ րու թյան ավ տո մա տաց ված հա մա կար
գե րն աս տի ճա նա բար (բա վա կա նին արագ աս տի ճա նա բար) նվա զեց նում 
են բան վոր նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը: Եթե ժա մա նա կին ար տադ րա կան այս 
կամ այն տեխ նո լո գիան կա րող էր ծա ռայել տաս նա մյակ ներ, ապա այ սօր այն 
կծա ռայի մեկ տաս նա մյակ, եթե օժտ ված է բա վա րար ճկու նու թյամբ: Սպա
ռո ղա կան հա սա րա կու թյունն անընդ հատ պա հան ջում է տեխ նո լո գիական 
նո րա մու ծու թյուն ներ, որոնք պետք է ապա հո վեն գի տա տեխ նի կա կան բլո կը, 
այ լա պես այն մր ցու նակ չի լի նի: 

Այս փո փո խու թյուն նե րը ևս կա րե լի է ան վերջ թվարկել, քա նի որ մարդ կային 
գոր ծու նեու թյան գրե թե բո լոր ոլորտ նե րում ու սում նա սի րող նե րը խո սում են 
խոր քային և հա մա կար գային փո փո խու թյուն նե րի մա սին (Wikinomics/ վի կի
նո միքս, Marketing 3.0/ մար քե թինգ 3.0, New Age/ նյու էյջ և այլն): Սա կայն, 
մեզ այս պա րա գա յում հե տաքրք րում են կր թա կան հա մա կար գե րի վի ճա կը 
և այն խն դի րը, թե ինչ քա նով է կր թա կան հա մա կար գը կա րո ղա նում պա
տաս խան տալ առ կա մար տահ րա վեր նե րին: 

Կարճ պա տաս խանն է՝ «ՇԱՏ ՎԱՏ»:

 Ցա վոք, կարճ պա տաս խան տա լը չի լու ծում մեր խն դիր նե րը, և այ սօր մենք 
ու նենք մի իրա վի ճակ, երբ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կարգն ամ բողջ աշ խար
հով մեկ փոր ձում է կա տա րել հա մա կար գային բա րե փո խում ներ, որոնք շատ 
հա ճախ «հոնքն ուղ ղե լու տեղն աչքն էլ են հա նում»: Էա կա նը, սա կայն, այն 
է, որ պե տու թյուն նե րը և կր թա կան ոլոր տի կա ռա վա րող նե րը, ինչ պես նաև 
կր թա կան ոլոր տից օգտ վող մար դիկ հաս կա ցել են, որ կր թա կան ֆոր մալ հա
մա կարգն այ սօր չի տա լիս այն «ար տադ րան քը», որը պետք է փո փոխ ված 
աշ խա տա շու կային և հենց իրենց` քա ղա քա ցի նե րին:

Որո՞նք են 
Հայաստանում 

ֆորմալ կրթության 
հիմնական 

խնդիրները:

Կրթական 
համակարգի 
զարգացման 
հիմնական 

միտումները ՀՀում:

Ինչպիսի՞ 
ունակություններ 
պետք է ունենա 

այսօրվա 
ուսուցանողը:

Ի՞նչ խնդիրներ 
պետք է լուծի 

կրթությունն արդի 
հասարակությունում:

«Բառերի սրճարան» մեթոդի 
կիրառման օրինակ

Ուսուցանման ժամանակ կրթական 
համակարգի հիմնական խնդիրները 
և արդի վիճակը կարող են 
ուսումնասիրվել՝ կիրառելով «Բառերի 
սրճարան» մեթոդը (մանրամասն 
նկարագրությունը՝ տե՛ս «Մեթոդներ» 
բաժնում): Հնարավոր սեղանների 
թեմաները չորս խմբերի առկայության 
պարագայում կարող եք տեսնել ստորև 
ներկայացված սխեմայում:
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 Ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ կր թա կան  
հա մա կար գե րը

Ե թե 89 տա րի առաջ մենք կա րող էինք խո սել կարծրացած ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գի, որն 
ի վի ճա կի չէ ու չի էլ ու զում փո փոխ վել, և այ լընտ րան քային կր թա կան մո դել նե րի/ հա մա կար գե րի 
մա սին (օ րի նակ՝ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան), որոնք փոր ձում են դր սից լրաց նել ֆոր մալ կր թա կան հա
մա կար գի բա ցե րը, ապա այ սօր այլևս այդ պես չէ: Այ սօր ֆոր մալ կր թա կան հա մա կարգն ար դեն 
սկ սել է փո փո խել իր մո տե ցում նե րը և մո դել նե րը՝ շատ հա ճախ իր գոր ծի քա րա նը հարս տաց նե լով 
ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գից և այլ հա մա կար գե րից վերց ված տար րե րով: Սա բնա կան և 
ցան կա լի գոր ծըն թաց է, սա կայն այն ավարտ ված չէ և դեռ կա տա րում է իր առա ջին քայ լե րը:

«Կոնֆրոնտացիոն վարժության» կիրառման օրինակ

Ոչ ֆորմալ կրթության ինստիտուտի վերաբերյալ նախնական (նախապատրաստական) քննարկումը կարելի է 
կազմակերպել՝ կիրառելով «Կոնֆրոնտացիոն վարժության» մեթոդը (մանրամասն նկարագրությունը՝ տե՛ս «Մեթոդներ» 
բաժնում): Քննարկման համար անհրաժեշտ պնդումների հնարավոր ցանկը ներկայացված է ստորև:

Ոչ ֆորմալ կրթությունը երիտասարդների ոչ ֆորմալ խմբերի կրթության կազմակերպումն է:

Ֆորմալ կրթությունը տրամադրվում է պետության կողմից:

Թրեյնինգային ինստիտուտը ձևավորվել է հասարակական սեկտորում:

Թրեյնինգային գործընթացը խթանում է մասնակիցների մրցակցությունը:

Ուսուցանման ընթացքում պետք է ամեն գնով խուսափել կոնֆլիկտներից:

Ուսուցանման ծրագիրը կազմվում է ուսուցանողի կողմից:

Ուսուցանող կարող է լինել միայն այն անձը, ով անցել է «Ուսուցանում ուսուցանողների համար» դասընթաց:

Ուսուցանող է յուրաքանչյուր անձ, ով իրեն համարում է ուսուցանող:

Թրեյնինգային գործընթացը տեղի է ունենում մարդկանց ինտելեկտուալ դաշտում:

Ուսուցանողը պարտավոր չէ ուսուցման գործընթացում ապահովել բոլոր մասնակիցների ակտիվ մասնակցությունը:

Այս վարժությունը հակամարտության կոնստրուկտիվ նպատակներով օգտագործման օրինակ էր...

Ցա վոք, կա րե լի է ասել, որ Հա յաս տա նի պա րա գա յում 80% ով դեռ առ կա են ֆոր մալ կր թա կան 
հա մա կար գի թե րա ցում նե րը, և առայ սօր այդ եր կու հա մա կար գե րը գոր ծում են ինք նու րույն ու 
տար բեր դաշ տե րում: Եվ դա շատ լավ է, քա նի որ այդ հա մա կար գե րը կոչ ված չեն մե կը մյու սին 
փո խա րի նե լուն: Ըստ «ՀՀ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հայե ցա կար գի»՝ ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար
գի նպա տակն է «զար գաց նել ան ձի քա ղա քա կան, քա ղա քա ցիական, սո ցիալա կան, տն տե սա կան 
և մշա կու թային մաս նակ ցու թյու նը հան րային կյան քում, նրա կա րո ղու թյուն նե րը, հմ տու թյուն նե
րը, ար ժե քային հա մա կար գը և գի տե լիք նե րը, որոնք ձեռք են բեր վում ֆոր մալ կր թու թյան հա
մա կար գից դուրս կամ դրան հա մըն թաց»: Այ սինքն՝ այս սահ մա նու մից իսկ բխում է, որ այդ եր կու 
կր թա կան ինս տի տուտ նե րի (ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ) դե րերն ու նպա տակ նե րը տար բեր են: Դժ վար 
է պատ կե րաց նել, թե ինչ պես է հնա րա վոր պատ րաս տել ճար տա րա պե տու թյան կամ կեն սա բա
նա կան ֆի զի կայի մաս նա գետ՝ կի րա ռե լով միայն ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գի գոր ծիք նե րը: 

Ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գը ձևա վոր վեց ի պա տաս խան այն մար տահ րա վեր նե րի, որոնք 
ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գին ներ կա յաց րեց նոր դա րաշր ջա նը, և որոնց հա մար այն չէր կա
րո ղա նում գտ նել հա մա պա տաս խան լու ծում ներ: Ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գը ստեղծ վեց 
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որ պես բա ցե րը լրաց նող և այլ տի պի քա ղա քա ցի ու անհատ ձևա վո րող հա մա կարգ, որը, սա կայն, 
չէր հա վակ նում և չի էլ կա րող հա վակ նել ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գի կող մից տր վող մաս նա
գի տա կան կր թու թյու նը փո խա րի նե լուն: 

Այս դեպ քում առա վել տե ղին է խո սել այդ հա մա կար գե րի փոխլրացման մա սին, երբ մե կը լրաց
նում է մյու սի բա ցե րը, և եր կուսն իրար հետ կա րո ղա նում են լու ծել նոր դա րաշր ջա նի առա ջադ
րած խն դիր նե րը: 

Ինչ ևէ, քա նի որ ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գը ձևա վոր վեց՝ լրաց նե լու որո շա կի բա ցեր, ապա 
տե ղին է դի տար կել, թե որոնք են ֆոր մալ հա մա կար գի այն հատ կա նիշ նե րը, որոնց հա մար ոչ ֆոր
մալ կր թա կան հա մա կարգն առա ջար կում է այ լընտ րան քային տար բե րակ ներ: Պետք է նշել նաև, 
որ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գում միշտ էլ եղել և այ սօր էլ կան առան ձին մաս նա գետ ներ ու 
եր բեմն նույ նիսկ կր թա կան առան ձին ինս տի տուտ ներ, որոնք ի սկզ բա նե փոր ձում ու գտ նում էին 
այ լընտ րան քային մո տե ցում ներ և լու ծում ներ, սա կայն նրանք եղել և առայ սօր էլ մնում են որ պես 
բա ցա ռու թյուն ներ, իսկ այս ձեռ նար կում ան դրա դառ նա լով ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գին՝ մենք 
խո սում ենք ընդ հա նուր մի ջի նաց ված վի ճա կի մա սին: 

Այս պի սով՝ որո՞նք են այն հատ կա նիշ նե րը, որոնց դեպ քում ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա
կար գե րի մո տե ցում նե րը տար բեր վում են.

1.  Գի տե լի քի ստաց ման/ փո խանց ման մե թո դը ֆոր մալ /ա կա դե միական հա մա կար գում 

Այս տեղ գի տե լի քը տրա մադր վում է ուղ ղա հա յաց կեր պով՝ ու սու ցիչ ա շա կերտ վեկ տո րով: Գի
տե լի քը մա տուց վում է պատ րաս տի ար տադ րան քի տես քով, որն աշա կեր տը /ու սա նո ղը պետք է 
«սո վո րի» այն պես, ինչ պես կա: Գի տե լի քի փո խանց ման այս մե թո դը ներ կա յաց նում է գի տու թյան 
«օբյեկ տի վիս տա կան» մո դե լը, ըստ որի՝ կա «օբյեկ տիվ» և «կի րա ռե լի» գի տե լիք նե րի բա զա, որը 
կա րող է և հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձանց՝ ու սու ցիչ նե րի/ դա սա խոս նե րի մի ջո
ցով պետք է փո խանց վի մարդ կանց:

1.1.Գի տե լի քի ստաց ման/ փո խանց ման մե թո դը ոչ ֆոր մալ ու սուց ման հա մա կար գում 

Այս դեպ քում գի տե լի քը /ու նա կու թյու նը ստաց վում է կեն սա կան կամ մո դե լա վոր ված գոր ծըն թա
ցին մաս նակ ցե լու ար դյուն քում: Գոր ծըն թացն այս պա րա գա յում կա րող է մո դե լա վոր վել կամ 
ֆա սի լի տաց վել տվյալ տի պի գի տե լի քին կամ ու նա կու թյանն ամ բող ջու թյամբ տի րա պե տող 
ան հա տի (թ րեյ ներ) կող մից: Այս դեպքում գի տե լիքն ար տադր վում է «ներք ևիցվերև» մո դե լով, 
որը տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ է ֆոր մալ կր թության հիերար խիկ` «վեր ևիցներքև» մո դե լին: 

2. Ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու մը ֆոր մալ /ա կա դե միական հա մա կար գում

 Գի տե լի քի փո խանց ման ար դյու նա վե տու թյու նը գնա հատ վում է քն նու թյուն նե րի և թես տե րի մի ջո
ցով: Գնա հա տումն իրա կա նաց վում է մր ցակ ցային մե թո դով: Բարձր գնա հա տա կան ստա նում են 
այն ան ձինք, ովքեր կա րո ղա նում են առա վել լավ վե րար տադ րել փո խանց ված գի տե լի քը: Հիմ նա
կան մո տի վա ցիան բխում է գոր ծըն թա ցի մր ցակ ցային բնույ թից: Գոր ծըն թա ցի վեր ջում աշա կերտ
նե րին /ու սա նող նե րին տր վում են դիպ լոմ ներ /ա տես տատ ներ, որ տեղ հս տա կո րեն գնա հատ ված են 
բո լոր տր ված գի տե լիք նե րի բլոկ նե րը: 

2.1. Ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու մը ոչ ֆոր մալ ու սուց ման հա մա կար գում

 Լիովին հան ված են քն նու թյուն, թեստ հաս կա ցու թյուն նե րը: Հիմ նա կան գնա հատ ման ձևը մաս
նա կից նե րի կող մից իրա կա նաց վող ինք նագ նա հա տումն է (թե ինքն ինչ ստա ցավ այդ կր թա կան 
գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ար դյուն քում) և գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու
մը (ի նչ քա նով էր լավ կազ մա կերպ ված թրեյ նին գը, և ինչ քա նով էր այն հա մա պա տաս խա նում 
սպա սում նե րին): Մր ցակ ցային խրա խուս ման մե թոդ նե րը գրե թե չեն կի րառ վում. ընդ հա կա ռա
կը` խրա խուս վում են փո խօգ նու թյու նը և թի մային ոգին: Դա սըն թա ցի վեր ջում բո լոր մաս նա
կից նե րին տր վում են միան ման «մաս նակ ցու թյան հա վաս տագ րեր», որ տեղ առա վե լա գույ նը 
կա րող են նշ վել այն թե մա նե րը, որոնց ան դրա դար ձել են դա սըն թա ցի ժա մա նակ:
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3.  Գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պող նե րը ֆոր մալ /ա կա դե միական հա մա
կար գում 

Այս դեպ քում կր թա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում և իրա կա նաց վում է 
ու սուց չի/ դա սա խո սի կող մից: Գոր ծում են ու սու ցիչ ա շա կերտ ուղ ղա հա յաց 
հիերար խիկ հա րա բե րու թյուն ներ:

3.1.  Գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պող նե րը ոչ ֆոր մալ ու սուց ման հա մա
կար գում 

Այս դեպ քում «ա շա կերտ» հաս կա ցու թյու նը փո խա րին ված է «մաս նա
կից» հաս կա ցու թյամբ: Հա րա բե րու թյուն նե րը խմ բում հո րի զո նա կան են: 
Ֆա սի լի տա տո րը/թ րեյ նե րը պար զա պես նպաս տում է կր թա կան մթ նո լոր
տի ստեղծ մա նը, որ տեղ «մաս նա կից նե րը» (այդ թվում՝ նաև ին քը) կկա րո
ղա նան ձեռք բե րել առա վե լա գույն ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ և ու նա կու
թյուն ներ:

4.  Մաս նակ ցու թյան բնույ թը ֆոր մալ /ա կա դե միական հա մա կար գում

Մաս նակ ցու թյու նը պար տա դիր հի մունք նե րով է: Աշա կեր տը /ու սա նո ղը չի 
որո շում, թե ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի որ մա սին կու զե նա մաս նակ ցել և որ 
մա սին՝ ոչ: Սահ ման ված է դա սե րին ներ կա գտն վե լու նվա զա գույն ժա մա քա
նակ, ին չը խախ տե լու պա րա գա յում կի րառ վում են կար գա պա հա կան և այլ 
պատ ժա մի ջոց ներ: Միջ նա կարգ կր թու թյան պա րա գա յում այդ ժա մա քա նակն 
ընդ հան րա պես պար տա դիր է բո լո րի հա մար:

4.1.  Մաս նակ ցու թյան բնույ թը ոչ ֆոր մալ ու սուց ման հա մա կար գում

 Մաս նակ ցու թյու նը կա մա վոր հի մունք նե րով է: Մաս նա կից ներն իրենք են 
որո շում՝ ու զում են մաս նակ ցել այդ դա սըն թա ցին, թե՝ ոչ, ինչ պես նաև 
հստակ հիմ նա վոր ման պա րա գա յում կա րող են չմաս նակ ցել դա սըն թա ցի 
այս կամ այն մա սին (են թադ րենք՝ ֆի զի կա կան, առող ջա կան, հո գե բա նա
կան կամ այլ խն դիր նե րի պատ ճա ռով):

5.  Մա տուց վող գի տե լիք նե րի և ու նա կու թյուն նե րի բնույ թը ֆոր մալ /ա կա
դե միական հա մա կար գում

 Հիմ նա կան աշ խա տան քը տար վում է աշա կերտ նե րի /ու սա նող նե րի ին տե լեկ
տու ալ դաշ տի հետ: Մա տուց վող բո լոր գի տե լիք նե րը մտա վոր ոլոր տից են: 
Աշա կերտ նե րի /ու սա նող նե րի հո գե բա նա կան, բա րո յա կան, ար ժե քային հա
մա կար գերն ու նեն երկ րոր դա կան կար ևո րու թյուն:

5.1.  Մա տուց վող գի տե լիք նե րի և ու նա կու թյուն նե րի բնույ թը ոչ ֆոր
մալ ու սուց ման հա մա կար գում 

Աշ խա տան քում հա վա սա րա պես ու շադ րու թյուն է դարձ վում մաս նա կից նե
րի երեք դաշ տե րին` մտա վոր, զգա յա կան, ֆի զի կա կան (այս պես կոչ ված՝ 
«համակողմանի» մո տե ցում), որոնք պատ կե րա վոր կեր պով ար տա հայտ
վում են որ պես Ու ղեղ, Սիրտ և Ձեռք: Լուրջ աշ խա տանք է իրա կա նաց վում 
մաս նա կից նե րի ար ժե քային դաշ տե րի, մո տե ցում նե րի, կարծ րա տի պե րի 
և վար վե լա կեր պի մո դել նե րի հետ, որոնք հան դի սա նում են այս տի պի ու
սուց ման հիմ նա կան թի րախ նե րը:

6. Ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի ծրագ րու մը և ճկու նու թյու նը ֆոր մալ /
ա կա դե միական հա մա կար գում

Ծ րա գի րը գր ված և հաս տատ ված է վե րա դաս մարմ նի կող մից: Ֆիքս ված է, 
թե այն կոնկ րետ քա նի ժամ պետք է ու նե նա և որ գի տե լիք նե րի բլո կին պետք 

«Իրավիճակների վերլուծության» 
մեթոդի կիրառման օրինակ

Խմբերում ոչ ֆորմալ կրթության 
հիմնական սկզբունքների քննարկումը 
կարելի է լավագույնս կազմակերպել՝ 
կիրառելով «Իրավիճակների 
վերլուծության մեթոդը» (մանրամասն 
նկարագրությունը տե՛ս «Մեթոդներ» 
բաժնում): Ստորև կարող եք գտնել 
«իրավիճակի օրինակ», որով կարող եք 
քննարկել «կամավոր մասնակցության 
սկզբունքը»:

Դուք հանդիսանում եք ուսուցանող 
և ծրագրի համակարգող ՀՀ 
սպորտի և երիտասարդության 
հարցերի նախարարության կողմից 
կազմակերպվող «Սոցիալական 
մեդիայի հետ աշխատանքի 
հիմունքներ» ուսուցողական ծրագրում: 
Ծրագրին մասնակցում են տարբեր 
լրատվամիջոցների 30 գործող 
լրագրողներ: Ծրագիրը կազմակերպվել 
է Աղվերանում՝ «Աղվերան պարկ 
ռեզորտ» հյուրանոցային համալիրում, և 
տևելու է յոթ օր: Արդեն ծրագրի 4րդ օրն 
է, սակայն հանրապետական հիմնական 
լրատվամիջոցներից մեկի երկու 
ներկայացուցիչներ ցուցադրաբար չեն 
մասնակցում ծրագրի աշխատանքների 
մեծ մասին: Երբ Դուք հարցնում եք, թե 
ինչն է պատճառը, նրանք կա՛մ ասում 
են, որ խիստ հոգնած են, կա՛մ՝ թեման 
իրենց հետաքրքիր չէ, կա՛մ՝ հաջորդ 
փուլից անպայման կմասնակցեն, 
սակայն իրավիճակը բացարձակապես 
չի փոխվում: Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն 
Ձեր քայլերը տվյալ իրավիճակում:
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է ուղղ ված լի նի: Ծրագ րում փո փո խու թյուն նե րի կա տա րու մը խրա խու սե լի չէ և հիմ նա կա նում ար
գել ված է: Աշա կերտ նե րը չեն մաս նակ ցում և ձայն չու նեն ու սու ցան վող նյու թի, առար կա նե րի ընտ
րու թյան, դա սա տախ տա կի կազմ ման գոր ծում: 

6.1. Ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի ծրագ րու մը և ճկու նու թյու նը ոչ ֆոր մալ ու սուց ման հա
մա կար գում

Ծ րա գի րը կազմ վում է րո պե առ րո պե: Նա խա պես պլա նա վոր վում է յու րա քան չյուր մաս նակ
ցին հատ կաց վե լիք ժա մա նա կը: Ծրա գի րը, սա կայն, դա սըն թա ցը պլա նա վո րող նե րի կող մից 
դի տարկ վում է որ պես նախ նա կան առա ջարկ: Պա կաս կար ևոր չէ մաս նա կից նե րի ցան կու թյու
նը թե՛ դա սըն թա ցի սկզ բում (ե րբ ծրագ րում հնա րա վոր է կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո
խու թյուն ներ) և թե՛ դա սի ըն թաց քում, երբ հե տաքրք րող մա սը կա րող է եր կա րաձգ վել այն քան, 
ինչ քան ան հրա ժեշտ է, կամ որ ևէ մաս կա րող է հան վել, եթե կան ավե լի հե տաքր քիր առա ջարկ
ներ: Ծրա գի րը պետք է լի նի առա վե լա գույնս ճկուն:

*** 

Ե թե վե րա ցարկ վենք բուն մո դել նե րից և փոր ձենք հաս կա նալ, թե որոնք են այն ար ժե քային ու բա
րո յա հո գե բա նա կան հիմ նա կան առանցք նե րը, որոնց վրա կա ռուց ված է ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը, 
ապա կս տաց վի հետ ևյալ պատ կե րը: 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հա մա կարգն առա վե լու թյու նը տա լիս է մաս նա կից նե րի կող մից ու սու ցո
ղա կան ար դյուն քի ինք նագ նա հատ մա նը և չի կար ևո րում ար տա քին դե րա կա տար նե րի կող
մից իրա կա նաց վող ստու գու մը: Եթե դի տար կենք այն խն դիր նե րի դաշ տը, որոնք իր առջև դնում 
է ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը, ապա պարզ կդառ նա, թե՝ ին չու: Բանն այն է, որ կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
հիմ նա կան թի րախ նե րը մաս նա կից նե րի ար ժե քային բա զա ներն են, վար վե լա կեր պի մո դել նե րը և 
կարծ րա տի պե րը, իսկ այդ ոլորտ նե րում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը կա րող է ար ձա նագ րել 
հենց ին քը՝ մաս նա կի ցը: Այս գնա հատ ման սխե ման կապ ված է նաև եվ րո պա կան դաշ տում վեր
ջերս խթան վող պորտ ֆո լիոային ինք նա ներ կա յաց ման գոր ծըն թա ցի հետ: 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը չի խթա նում մաս նակ ցու թյու նը, բայց փո խա րենն առա ջար կում է ավե
լի մեծ առաջ նայ նու թյուն տալ թի մային աշ խա տան քին և ընդ հա նուր ար դյուն քի հա մար խմ բային 
պա տաս խա նատ վու թյան ստանձն մա նը, ին չը նպաս տում է նաև հա մե րաշ խու թյան զար գաց մա նը: 
Սա բա վա կա նին դժ վար ըն դու նե լի սխե մա է՝ հատ կա պես հաշ վի առ նե լով այն խն դի րը, որ ար դի 
քա ղա քակր թու թյան գրե թե բո լոր դաշ տե րը մե ծա պես խարսխ ված են հենց մր ցակ ցու թյան վրա: 
Սա կայն, բազ մա թիվ ու սում նա սի րող նե րի և հոգ ևոր ուս մունք նե րի հա վաստ մամբ՝ ար դի հա սա
րա կու թյան հիմ նա կան խն դիր նե րը բխում են հենց ան հա գուրդ մր ցակ ցու թյու նից: Եվ թերևս դեռ 
այն քան էլ պարզ չէ, թե որ պես այ լընտ րանք ինչ կա րե լի է առա ջար կել այդ մր ցակ ցու թյա նը, բայց 
հս տակ կա րե լի է ասել, որ մո լո րակն այլևս չի դի մա նում իրար հետ մր ցակ ցող և հիմ նա կա նում 
ցածր գի տակ ցու թյան աս տի ճան ու բա րո յա կան սաղմ նային նոր մեր ու նե ցող խա ղա ցող նե րի 7 
մի լիար դա նոց բա նա կին: 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը խթա նում է մաս նա կից նե րի կող մից ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի հա
մար առա վե լա գույն պա տաս խա նատ վու թյան ստանձ նու մը: Մաս նա կից նե րի հա մար պետք 
է ստեղծ վեն առա վե լա գույն հնա րա վո րու թյուն ներ՝ ըստ իրենց պա հանջ նե րի ծրա գի րը մո դի ֆի
կաց նե լու նպա տա կով (ի հար կե ծրագ րի նախ նա կան նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի շր ջա նա կում 
մնա լու պայ մա նով): Կր թա կան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ սպա ռո ղա կան մո տե ցու մը, ինչ պես նաև 
ծրագ րի ըն կա լու մը որ պես քա րի վրա գր ված ան փո փո խե լի մի բան, որի հետ կա՛մ պետք է հաշտ
վես, կա՛մ գնաս այլ բան փնտ րե լու, տվյալ պա րա գա յում անըն դու նե լի է: Էա կան է նաև ճիշտ 
ըն կալ ված կա մա վոր մաս նակ ցու թյան սկզ բուն քը, որը չի նշա նա կում, թե մաս նա կի ցը կա րող 
է կա մա յա կա նո րեն, «ըստ տրա մադ րու թյան» մաս նակ ցել կամ չմաս նակ ցել ծրագ րային այս կամ 
այն կոմ պո նեն տին, սա կայն հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վում և խրա խուս վում է, որ մաս նա կից նե րը 
գի տակ ցա բար մաս նակ ցեն կամ լուրջ հիմ նա վոր մամբ չմաս նակ ցեն կր թա կան գոր ծըն թա ցի այս 
կամ այն տար րին: Սա նույն պես ուղղ ված է պա տաս խա նա տու մո տեց ման խթան մա նը: 
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Ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գը խթա նում է մար դու ներ դաշ նակ զար գա ցու մը, երբ ու սու ցո
ղա կան ու ընդ հան րա պես մար դու և քա ղա քա ցու զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում ինչ պես ին տե
լեկ տու ալ դաշ տը, այն պես էլ զգաց մուն քային ու ֆի զի կա կան դաշ տե րը գտ նում են իրենց հա մա
պա տաս խան տե ղե րը (« Սիրտ Ու ղեղՁեռք»): Ու սու ցան ման հիմ քում ըն կած են վար վե լա կեր պի 
մո դել նե րի և ար ժե քային դաշ տի այն պի սի բա ցե րը, որոնք քա ղա քա ցի նե րին թույլ չեն տա լիս ակ
տի վո րեն մաս նակ ցել հա սա րա կա կան կյան քին, ինչ պես նաև ինք նադրս ևոր վել և ինք նա կա տա
րե լա գործ վել: 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան գոր ծըն թա ցում բո լոր գոր ծող դե րա կա տար նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը 
պետք է լի նեն առա վե լա գույնս հո րի զո նա կան և հիմն ված ցան ցային հա մա գոր ծակ ցու թյան 
սկզ բուն քի վրա: Իհար կե կախ ված գի տե լիք նե րի և պատ րաստ վա ծու թյան աս տի ճա նից՝ ու սու
ցա նող նե րը գրա վում են որոշ չա փով ավե լի ու ժեղ դիրք, սա կայն այդ պա րա գա յում ոչ այն քան 
էա կան է իրա կա նում ստաց վող պատ կե րը, ինչ քան ու սու ցա նող նե րի մո տի վա ցիան, ով քեր ամեն 
կերպ ՁԳ ՏՈՒՄ են խու սա փել հիերար խիկ հա րա բե րու թյուն նե րի դաշ տից և փոր ձում մաս նա
կից նե րին իրենց հետ բե րել նույն դաշտ՝ հաս տա տե լով ցան ցային հա րա բե րու թյուն ներ: Ան շուշտ, 
շատ հա ճախ որո շա կի խն դիր ներ լու ծե լու կա րիք է լի նում՝ օգ տա գոր ծե լով «ա վե լի ու ժեղ» դիր քը 
(հատ կա պես ճգ նա ժա մային իրա վի ճա կում կամ խմ բի ցր վա ծու թյան պա րա գա յում), սա կայն էա
կան է, որ ու սու ցա նող ներն այդ պի սի պա հե րը գնա հա տեն որ պես ոչ ցան կա լի բա ցա ռու թյուն, իսկ 
մաս նա կից նե րը հետ ևեն, որ ու սու ցա նող նե րը չընկ նեն այդ պի սի դիր քե րից կախ վա ծու թյան և հա
ճույք ստա նա լու «թա կար դը» (քա նի որ ու սու ցա նող ներն իրենց գոր ծըն կեր ներն են, և ցա վա լի է 
գոր ծըն կե րո ջը «թա կար դում» տես նե լը): 

Եվ վեր ջա պես ոչ ֆոր մալ կր թա կան գոր ծըն թաց նե րում մաս նա կից նե րի կող մից գե նե րաց վող 
գի տե լի քը և փորձն ավե լի շատ են գնա հատ վում, քան ամե նապ րո ֆե սիոնալ փոր ձա գե տի կող
մից որ պես պատ րաս տի ար տադ րանք մա տուց ված գի տե լի քը: Թե՛ ու սու ցա նող նե րը և թե՛ դա սըն
թա ցի մաս նա կից նե րը հան դի սա նում են կր թա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից ներ և ներդ րում են 
կա տա րում իրենց հնա րա վո րու թյուն նե րի նե րա ծին չա փով: Բնա կա նա բար (հատ կա պես այն պի սի 
երկր նե րում, ինչ պի սին Հա յաս տանն է) խիստ բարդ է կազ մա կեր պել ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց 
առանց ֆրոն տալ պրե զեն տա ցիանե րի և գի տե լի քի «տ րա մադր ման», սա կայն այս դեպ քում նույն
պես կար ևոր վում է այն, որ ու սու ցա նող նե րը գնում են այդ փոխ զիջ մա նը և «տ րա մադ րում են», 
բայց նրանք ներ քուստ շատ ավե լի բարձր են գնա հա տում թե կուզ և ավե լի ցածր որա կի, սա
կայն մաս նա կից նե րի կող մից գե նե րաց ված բո վան դա կու թյունն ու գի տե լի քը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է ասել, որ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գի և ոչ ֆոր մալ ու սուց ման 
հա կա սու թյունն ար տա ցո լում է աշ խար հըն կալ ման օբյեկ տի վիս տա կան և կա ռու ցո ղա կան 
մո տե ցում նե րի տար բե րու թյու նը: Եթե փոր ձենք հա կիրճ ներ կա յաց նել այդ եր կու մո դել նե րը, 
ապա օբյեկ տի վիս տը հա վա տում է, որ «գի տե լի քը» հա մա պա տաս խա նում է «ի րա կան աշ խար
հում» առ կա ինչ որ մի բա նի, որն «այդ տես քով» գո յու թյուն ու նի «գի տե ցո ղից» ան կախ և առան
ձին: Մեր ու նե ցած գի տե լի քը ճիշտ է, եթե այն հա մա պա տաս խա նում է «ի րա կան աշ խար հին»: 
Կա ռու ցո ղա կան մո տե ցու մը չի ըն դու նում «գի տե լի քի» կամ «ի րա կա նու թյան» օբյեկ տիվ ար ժե քը, 
եթե այն կտր ված է «գի տե ցո ղից»: «Գի տե ցողն» ըն կա լում և կա ռու ցում է ԻՐ «ի րա կա նու թյու նը»՝ 
հիմնվե լով իր փոր ձի ու մի ջա վայ րի հետ ու նե ցած իր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: «Ի րա կա
նու թյա նը» հա մա պա տաս խա նող ճշ մար տու թյան մա սին մտա ծե լու փո խա րեն՝ կա ռու ցո ղա կա նը 
խո սում է «կեն սու նա կու թյան» և «օգ տա կա րու թյան» մա սին. կոն ցեպ ցիանե րը, մո դել նե րը և տե
սու թյուն նե րը կեն սու նակ են, եթե հա մա հունչ են այն հա մա տեքս տին, որ տեղ իրենք ստեղծ վել 
են: Այս պի սով՝ կա րե լի է ասել, որ օբյեկ տի վիստ նե րը խո սում են մեկ աշ խար հի և դրա նից ան կախ 
դի տորդ ան հատ նե րի առ կա յու թյան մա սին, իսկ կա ռու ցո ղա կան նե րը բազ մա կի «աշ խարհ նե րի» 
գո յու թյան կողմ նա կից ներ են, ով քեր ասում են, որ դի տորդ ներն այդ «աշ խարհ նե րի» մասն են, հա
մաս տեղ ծող նե րը, և այդ «աշ խարհ նե րը» փո փոխ վում են դի տոր դի ան խու սա փե լի փո փոխ մա նը 
զու գըն թաց: 

Ամ փո փե լով պետք է նշել, որ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մե թո դա բա նա կան հենքն ու սում նա սի րող ներն 
ան հրա ժեշ տո րեն պետք է փոր ձեն լիար ժեք հաս կա նալ տվյալ մո տեց ման հիմ քում ըն կած փի լի սո
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փա յա կան, մե թո դա բա նա կան և սկզ բուն քային խն դիր նե րը: Վե րը նշ ված բո լոր սկզ բուն քային մո
տե ցում ներն ան քակ տե լիորեն կապ ված են մե կը մյու սի հետ, և ան հնար է ընտ րո ղա բար վերց նել 
ոչ ֆոր մալ կր թու թյան սկզ բունք նե րի մի մա սը, մյուս մա սը չըն դու նել և ասել, որ զբաղ վում են ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյամբ: Իրա կա նում «ՀՀ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հայե ցա կար գում» նշ ված սկզբունք
նե րը տա լիս են այն հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րի փա թե թը, ըստ որի՝ կա րե լի է հաս կա նալ, թե տվյալ 
կր թա կան ծրա գիրն աշ խա տում է արդյոք ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մե թո դով: Շատ հա ճախ որ ևէ ին
տե րակ տիվ, խա ղային մե թոդ ներ օգ տա գոր ծող դա սըն թաց նե րը բնո րոշ վում են որ պես ոչ ֆոր մալ 
կր թու թյուն, սա կայն այս դեպ քում պետք է շեշ տել, որ միայն ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ԲՈ ԼՈՐ հիմ նա
կան սկզ բունք նե րին հետ ևող կր թա կան գոր ծըն թացն է, որ կա րող է դաս վել տվյալ տե սա կի կր թու
թյան դա սըն թաց նե րի շար քին: 

Ինչ ևէ, ամեն ինչ հո սում է, փո փոխ վում, և մի գու ցե հինգվեց տա րի հե տո ոչ ֆոր մալ կր թու թյունն 
էլ կփո փոխ վի, և մենք ար դեն կխո սենք նոր հի մունք նե րի ու սկզ բունք նե րի փա թե թի մա սին: Այդ 
պա րա գա յում կար ևորն այն է, որ մենք այդ ժա մա նակ չկառ չենք հին մո տե ցում նե րից և ըն դու նենք 
փո փո խու թյուն նե րը՝ միաժա մա նակ հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լով մեր մտա
ծո ղու թյան ու գոր ծե լա կեր պի մեջ: 
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Ոչ ֆոր մալ կր թու թյունն այլ թրեյ նին գային  
դպ րոց նե րի հա մա տեքս տում

 Ու սու ցան ման՝ «թ րեյ նին գի» մա սին խո սե լիս պետք է հաշ վի առ նել այդ ոլոր տի տար բեր մո տե
ցում նե րի, դպ րոց նե րի ու մե թո դա բա նա կան մո տե ցում նե րի հս կա յա կան բազ մա զա նու թյու նը: 
Հեշտ է ամեն ինչ կո չել թրեյ նինգ, ամեն թրեյ նինգ կո չել ոչ ֆոր մալ ու սու ցում և մնա ցա ծը թող
նել այդ ոլոր տի օգ տա տի րո ջը և նրա ան հա տա կան ընտ րու թյա նը՝ ըստ նա խա սի րու թյուն նե րի ու 
խնդիր նե րի: Սա կայն, նա խորդ գլուխ նե րում ար դեն նշ վել է, որ ու սու ցո ղա կան դա սըն թա ցը ոչ ֆոր
մալ կր թու թյուն կո չե լու հա մար պետք է առ կա լի նեն և ու սու ցա նո ղի կող մից հս տակ գի տակց վեն 
այն սկզ բունք ներն ու ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րը, որոնք պար տա դիր պետք է կի րառ վեն այս 
մե թո դա բա նու թյան ըն դուն ման պա րա գա յում: 

Հս տակ պետք է գի տակց վի, որ ին տե րակ տիվ կր թա կան մո տե ցում ներ, ինչ պես նաև մո դե լա վոր
ված իրա վի ճակ ներ, որոնք միտ ված են մաս նակ ցի այս կամ այն խնդ րի վեր հան մանն ու լուծ մա նը, 
կա րող են կի րառ վել տար բեր իրա վի ճակ նե րում և տար բեր նպա տակ նե րով: Օրի նակ՝ տո տա լի
տար սեկ տա նե րը և ցան ցային մար քե թին գի «ցան ցե րը» կի րա ռում են ին տե րակ տիվ մե թոդ ներ՝ 
իրենց շար քե րում նոր ան դամ ներ ներգ րա վե լու նպա տա կով: Շատ հե տաքր քիր խմ բային աշ խա
տան քի ինչ որ պա հի հայ տա րար վում է հա վա քի հիմ նա կան պատ ճա ռը, և շատ հնա րա վոր է, որ 
մաս նա կից ներն իրենք էլ մի կարճ ժա մա նակ անց զար ման քով հի շեն, թե ինչ պես էին ինչ որ պա
հից սկ սած կրո նա կան հիմ ներ եր գում կամ փաս տաթղ թեր ստո րագ րում, ըստ որոնց՝ կլո րիկ գու
մար ներ պետք է ներդ նեն իրենց «պայ ծառ» ապա գայի կա ռուց ման ինչ որ մտացածին բիզ նես 
ծրագ րեր իրա կա նաց նե լու հա մար:

Ն մա նաբ նույթ իրա վի ճակ ներ են ստեղծվում նաև հո գե բա նա կան ու ան հա տա կան աճի թրեյ
նին գային շատ դպ րոց նե րում, որոնք ինչ որ պա հից գե րա կա յու թյու նը տա լիս են իրենց դա սըն
թաց նե րի բիզ նես աս պեկ տին, մո ռա նում են ՄԱՐ ԴՈՒՆ զար գաց նե լու և օգ նե լու իրենց նախ կին 
առա քե լու թյու նը, զին վում են նեյ րո լինգ վիս տիկ ծրագ րա վոր ման և մա նի պու լյա ցիայի՝ վա ղուց ի 
վեր մշակ ված գոր ծի քա րա նով ու սկ սում են աշ խա տել ոչ թե մարդ կանց, այլ «հա ճա խորդ նե րի» 
հետ: Այս պա րա գա յում ար դեն առա ջին պլան են մղ վում շու կա յա գի տու թյա նը հայտ նի այն պա
րա մետ րե րը (հա ճա խոր դի շա րու նա կա կան այ ցե լու թյուն ներ, գու մա րային ներդ րում նե րի աճի վե
րա բե րյալ հան գիստ մո տեց ման ձևա վո րում, այդ պի սի թրեյ նին գային դպ րո ցի դա սըն թաց նե րից և 
«գու րութ րեյ ներ նե րից» կախ վա ծու թյուն նե րի ձևա վո րում և այլն), որոնք բիզ նե սը վե րա ծում են 
եր բեմն «հա ջող բիզ նե սի», իսկ եր բեմն էլ՝ նույ նիսկ «շատ հա ջող բիզ նե սի»: 

Ի հար կե, վե րոն շյալ դեպ քե րը բա ցա ռու թյուն ներ են դրա կա նո րեն մո տի վաց ված հս կա յա կան քա
նա կի և ոճե րի ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի մեծ բազ մու թյու նում, և այս գլ խի նպա տակն է 
նաև որոշ պատ կե րա ցում տալ այդ դաշ տի տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մա սին, որոնք թե կուզ 
և չեն պատ կա նում ոչ ֆոր մալ կր թա կան մե թո դա բա նու թյա նը, սա կայն մարդ կային զար գաց ման, 
խնդիր նե րի լուծ ման և ու սու ցան ման կար ևո րա գույն ինս տի տուտ ներ ու դպ րոց ներ են: 

Ա ռա ջի նը պետք է ան դրա դառ նալ բազ մա թիվ բա րե խիղճ հո գե բա նա կան ու սու ցա նում նե րին՝ 
հիմն ված խմ բային աշ խա տան քի տար բեր մե թոդ նե րի, արտ թե րա պիայի մե թոդ նե րի, գեշ թալտ 
թե րա պիայի, պսի խոդ րա մայի և այլ բա զում մո տե ցում նե րի վրա: Հո գե բա նա կան աջակ ցու թյու նը 
վա ղուց ի վեր դուրս է եկել հի վան դա սե նյա կից և հո գե վեր լու ծա բա նի աշ խա տա սե նյա կից ու դար
ձել ան հա տա կան զար գաց ման և ան հա տա կան կյան քի բա րե լավ ման հզո րա գույն գոր ծիք նե րից 
մե կը: Իրա կա նում ոչ ֆոր մալ կր թու թյան գոր ծի քա րա նի առն վազն 30 տո կո սը ներ մուծ ված է հենց 
հո գե բա նա կան տար բեր դպ րոց նե րի աշ խա տան քային մո տե ցում նե րից ու մե թոդ նե րից: 

Ընդ հա նուր առ մամբ հո գե բա նա կան թրեյ նինգ կա րող են կոչ վել հո գե բա նա կան որո շա կի տե սու
թյուն նե րի և դպ րոց նե րի վրա հիմն ված ակ տիվ ու սուց ման ձևե րը, որոնք զար գաց նում են վար վե
լա կեր պի հմ տու թյուն ներ, օգ նում են որո շա կի ան հա տա կան խն դիր նե րի լուծ մա նը և ապա հո վում 
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են ան ձնային աճ: Թրեյ նին գի ըն թաց քում մաս նակ ցին առա ջարկ վում են որո շա կի վար ժու թյուն
ներ, որոնք ուղղ ված են հո գե բա նա կան այս կամ այն հատ կու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի կի
րառ մա նը: Թրեյ նին գում կի րառ վում են տար բեր տի պե րի գոր ծու նեու թյան այն պի սի տե սակ ներ, 
ինչ պի սիք են հա ղոր դակ ցու թյու նը, խա ղը, ու սու ցու մը և աշ խա տան քը: Հարկ է հո գե բա նա կան 
թրեյ նինգ նե րը տար բե րել խմ բային հո գե թե րա պիայի մե թոդ նե րից, որոնք ու նեն բու ժա կան և վե
րա կանգ նո ղա կան հս տակ ուղղ վա ծու թյուն:

 Հա ջորդ տա րած ված թրեյ նին գային ուղ ղու թյու նը բիզ նես թրեյ նինգն է: Բիզ նես թրեյ նինգ նե րի 
հիմ նա կան նպա տակն է զար գաց նել բիզ նես կամ այլ կա ռույց նե րի աշ խա տա կազ մե րի (կոր պո րա
տիվ թրեյ նինգ ներ) կամ ան հատ նե րի այն հմ տու թյուն նե րը և ու նա կու թյուն նե րը, որոնք նպաս տում 
են նրանց բիզ նես խն դիր նե րի լուծ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Այդ պի սիք են, օրի
նակ, աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման, թի մային աշ խա տան քի, հա ղոր դակ
ցու թյան ու կա ռա վար ման հմ տու թյուն նե րը և ու նա կու թյուն նե րը: Բիզ նես թրեյ նինգ ներն անցկաց
վում են կամ ներ քին մաս նա գե տի (կոր պո րա տիվ ու սու ցա նո ղի) կամ հրա վի րյալ ար տա քին մաս
նա գե տի կող մից:

 Բիզ նես թրեյ նինգ նե րի ան ցկա ցու մը բա վա կա նին բարդ գոր ծըն թաց է, որը պա հան ջում է հա մա
կար գային մո տե ցում և տվյալ թի րա խային խմ բի կամ ձեռ նար կու թյան գոր ծու նեու թյան տար բեր 
ոլորտ նե րի մա սին գի տակ ցա կան ու իրա զեկ վա ծու թյան բարձր աս տի ճան: Բիզ նես թրեյ նին գը կա
րող է ան դրա դառ նալ տվյալ խմ բի տա րաբ նույթ կա րիք նե րին ու խն դիր նե րին (ի նչ պի սիք են, օրի
նակ, վա ճառ քի կազ մա կեր պու մը, հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տան քը, բիզ նես էթի կան, թի մային 
աշ խա տան քը, կա ռա վար ման հմ տու թյուն նե րը և այլն): Այս խն դիր նե րը, սա կայն, ընդ հա նուր առ
մամբ հնա րա վոր չէ կտր ված դի տար կել թի րա խային խմ բի/ ձեռ նար կու թյան գոր ծու նեու թյան մյուս 
ոլորտ նե րից, և բիզ նես թրեյ նին գի նպա տակն է այս կամ այն խն դիր նե րի լուծ ման մի ջո ցով, ի վեր
ջո, նպաս տել ԱՄ ԲՈՂ ՋԱ ԿԱՆ բիզ նե սի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: 

Այս դեպ քում էա կան է նշել, որ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ար ժե քային ու սկզ բուն քային հեն քը բա վա
կա նին լուրջ հա կա սու թյան մեջ կա րող է մտ նել բիզ նես թրեյ նինգ նե րի ներ կա յաց րած պա հանջ
նե րի հետ: Չնա յած բիզ նես գոր ծըն թաց նե րում վեր ջերս կա տար վող խոր քային լուրջ տրանս ֆոր
մա ցիանե րին (սո ցիալա կան ձեռ նար կա տի րու թյան մո դել ներ, սո վո րող կազ մա կեր պու թյուն ներ, 
Մար քե թինգ 3.0, վի կի նո միքս, էկո լո գիապես մա քուր ար տադ րու թյուն ներ, «ար դար վա ճառք» (fair 
trade) և այլն), այնուամենայնիվ մեծ հաշվով բիզ նե սը դեռ մնում է խիստ մր ցակ ցային գոր ծու
նեու թյան տե սակ: Այս տեղ հս տակ հա կա սու թյուն է առա ջա նում ոչ ֆոր մալ կր թու թյան «խմ բային 
պա տաս խա նատ վու թյու նը և թի մային աշ խա տանքն ընդ դեմ մր ցակ ցու թյան» սկզ բուն քի հետ: Մա
նի պու լյա ցիան և հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տան քի գոր ծի քա րա նի բազ մա թիվ տար րեր խիստ 
խրա խու սե լի են, եթե դրանք ավե լաց նում են վա ճառ քը կամ սպա ռող նե րին դարձ նում են «հա վա
տա րիմ» հա ճա խորդ ներ: Մինչ դեռ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ար ժե քային բա զան պա հան ջում է «հա
վա սա րը հա վա սա րի հետ» մո տեց ման գի տակ ցում ու կի րա ռում, ին չը պետք է բա ցա ռի մա նի պու
լյա տիվ մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծու մը և ընդ հա կա ռա կը՝ խթա նի մաս նա կից նե րի քն նա դա տա կան 
մտա ծե լա կերպն ու պաշտ պա նո ղա կա նու թյու նը մա նի պու լյա տիվ ազ դե ցու թյու նից:

Ս րանք ըն դա մե նը մեկ եր կու օրի նակ ներ էին, և թե ման կա րե լի է դեռ եր կար զար գաց նել: Սա կայն, 
ընդ հան րաց նե լով կա րող ենք ասել, որ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան գոր ծի քա րա նը, մեր հա մոզ մամբ, 
այն քան էլ հար մա րեց ված չէ բիզ նես թրեյ նինգ նե րի ոլոր տում կի րառ ելու հա մար: 

Ու սուց ման հա ջորդ տե սա կը հոգ ևոր զար գաց ման ու սու ցան ման տար բեր ավան դա կան հա
մա կար գերն են: Հնուց ի վեր բո լոր հոգ ևոր ուս մունք նե րը՝ քրիս տո նեու թյու նը, սու ֆիզ մը, դաո սիզ
մը, բուդ դիզ մը և մյուս նե րը, ու նե ցել են իրենց ուս մուն քը և դա վա նող նե րի հոգ ևոր զար գա ցումն 
ապա հո վող բազ մա թիվ ու սու ցո ղա կան պրակ տի կա ներ: Դրանց մի մա սը վերց վել և ադապ տաց
վել են այլ ուս մունք նե րի կող մից, ու այ սօր շատ դժ վար է հաս կա նալ՝ կան արդյոք միայն այդ ու ղու 
հա մար յու րա հա տուկ մե թո դա կան մո տե ցում ներ: Բանն այն է, որ մե դի տա ցիոն և կենտ րո նաց ման 
պրակ տի կա նե րը կի րառ վում են ինչ պես հին դուիզ մում և բուդ դիզ մում, այն պես էլ քրիս տո նեու
թյան տար բեր ուղ ղու թյուն նե րում: 
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Ո րոշ մե թոդ ներ ադապ տաց վել են հո գե բա նա կան թրեյ նին գային տար բեր դպ րոց նե րի կող մից, 
որոշ մե թոդ ներ վերց վել են ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գի կող մից: Սա կայն, ընդ հա նուր առ
մամբ պետք է փաս տել, որ հոգ ևոր զար գաց ման պրակ տի կա նե րը միշտ ու նեն տրանս ցեն դեն տալ 
տարր և մի ջին սո ցիալա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դաշ տից վեր բարձ րա նա լու հնա րա վո րու թյուն 
են առա ջար կում: Այդ պրակ տի կա նե րը հիմ նա կա նում սկս վում են տվյալ հոգ ևոր ու ղին ըն դու նե
լուց և այդ ուղ ղու թյամբ շարժ վե լու որոշ ման կա յա ցու մից հե տո: Յու րա քան չյուր ուս մունք ու նի իր 
աս տի ճա նա կան աճի հա մա կար գը՝ հիերար խիկ կա պե րով ու դա սա կար գում նե րով: Բո լոր հոգ ևոր 
ուս մունք նե րում առանձ նա հա տուկ դեր ու նի ան մի ջա կան ու սու ցի չը, և խիստ կար ևոր վում են ու
սու ցիչ ա շա կերտ հիերար խիկ հա րա բե րու թյուն նե րը: Խիստ կար ևոր են նաև հոգ ևոր զար գաց ման 
հա մա կար գե րի համակողմանի մո տե ցում նե րը, որոնք պար տա դիր են հա մա րում մար դու երեք 
դաշ տե րի (ին տե լեկ տուալ, զգա յա կան ու ֆի զի կա կան) ներ դաշ նակ զար գա ցու մը և ըստ հոգ ևոր 
զար գաց ման տվյալ ու ղու պա հանջ նե րի` առօ րյա կյան քի կար գա վո րու մը:

 Բա ցի բուն թրեյ նին գային դպ րոց նե րից՝ կան նաև մե թո դա բա նա կան շատ մո տե ցում ներ, որոնք 
ուղղ ված են ոչ այն քան ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի, ինչ քան տար բեր կա ռույց նե րի և ինս տի տուտ
նե րի գործ նա կան ու տե սա կան խն դիր նե րի լուծ մա նը: Շատ հա ճախ դրանք իրենց ին տե րակ տիվ 
բնույ թի պատ ճա ռով նույն պես նույ նա կա նաց վում են ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հետ՝ ընդ հան րա պես 
կր թա կան մե թոդ չլի նե լով: Այդ տի պի մե թո դա կան մո տե ցում նե րից է ռու սա կան խա ղա տեխ նի
կա կան դպ րո ցը կամ կազ մա կերպ չա կանգործ նա կան խա ղը («организационно-деятельная 
игра»): Մե թո դը ձևա վոր վել է՝ հիմն վե լով «Մոսկ վայի մե թո դա բա նա կան խմ բա կի» մշա կում նե րի 
հի ման վրա (Շ չեդ րո վից կու ու նրա գոր ծըն կեր նե րի կող մից): Խա ղա տեխ նի կան հիմ նա կա նում օգ
տա գործ վում է բարդ միջ դիս ցիպ լի նար, միջ մաս նա գի տա կան կամ միջմ շա կու թային խն դիր նե րի 
լուծ ման հա մար, ինչ պես նաև որ պես կո լեկ տիվ մտա գոր ծու նեու թյան կազ մա կերպ ման ար դյու
նա վետ մի ջոց: 

Տար բեր թրեյ նին գային մե թոդ նե րի և դպ րոց նե րի ներ կա յա ցու մը կա րե լի է ան վերջ շա րու նա կել, 
քա նի որ այդ դաշ տը, ինչ պես եր ևում է նույ նիսկ բեր ված փոք րա թիվ օրի նակ նե րից, բա վա կա նին 
բազ մա զան է: Որ պես ամ փո փում հարկ է նշել, որ այս ձեռ նար կը պատ րաս տած թի մը և ՀՀ սպոր տի 
և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը կի սում են երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու
թյան հար ցե րով ու մի ջազ գային երի տա սար դա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան խն դիր նե րով զբաղ վող 
եր կու հիմ նա կան եվ րո պա կան կա ռույց նե րի՝ Եվ րո պա կան խորհր դի և Եվ րո պա կան միու թյան՝ ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյան ինս տի տու տի վերաբերյալ ու նե ցած մո տե ցում նե րը, ըստ որոնց՝ կր թա կան մե
թո դա բա նու թյու նը կա րող է հա մար վել որ պես ոչ ֆոր մալ կր թու թյուն, եթե այն հա մա պա տաս խա
նում է տվյալ ինս տի տու տի բո լոր հիմ նա կան սկզ բունք նե րին: Ըստ այդմ՝ եթե կա րիք կա դի տար
կե լու որ ևէ ինս տի տու տի կող մից իրա կա նաց վող կր թա կան ծրա գի րը և պար զե լու՝ արդյոք այն ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյուն է, թե՝ ոչ, կա րե լի է դա ստու գել ըստ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ված 
«ՀՀ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հայե ցա կար գում» նշ ված հիմ նա կան սկզ բունք նե րի:
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Ու սու ցա նո ղը և ու սու ցա նու մը 

Է թի կա կան խն դիր ներն ու սու ցան ման գոր ծըն թա ցում 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ինս տի տու տը նե րա ռում է բա վա կա նին բարդ թե մա տի կա ներ: Այս առու մով 
այն առա վել մո տիկ է հո գե բա նա կան թրեյ նին գին, որի ան ցկաց ման ժա մա նակ առա ջին տե ղում են 
վար ման էթի կան և մաս նա կից նե րին որ ևէ կերպ չվ նա սե լու սկզ բուն քը: Ձեռ նար կի հա մա պա տաս
խան գլ խում աս վել է, որ ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը կի րա ռում է, այս պես կոչ ված, «համակողմանի», 
մո տե ցու մը, երբ բալանսավորված կեր պով աշ խա տում են մաս նա կից նե րի Սիր տը (զ գաց մուն
քային ոլոր տը), Ու ղե ղը (մ տա վոր, ին տե լեկ տուալ դաշ տը) և Ձեռ քը (ֆի զի կա կան մաս նակ ցու
թյու նը վար ժու թյուն նե րին), և ու սու ցա նումն ինք նին մե ծա պես ուղղ ված է ար ժե հա մա կար գե րի, 
մո դել նե րի, մո տե ցում նե րի փո փոխ մա նը: Այս ամե նը խիստ մե ծաց նում է պա հան ջը դա սըն թա ցի ու 
դա սըն թա ցա վար նե րի էթի կա կան բա զա նե րի նկատ մամբ: 

Այս առու մով հարկ է քն նար կել թրեյ նին գի և մա նի պու լյա ցիայի տար բե րու թյուն նե րը: Մա նի պու
լյա ցիան հա ճախ սահ ման վում է որ պես սո ցիալա կան ազ դե ցու թյան տիպ, որը թաքն ված, խա բեու
թյան վրա հիմն ված և շատ հա ճախ վս տա հու թյու նը չա րա շա հող մե թոդ նե րով ուղղված է այ լոց 
ըն կալ ման կամ վար վե լա կեր պի փո փո խու թյա նը: Գրե թե միշտ մա նի պու լյա ցիան միտ ված է այն 
իրա կա նաց նո ղի՝ «մա նի պու լյա տո րի» շա հե րի բա վա րար մա նը (նյու թա կան շա հեր, իշ խա նու թյան 
ամ րապն դում կամ ձեռք բե րում, ինք նա հաս տա տում և այլն): Ըստ այդմ՝ այդ մե թոդ նե րը հա մար
վում են «շա հա գոր ծող տի պի» մար տա վա րու թյուն ներ: 

Միշտ չէ, որ սո ցիալա կան ազ դե ցու թյու նը բա ցա սա կան եր ևույթ է, և պետք է հաս կա նալ, որ մենք 
առօ րյա յում մեր շա հե րը պաշտ պա նե լիս և ստա տու սային խն դիր ներ լու ծե լիս մշ տա պես այն կի
րա ռում ենք՝ սկ սած երե խա նե րի դաս տիարա կու թյու նից, ըն տա նի քում, աշ խա տա տե ղում և այ
լուր: Սա կայն, կար ևոր է հս տակ գի տակ ցել, որ սո ցիալա կան ազ դե ցու թյու նը դառ նում է մա նի
պու լյա տիվ, երբ չի հարգ վում թի րա խի ըն դու նե լու կամ մեր ժե լու իրա վուն քը, և ազ դե ցու թյու նը 
թաքն ված կեր պով ուղղ ված է այն բա նին, որ մար դը կամ մար դիկ հան գեն նա խա պես կա յաց ված 
որոշ մա նը կամ փո փո խու թյա նը: Այս պի սով՝ սո ցիալա կան ազ դե ցու թյան մա նի պու լյա տիվ կամ ոչ 
մա նի պուլյա տիվ լի նե լը մշ տա պես կապ ված է տվյալ ազ դե ցու թյունն իրա կա նաց նո ղի մո տի վա
ցիայի և էթի կա կան նոր մե րի բա զայի հետ: Ասենք, երբ բժիշ կը հա մո զում է հի վան դին, որ հա
նուն ապա քին ման ըն դու նի բուժ ման տհաճ ձևը, դժ վար է դա հա մա րել մա նի պու լյա ցիա, սա կայն, 
երբ նույն բժիշ կը, հա նուն իր նյու թա կան շա հի, հի վան դին վա խեց նում է և դր դում, որ ավե լի թան
կար ժեք բուժ ման եղա նակ ընտ րի, ապա տվյալ պա րա գա յում, ան կաս կած, գործ ու նենք մա նի
պու լյա ցիայի հետ:

Հ նա րա վոր չէ տրա մադ րել խոր հուրդ նե րի և առա ջարկ նե րի մի փա թեթ, որը թրեյ նինգ նե րի մաս
նա կից նե րին թույլ կտա որո շել՝ ու սու ցա նու մը մա նի պու լյա տիվ է, թե՝ ոչ: Դժ վար կամ մի գու ցե նույ
նիսկ ան հնար է ու սու ցա նող նե րին տրա մադ րել չափ ման մի սանդ ղակ, որով նրանք կկա րո ղա նան 
որո շել, թե իրենց մո տե ցու մը երբ է ան ցնում սո ցիալա կան դրա կան ազ դե ցու թյան սահ ման նե րը և 
մտ նում մա նի պու լյա ցիայի ոլոր տը: Միակ բա նը, որ կա րե լի է առա ջար կել մաս նա կից նե րին, դա 
այն խոր հուրդն է, որը բո լոր դա րե րում տվել են բո լոր ինք նա զար գաց ման ավան դա կան հա մա
կար գե րը, այն է՝ «Ար թուն կե ցե՛ք և աղո թե ցե՛ք» (ի նչ պես աս ված է Աստ վա ծաշն չում), «Ճա նա չի՛ր 
ինքդ քեզ» (ի նչ պես գր ված էր Հին Հու նաս տա նի Դել ֆո սի տա ճա րի մուտ քին), «Ինք նա ճա նա չումն 
է իրա կան իմաս տու թյու նը» (ի նչ պես աս ված է հին հնդ կա կան «Վե դա»նե րում), «Ով ճա նա չում է 
իրեն, ճա նա չում է Աստ ծուն» (ի նչ պես աս ված է Ղու րա նում և այլն): Բո լոր իրա կան տրա դի ցիանե
րը և ուս մունք նե րը, որոնք եր բեք մա նի պու լյա տիվ չեն եղել, կոչ են արել մշ տա պես բարձ րաց
նել գի տակ ցա կա նու թյան աս տի ճա նը, խո հե մու թյան մա կար դա կը և մշ տա պես աշ խա տել 
ավե լի բարձր հոգ ևորբա րո յա կան որակ նե րի ձեռք բեր ման ու զար գաց ման ուղ ղու թյամբ: 
Անհ նար է մա նի պու լյա ցիայի են թար կել լիար ժեք ող ջա խոհ մար դուն, և ընդ հա կա ռա կը՝ միշտ 
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կգտն վեն տն տե սա կան, քա ղա քա կան հո գեորս ու ժեր, որոնք, մեկ վայր կյան իսկ չհա պա ղե լով, 
մա նի պու լյա ցիայի կեն թար կեն հե ռուս տա տե սային սե րիալի «գն դա կա հա րած» զո հին, ով ար դեն 
դժ վա րու թյամբ է իրեն տար բե րում իր սի րե լի սե րիալի դե րա կա տար նե րից: 

Ու սու ցա նող ներն իրենք իրենց հեր թին պար տա վոր են անընդ հատ ստու գել իրենց վա րած ու սու
ցան ման որա կը և ար մա տա խիլ անել մա նի պու լյա ցիայի ծի լե րը: Ցա վոք, շատ հա ճախ հնա րա վոր 
է տես նել, թե ինչ պես են թրեյ ներ ներն ինք նա հաս տատ վում մաս նա կից նե րի հաշ վին, ինչ պես են 
թրեյ նինգ նե րը վե րած վում մե ծար ման երե կո նե րի, ինչ պես են թրեյ նին գի մաս նա կից նե րը փայ լուն 
աչ քե րով դուրս գա լիս դա սըն թա ցից` ասե լով, թե ինչ «կայֆ» դա սըն թաց էր, բայց ի վի ճա կի չլի նե
լով մի եր կու բա ռով ասել, թե ին չի մա սին էր դա սըն թա ցը, և ինչ սո վո րե ցին իրենք: Ու սու ցա նո ղի 
հա մար հատ կա պես վտան գա վոր է մի ջին շր ջա նը, երբ ան հա ջող և կի սա հա ջող եր կար փոր ձե րից 
հե տո ինչ որ բա ներ սկ սում են իրա պես ստաց վել, երբ ու սու ցա նո ղը սկ սում է զգալ լսա րա նը և 
տես նել, թե ինչ պես է հնա րա վոր ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցը տա նել ՈՐԵ ՎԷ ուղ ղու թյամբ: Շատ 
դժ վար է տես նել, թե ինչ քան ու րախ են լի նում մար դիկ, երբ իրենց կա ռա վար ման լծակ նե րը տրա
մադ րում են մեկ այլ ան ձի: Ընդ որում` եթե նախ նա կան ան վս տա հու թյան խո չըն դո տը հաղ թա հար
ված է, ապա շատ դժ վար է չվերց նել այդ լծակ նե րը, բայց և մաս նակ ցին խնդ րել, որ դա այլևս 
եր բեք չա նի:

Ու սու ցա նող նե րի հա մար խիստ էա կան է հո գե բա նա կան ու մտա վոր հի գիենայի տեխ նի կա նե րի 
կի րա ռու մը, որոնք վաղ շր ջա նում բա ցա սա կան հա կում ներն ի հայտ բե րե լու և էթի կա կան բա
զայի շտկ ման ուղ ղու թյամբ քայ լեր կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն կտան: Կար ևոր է ըն դու նել, որ 
ար դի հա սա րա կու թյու նում էթի կա կան և ար ժե քային բա զայի մաք րու թյան պահ պա նու մը գրե թե 
եր բեք չի կա րող տե ղի ու նե նալ ավ տո մատ կեր պով, և դրա ապա հով ման հա մար կա նո նա վոր ու 
հա մա կար գային պրակ տի կա ներ իրա կա նաց նե լու կա րիք կա: Ավե լին՝ դի տար կե լով սկս նակ ու
սու ցա նող նե րի հետ տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը` կա րե լի է են թադ րել, որ գոր ծըն թա ցի` 
բար ձի թո ղի վի ճա կում հայտն վե լու պա րա գա յում առա վել հա վա նա կան և գրե թե ան խու սա փե լի 
են բա ցա սա կան փո փո խու թյուն նե րը: 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը միտ ված չէ նյու թա կան շա հույ թի ստաց մա նը, և շատ հա ճախ էթի կայի 
ու բա րո յա կան բա զայի հետ կապ ված խն դիր նե րը ծագում են այն ժա մա նակ, երբ ու սու ցա նողն 
ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցը սկ սում է ըն կա լել և «վա ճա ռել» որ պես բիզ նես ար տադ րանք: Ան
շուշտ, ու սու ցա նումն աշ խա տանք է, և այն պետք է ըստ ար ժան վույնս վար ձատր վի: Սա կայն, երբ 
վար ձատ րու թյու նը դառ նում է ու սու ցա նո ղի ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ մո տի վա ցիան, ապա դա ան խու սա փե
լիորեն հան գեց նում է ոչ ֆոր մալ կր թու թյան սկզ բունք նե րի խախտ մա նը և թրեյ նին գի էթի կա կան 
բա զայի շե ղում նե րին: Նմա նօ րի նակ պա րա գա նե րում կա եր կու տար բե րակ. կա՛մ այլևս չզ բաղ վել 
ոչ ֆոր մալ կր թու թյան կի րառ մամբ ու տե ղա փոխ վել բիզ նես թրեյ նինգ նե րի դաշտ, որը հիմ նա կա
նում միտ ված է վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման մի ջո ցով շա հույ թի ստաց մա նը, կա՛մ 
դա դա րեց նել ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցը և որոշ ժա մա նակ լր ջա գույնս զբաղ վել ան ձնա կան 
պսի խո հի գիենայի խն դիր նե րով ու իր ան ձի էթի կա կան և բա րո յա կան դաշ տե րում կա տա րել հա
մա պա տաս խան շտ կում ներ: 

Այս առու մով տե ղին է բե րել, այս պես կոչ ված, «պ սի խո կուլ տե րի» օրի նա կը: Այս ձեռ նար կի մեկ այլ 
գլ խում նկա րագր ված է հո գե բա նա կան թրեյ նին գը` որ պես թրեյ նին գային ինս տի տու տի ոչ ֆոր մալ 
կր թու թյու նից տար բեր, սա կայն շատ տա րած ված և գնա հա տե լի դպ րոց: Եվ հատ կան շա կան է, 
որ թրեյ նին գային այդ դպ րո ցը նկա րագ րող գրա կա նու թյունն առա ջար կում է հո գե բա նա կան թրեյ
նին գը հս տա կո րեն տար բե րա կել «պ սի խո կուլ տե րից»: «Պ սի խո կուլտ» ասե լով ի նկա տի ու նեն 
հո գե բա նա կան զար գաց ման կամ հո գե թե րա պիայի այն ուղ ղու թյուն նե րը, որոնք կի րա ռում են մա
նի պու լյա տիվ տեխ նի կա ներ, իրենց մե թո դա բա նու թյու նում խիստ նմա նու թյուն ներ ու նեն տո տա
լի տար սեկ տա նե րի աշ խա տան քի ձևե րի հետ, մաս նա կից նե րին գցում են կախ վա ծու թյան մեջ և 
նրանց դարձ նում տվյալ պսի խո կուլ տի «մշ տա կան հա ճա խորդ ներ»:

Պ սի խո կուլ տե րը հա ճախ կա ռուց վում են մեկ ան ձի շուրջ, ով հան դի սա նում է տվյալ մե թո դի կամ 
թրեյ նին գային մո տեց ման հիմ նա դի րը: Հա ճախ այդ ան ձին վե րագ րում են որո շա կի գերբ նա կան 
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ու ժեր, նրա գի տե լիք նե րի աղ բյուր նե րը հա ճախ «տե ղա փոխ վում են» կա՛մ խիստ գաղտ նի գի տա
կան, հա ճախ էլ ռազ մա կան նշա նա կու թյան փակ լա բո րա տո րիաներ, կա՛մ էկ զո տիկ երկր նե րում 
գտն վող փակ, գաղտ նի մե նաս տան ներ և զար մա նահ րաշ այլ տե ղեր, որոնց իս կու թյու նը ստու
գե լը, իհար կե, խիստ բարդ կամ ան հնար է: Հա վակ նե լով խիստ գի տա կան և ռա ցիոնալ բնույթ 
ու նե նա լուն` պսի խո կուլ տե րը շատ հա ճախ չեն կա րո ղա նում ցույց տալ իրենց մե թո դա բա նու թյան 
հիմ քում ըն կած գի տա կան հս տակ տե սու թյուն ներ և մե թոդ ներ, փո խա րե նը կր թա կան պրակ տի
կա նե րը կա ռու ցում են հա զա րա վոր տար բեր ուղ ղու թյուն նե րից և ուս մունք նե րից վերց րած տեխ
նի կա նե րի հի ման վրա` առանց դրանց խորն իմա ցու թյան ու դրանք ար մա տա պես կտ րե լով իրենց 
ծնունդ տված հա մա տեքս տից:

 Հատ կան շա կան է նաև մի կող մից մարդ կանց օգ նե լու հայ տա րար ված նպա տա կի և անընդ հատ 
մե ծա ցող ֆի նան սա կան ներդ րում նե րի պա հանջ նե րի հա մադ րումը, որի վերջ նա կան փու լե րում 
պսի խո կուլ տի զո հերն այլևս կորց նում են իրա կա նու թյան զգա ցումն ու փաս տորեն սկ սում են ապ
րել և աշ խա տել հա նուն իրենց ան դա մու թյան պահ պան ման:

Կա րե լի է դեռ եր կար խո սել պսի խո կուլ տե րի հատ կա նիշ նե րի մա սին, և մի գու ցե դա նաև տե ղին 
կլի ներ, քա նի որ Հա յաս տա նում այդ եր ևույ թը դեռ շատ թույլ է ար տա հայտ ված, սա կայն սա րե րի 
հետ ևում չէ այդ պի սի եր ևույթ նե րի քա նա կի շեշ տա կի աճը: Եր ևույթ ներ, որոնք, շատ հա վա նա կան 
է, կփոր ձեն թաքն վել ոչ ֆոր մալ կր թու թյան դի մա կի ներ քո: Սա կայն, այս դեպ քում մեր հիմ նա կան 
նպա տակն է ապա գա ու սու ցա նող նե րին այդ օրի նա կով ցույց տալ իրենց էթի կա կան բա զայի հետ 
մե թո դա կան աշ խա տանք չկա տա րե լու պա րա գա յում իրենց հնա րա վոր զար գաց ման տար բե րակ
նե րից մե կը: Շատ հա ճախ խա րիզ մա տիկ սկս նակ ու սու ցա նող նե րը կա՛մ դառ նում են այս կամ այն 
պսի խո կուլ տին դա վա նող ներ և նրա ար տադ րան քը «վա ճա ռող ներ», կա՛մ իրենք են ոգեշնչ վում 
այդ օրի նա կով ու հիմ նադ րում են ավե լի ցածր կար գի, սա կայն նույն ուղ ղու թյամբ գնա ցող և նույն 
մո տե ցում նե րը որ դեգ րած կա ռույց ներ: Թերևս ավե լորդ չէ մեկ ան գամ ևս շեշ տել այդ պի սի մո
տեց ման վտան գա վո րու թյու նը մաս նա վո րա պես այդ ճա նա պարհն ընտ րած մար դու, ինչ պես նաև 
(ին չը պա կաս կար ևոր չէ) օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող այն բազ մա թիվ մարդ կանց հա մար, որոնց 
այդ «բ ժիշ կը» դե ղի փո խա րեն թույ նի գա վաթ է մա տու ցե լու: 

Այս և այլ հա ման ման խն դիր նե րից խու սա փե լու հա մար ամե նաա ռաջ նային լու ծում նե րից մեկն ու
սու ցա նո ղի կող մից իր մո տի վա ցիոն դաշ տի մշ տա կան վե րահս կումն է: Յու րա քան չյուր ու սու
ցո ղա կան գոր ծըն թաց վա րե լուց առաջ ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ, թե ին չու ես որո շել, որ քո կյան
քի այդ թան կար ժեք հատ վա ծը նվի րես հենց այդ խմ բի հետ, հենց այդ թե մայով աշ խա տե լուն: Էա
կան է նաև, որ մարդն ինքն իր հետ լի նի շատ ազ նիվ և չխու սա փի նաև նյու թա կան մո տի վա ցիայի 
առ կա յու թյունն ար ձա նագ րե լուց, ին չը շատ բնա կան է: Միակ խն դի րը, որին պետք է հս տա կո րեն 
հետ ևել, այն է, որ ոչ ֆոր մալ կր թու թյամբ զբաղ վող մաս նա գե տի պա րա գա յում նյու թա կան 
մո տի վա ցիան չպետք է գե րակշ ռող լի նի: Այն պա հին, երբ ու սու ցա նողն ար ձա նագ րում է, որ 
նյու թա կան/ ֆի նան սա կան մո տի վա ցիան գեթ մի պահ դար ձել է գե րակշ ռող, դա հս տակ ին դի կա
տորն է այն բա նի, որ պետք է մի պահ դա դար առ նել ու վե րա նայել մաս նա գի տա կան ճա նա պար հի 
և ընդ հան րա պես կյան քի վեր ջին հատ վա ծը՝ հաս կա նա լու հա մար, թե ինչն է դրա պատ ճա ռը: 

Ամ փո փե լով ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է ասել, որ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մաս նա գե տի պատ
րաստ ման գոր ծըն թա ցում ամե նա հեշտ խն դի րը տեխ նի կա նե րի ու մե թո դա կան մո տե ցում նե րի 
ու սու ցա նումն է: Ցա վոք, բազ մա կի ավե լի բարդ խն դիրներ են ու սու ցա նո ղի մոտ ճիշտ էթի կա
կան բա զայի ար մա տա վո րու մը և սե փա կան ու ժե րով դրա մշ տա կան վե րահսկ ման հմ տու թյան 
զար գա ցու մը: Առա վել ևս դա բարդ է ար դի հա սա րա կու թյու նում, որ տեղ տա րած ված է «իմ էթի
կա կան և ար ժե քային բա զան իմ գործն է, և թող ոչ ոք ինձ այդ առու մով բան չսո վո րեց նի» մո
տե ցու մը: Դժ բախ տա բար, որ ևէ մե կին այն պի սի նուրբ գոր ծըն թաց նե րին մաս նա կից դարձ նե լուց 
առաջ, ինչ պի սիք են ոչ ֆոր մալ կր թու թյան թի րա խային և աշ խա տան քային գո տի նե րը, հնա րա վոր 
չէ չան հանգս տա նալ տվյալ ան ձի էթի կա կան բա զայի մաք րու թյան խնդ րով: Սրա լավ անա լո գիան 
է վի րա բույ ժը, ով վի րա հա տու թյան է գնում կեղ տոտ ձեռ քե րով և առանց ման րէազեր ծե լու իր վի
րա հա տա կան գոր ծիք նե րը: 



22|      |

Ու սու ցա նում ու սու ցա նո ղի հա մար դա սըն թաց վա րո ղը կամ ապա գա ու սու ցա նո ղի մեն թո րը կա
րող են միայն մատ նան շել հնա րա վոր վտանգ նե րը, ցույց տալ սխալ ճա նա պար հով գնա լու հնա
րա վոր հետ ևանք նե րը, ինչ պես նաև տալ պսի խո հի գիենայի բա զային հմ տու թյուն ներ ու տեխ նի
կա ներ: Սա կայն, ի վեր ջո, այդ խնդ րի լուծ ման հիմ նա կան պա տաս խա նա տուն կա և մնա լու է հենց 
ու սու ցա նո ղը, ով ին քը պետք է հետ ևի իր էթի կա կան ու մո տի վա ցիոն դաշ տե րի մաք րու թյա նը և 
բա ցա սա կան մի տում ներ նկա տե լիս հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռ նար կի:

 Ու սու ցա նող նե րի ան ձնային և մաս նա գի տա կան ու նա կու թյուն ներ

 «Ու սու ցա նող» (հատ կա պես «թ րեյ ներ») բառն այ սօր օգ տա գործ վում է շատ տար բեր ոլորտ նե
րում ու հա մա տեքս տե րում, և հա ճախ դրա նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ բա ցատ րու թյան կա րիք 
է զգաց վում: Պետք է նշել, որ չնա յած գրե թե բո լոր «ու սու ցա նող նե րը» կամ «թ րեյ ներ նե րը» որ ևէ 
բան են ու սու ցա նում, սա կայն հա ճախ շատ ավե լի կար ևոր է հաս կա նալ, թե ինչ են նրանք ու
սու ցա նում, և որն է այդ ու սու ցան ման հիմ նա կան նպա տա կը: Ինչ պես ար դեն նշ վել է ձեռ նար կի 
նա խորդ հատ ված նե րում, ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը միտ ված է սո ցիալա կան բարդ խն դիր նե րի վեր
հան մա նը և դրանց լուծ ման ու ղի նե րի ուր վագծ մա նը: Սա ինք նին նշա նա կում է, որ այս ոլոր տում 
աշ խա տող ու սու ցա նող նե րը ոչ միայն պետք է իրենց կող մից ու սու ցան վող սո ցիալա կան խնդ րին 
քա ջա տե ղյակ լի նեն և դրա վե րա բե րյալ ու նե նան հա մա պա տաս խան աշ խա տան քային գոր ծիք
ներ, այլև առա ջին հեր թին պետք է հնա րա վո րինս գի տակ ցեն այդ խնդ րի գո յու թյա նը նպաս տող 
տար բեր գոր ծոն նե րը և փոր ձեն իրենց առօ րյա գոր ծո ղու թյուն ներն ուղ ղել այդ խնդ րի լուծ մա նը: 

Ու սու ցան ման ըն թաց քում ու սու ցա նողն ու նի բա վա կա նին կար ևոր դեր, սա կայն հե տաքր քիր է 
տես նել, որ ու սու ցո ղա կան ծրագ րի տար բեր պա հե րի ու սու ցա նո ղը ստանձ նում է տար բեր դե րեր 
(ու սու ցա նող, ու ղե կից, պար զա պես ըն կեր, ֆա սի լի տա տոր, գոր ծըն կեր, մեծ եղ բայր/ քույր, մաս
նա կից և այլն): Մաս նա կից նե րը ծրագ րի տար բեր փու լե րում, իրենց կա րիք նե րին հա մա պա տաս
խան, ու սու ցա նող նե րին պատ կե րաց նում են նշ ված և մի շարք այլ դե րե րում: Ցան կա ցած ու սու
ցա նո ղի հա մար, սա կայն, ան կախ մաս նա կից նե րից, կար ևոր է հաս կա նալ այն դե րը կամ դե րե րը, 
որի կամ որոնց հետ ինքն իրեն ամե նա շատն է նույ նա կա նաց նում: Ի դեպ, պետք է նշել, որ ու սու
ցա նո ղի Ձեր դե րի մա սին մտա ծե լիս այն ակա մայից հա մակց վում է և վե րա դառ նում ու սու ցա նե լու 
Ձեր մո տի վա ցիայի հար ցին:

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք մի քա նի հար ցեր, որոնք Ձեզ կօգ նեն, որ սկ սեք մտա ծել ու սու ցան ման 
մեջ Ձեր նա խընտ րած դե րի մա սին: Կախ ված ու նե ցած ժա մա նա կից և այս հար ցե րին ան դրա դառ
նա լու առի թից (ձեռ նարկն այս պա հին օգ տա գոր ծում եք Ձեր զար գաց ման հա մար, թե ու սու ցա
նող նե րի հա մար նա խա պատ րաս տում եք կր թա կան մի ջո ցա ռում)՝ նշ ված հար ցե րի շուրջ խոր հե
լու հա մար կա րող եք օգ տա գոր ծել «Երկ րար վեստ» (landart) մե թո դը (ան հա տա կան աշ խա տանք 
կամ ան հա տա կան աշ խա տանք՝ հա մակց ված խմ բային ամ փոփ ման հետ) կամ փոքր խմ բե րում 
աշ խա տան քի տեխ նի կա նե րից մե կը (խմ բային աշ խա տանք): Նշ ված մե թոդ նե րի նկա րագ րու թյու
նը կա րող եք գտ նել ձեռ նար կի «Գոր ծի քա րան» բաժ նում: 
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Ինչ պես ցան կա ցած մաս նա գետ, այն պես էլ ու սու ցա նողն իր գոր ծու նեու թյունն իրա կա նաց նե լու 
հա մար մի շարք ան ձնային և մաս նա գի տա կան ու նա կու թյուն նե րի կա րիք ու նի: Այդ ու նա կու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ իրա կա նում կա րե լի էր առան ձին ձեռ նարկ մշա կել: Այ դու հան դերձ, ներ կա յաց
նում ենք ու նա կու թյուն նե րի այն ցան կը, որը մշակ վել է այս ոլոր տում աշ խա տող եվ րո պա կան 
տար բեր կա ռույց նե րի հա ման ման փաս տաթղ թե րի և ու սում նա սի րու թյուն նե րի, ինչ պես նաև Հա
յաս տա նում և ար տերկ րում ու նե ցած մեր աշ խա տան քային փոր ձի հի ման վրա: Ընդ որում՝ այս 
ցանկն այ նու հետև փոր ձարկ վել է ու սու ցա նող նե րի ու սու ցան ման մի քա նի դա սըն թաց նե րի ժա
մա նակ և ադապ տաց վել հայ իրա կա նու թյան հա մար:

Ս տորև ներ կա յաց ված են ու նա կու թյուն նե րի խմ բե րը:

Ինչո՞ւ եք այսօր 
ուսուցանում:

Ինչպե՞ս է 
սկսվել Ձեր 

ուսուցանման 
ուղին, ինչպե՞ս 

եք հայտնվել այս 
ոլորտում:

Որո՞նք են, 
ձեր կարծիքով, 
ուսուցանողի 3 
ամենակարևոր 

ունակությունները:

Հիմնականում 
ի՞նչ դեր եք Դուք 

ստանձնում 
ուսուցանման 
ընթացքում:

Ո՞րն է 
ուսուցանման Ձեր 
ամենահիշարժան 

պահը, ինչո՞ւ:

Ի՞նչն եք 
ամենաշատը 
գնահատում 

ուսուցանման 
գործունեության 

մեջ:

Ո՞րն է Ձեր 
ամենաանհաջող 
ուսուցողական 
փորձը, ինչո՞ւ:

Ինչո՞վ կզբաղվեիք, 
եթե ուսուցանող 

չլինեիք:

Ի՞նչն եք  
գնահատում այլ 
ուսուցանողների  

մեջ:
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ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԻ ԴԵՐԻ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ուսուցանողը գիտակցում է գլոբալ 

և լոկալ համատեքստերի դերն ու 

փոխկապակցվածությունը:

Ուսուցանողն ի վիճակի է ուսուցանման թեմաները, մեթոդը և 

ուսուցանման գործընթացի այլ ասպեկտները դիտարկել թե՛ գլոբալ, 

թե՛ լոկալ համատեքստերում: Նա հասկանում է գլոբալի ազդեցությունը 

լոկալի վրա, ինչպես նաև լոկալ գործընթացների տեղը և դերն ավելի 

լայն գլոբալ համակարգում:

Ուսուցանողը կարողանում է հետևել 

միտումներին և առանձնացնել առկա 

խնդիրները:

Ուսուցանողը տեղյակ է իր հասարակության, տվյալ թիրախային խմբի, 

համայնքի, միջազգային հանրության զարգացման արդի միտումներին և 

այդ իմացության վրա հիմնվելով՝ կարողանում է առանձնացնել, հաշվի 

առնել և ներկայացնել հիմնական խնդիրներն ու օրինաչափությունները:

Ուսուցանողը կարողանում է տեսնել 

տարբեր մակարդակների ու ոլորտների 

փոխկապակցվածությունը:

Ուսուցանողը քաջ գիտակցում է բոլոր գործընթացների 

փոխկապակցվածությունը, լավ է հասկանում փոխկապակցվածության 

կոնցեպցիան ընդհանրապես, ի վիճակի է տեսնել էապես տարբեր 

երևույթների միջև առկա կապերը և փոխազդեցությունը:

Ուսուցանողն ունի ուսուցողական 

կարիքներ վերլուծելու ունակություն:

Ուսուցանողը կարողանում է արդյունավետորեն վերլուծել համայնքի 

կարիքները և ընդհանուր կարիքների փաթեթից առանձնացնել ու 

ձևակերպել ուսուցողական կարիքները (այսինքն` այն կարիքները, որոնք 

կարելի է բավարարել/լուծել ուսուցանման միջոցով):

Ուսուցանողն ուսուցողական ծրագրում 

կարող է ապահովել ուսուցանվողի 

սոցիալքաղաքական իրավիճակի 

ու համատեքստի արտացոլում և 

ինտեգրում:

Ուսուցողական ծրագրի պլանավոր ման և իրականացման ժամանակ 

ուսուցանողը հասկանում է մասնակիցների կենսամիջավայրի 

առանձնահատկությունները, սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական 

և այլ պայմանները: Նա կարողանում է հաշվի առնել այդ իրավիճակները:

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսուցանողը կարողանում է 

արդյունավետորեն կառավարել 

ժամանակային ռեսուրսը:

Ուսուցանողը կարողանում է արդյունավետորեն պլանավորել 

ժամանակային ռեսուրսի ծախսը և ժամանակին կատարել 

պլանավորված աշխատանքները: Ուսուցանման ժամանակ չի 

առաջանում ո՛չ ժամանակի ավելցուկ, ո՛չ էլ՝ պակաս:

Ուսուցանողն ունի ոչ ֆորմալ կրթության 

մեթոդական հիմքի իմացություն:

Ուսուցանողը քաջատեղյակ է ոչ ֆորմալ կրթության ուսուցանման 

մեթոդաբանության հիմունքներին և այդ տիպի կրթական ծրագրերի 

իրագործման սկզբունքներին: Նա տիրապետում է ՈՖԿ կողմից խթանվող 

արժեքներին և գիտի թրեյնինգային դպրոցի առանձնահատկությունները, 

պատմությունը և հիմնական թիրախային ոլորտները:

Ուսուցանողն ունի խմբային ուսուցման 

կազմակերպման և ուղղորդման 

ունակություն:

Ուսուցանողը տիրապետում է խմբային դինամիկայի զարգացման և 

կառավարման սկզբունքներին: Նա զգում է խումբը և գիտի ուսուցանման 

ժամանակ խմբի մոտեցումների, փոխհարաբերության ձևերի, 

տրամադրութ յունների փոփոխման հիմնական օրինաչափութ յունները:

Ուսուցանողը տիրապետում է 

ուսուցողական տեխնիկաներին և 

մեթոդներին:

Ուսուցանողն ունի տարբեր իրավիճակների, խմբերի և ուսուցողական 

նպատակների համար նախատեսված մեթոդական գործիքների և 

վարժությունների հարուստ գործիքարան ու կարողանում է մեթոդներն 

ադապտացնել՝ ըստ թեմայի և խմբի պահանջների:

Ուսուցանողը կարողանում է ուղղորդել 

մասնակիցների անհատական ուսուցումը:

Ուսուցանողը կարողանում է բացահայտել մասնակիցների անհատական 

ուսուցողական յուրահատկությունները, կարիքները և դրանք սահուն 

կերպով ինտեգրել ուսուցողական գործընթացի մեջ: Բնականաբար, դա 

չի արվում մյուս մասնակիցների հաշվին:
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Ուսուցանողն ունակ է ՈՖԿ սկզբունքներին 

և արժեքներին համապատասխան 

ծրագիր մշակել և իրականացնել:

Ուսուցանողը քաջատեղյակ է ոչ ֆորմալ կրթության ուսուցանման 

մեթոդաբանության սկզբունքներին և արժեքներին: Նա կիսում է այդ 

արժեքները և ի վիճակի է պլանավորել, իրականացնել ու գնահատել 

ուսուցողական գործընթացը՝ խստորեն հետևելով բոլոր այդ 

սկզբունքների հստակ պահպանմանը:

Ուսուցանողն ունի կոնֆլիկտային 

իրավիճակները կառուցողաբար 

կառավարելու ունակություն:

Ուսուցանողը կարողանում է աշխատել տարբեր մակարդակների և 

տիպերի հակամար տություն ների հետ, որոնք կարող են առաջանալ 

խմբում: Նա ունի կոնֆլիկտները կառուցողական ուղու վրա դնելու, 

«հաղթանակհաղթանակ» լուծումներ ստանալու և մասնակիցներին 

հակամարտությունների ներքո թաքնված հնարավորությունները ցույց 

տալու ունակություն:

Ուսուցանողը կարողանում է արթնացնել 

մասնակիցների ուսուցանման 

մոտիվացիան:

Ուսուցանողը կարողանում է արդյունավետորեն բարձրացնել 

մասնակիցների՝ իր ուսուցողական ծրագրերը յուրացնելու և 

զարգանալու մոտիվացիան: Նա կարողանում է մասնակիցներին խթանել 

նաև այն ոլորտներում, որտեղ ուսուցանումն առանձնահատուկ բարդ է:

Ուսուցանողն ունի անհատական և 

սոցիալական հոգեբանության բազային 

գիտելիքներ:

Ուսուցանողը ծանոթ է իր ուսուցանման թեմաների, ուսուցանման ու 

ինքնազարգացման ոլորտների և այլ հարակից թեմաների վերաբերյալ 

արդի հոգեբանական տեսություններին ու մոտեցումներին: Նա լավ 

հասկանում է մասնակիցների հոգեբանական վիճակները և ըստ այդմ՝ 

մշակում մեթոդական մոտեցումներ:

Ուսուցանողն ունի արժեքային հստակ 

կողմնորոշիչներ:

Ուսուցանողն ունի ինքնագիտակցութ յան և ողջախոհության բավարար 

աստիճան: Նա տեղյակ է իր արժեքային համակարգի հիմնական 

տարրերին: Կարող է աշխատել այնպիսի բարդ միջա վայ րերում, որոնք 

հակասության մեջ են մտնում իր արժեքային կողմնորոշիչների հետ:

Ուսուցանողն ուսուցողական ծրագրի 

շրջանակում կարող է աշխատել 

սահմանափակումներ ունեցող անձանց 

հետ:

Ուսուցանողը տիրապետում է տարբեր տիպի սահմանափակումներ 

ունեցող անձանց հետ (հաշմանդամներ, սոցիալական ու հոգեբանական 

խնդիրներ ունեցողներ և այլն) աշխատանքի յուրահատկություններին, 

կարողանում է նրանց համար ստեղծել համապատասխան պայմաններ և 

մթնոլորտ՝ արդյունավետ ուսուցանում կազմակերպելու համար:

Ուսուցանողն ունի հաղորդակցության 

ունակություններ (վերբալ և ոչ վերբալ):

Ուսուցանողն ունակ է հաղորդակցվելու տարբեր տիպի մասնակիցների 

հետ՝ գտնելով նրանց համար հասկանալի արտահայտչաձևեր: 

Զարգացած են հռետորական և ինչոր նոր բան ներկայացնելու 

(պրեզենտացիոն) հմտությունները: Բավարար չափով զարգացած են 

նաև ժեստերը, դիմախաղը և մարմնի պլաստիկան:

Ուսուցանողն ունի ազատ ժամանցի 

կազմակերպման ունակություններ:

Ուսուցանողը կարող է մասնակիցներին օգնել ոչ միայն բուն 

ուսուցանման ժամերին, այլև դրանցից դուրս՝ ազատ ժամանցը 

կազմակերպելու գործում: Նա գիտի տարբեր խաղեր, ունի երաժշտական 

հմտություններ (երգ, երաժշտական գործիքներ և այլն) ու կարողանում է 

ուղղորդել խմբի ազատ ժամանցը:

Ուսուցանողը կարողանում է ապահովել 

մասնակիցների ուսուցանման 

անվտանգությունը և ապահովությունը:

Ուսուցանողը կարողանում է գնահատել ուսուցանման տարբեր փուլերի, 

տարածքների և մեթոդների հետ կապված ֆիզիկական, հոգեբանական 

և այլ ռիսկերը: Նա կարողանում է մասնակիցների ուսուցա նումը 

կազմակերպել նրանց համար առավելագույնս անվտանգ կերպով՝ 

սակայն չսահմանափակելով փորձի ստացման հնարավորությունները:
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ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ուսուցանողն ունի թվային և 

տեղեկատվական հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների հետ աշխատանքի 

ունակություններ:

Ուսուցանողն ազատորեն օգտագործում է հիմնական տեղեկատվական 

հաղորդակցական տեխնոլո գիաները (էլ. փոստ, ինտերնետ և այլն): Նա 

կարող է աշխա տել սոցիալական ցանցերի, թվային տեխնիկայի հետ և 

օգտա գոր ծել էլեկտրոնային ուսուցման գործիքներ:

Ուսուցանողն ունի լեզվական լավ 

ունակություններ:

Ուսուցանողը լավագույնս տիրապետում է իր մայրենի լեզվին: Նա 

կարողանում է իր մտքերն արտահայտել թե՛ գրական, թե՛ մասնակիցների 

տարբեր խմբերի համար հասանելի այլ արտահայտչաձևերով: Գրավոր 

խոսքը նույնպես բավարար մակարդակի վրա է: Նա նաև օտար 

լեզուներով աշխատելու ունակ է:

Ուսուցանողն ունի ֆինանսների 

և այլ ռեսուրսների կառավարման 

ունակություններ:

Ուսուցանողն ունի ծրագրի բյուջեն ու ֆինանսական հաշվետվութ

յուններ կազմելու, թրեյնինգի ֆինանսական հոսքերին ու գնումներին 

հետևելու, ֆինանսական հոսքե րի արձանագրումն ու արխիվացումն 

ապահովելու, ուսուցողական ծրագրի տեխնիկական ռեսուրսների 

փաթեթը պլանավորելու և տնօրինելու կարողություն: 

Ուսուցանողն ունի առաջին 

բուժօգնության ցուցաբերման հիմնական 

ունակություններ:

Ուսուցանողը դեղորայքի օգտագործման վերաբերյալ ունի բավարար 

տեղեկատվություն, տիրապետում է դժբախտ պատահարների ժամանակ 

անհապաղ գործելու մոդելներին, կարող է տուժածին օգնել մինչ 

բժշկական միջամտությունը:

Ուսուցանողն ունի մաթեմատիկական և 

գիտական բազային ունակություններ:

Ուսուցանողը գոնե դպրոցական կրթության մակարդակով տիրապետում 

է գիտական և մաթեմատիկական բազային գիտելիքների շտեմարանին: 

Նա ծանոթ է գիտության և տեխնիկայի նորություններին: Կարողանում 

է բերել անալոգիաներ և օրինակներ՝ այդ գիտելիքները կիրառելով 

ուսուցանման մեջ:

Ուսուցանողն ունի գծելու և նկարելու 

հմտություններ ու ընթեռնելի ձեռագիր:

Ուսուցանվող նյութը ներկայացնելու համար ուսուցանողը կարողանում 

է ստեղծել գծապատկերներ, աղյուսակներ, նկարներ: Ուսուցանողը թղթե 

պաստառների վրա կարող է կոկիկ, ընթեռնելի, հասկանալի կերպով 

ներկայացնել ուսուցանվող նյութը:

Ուսուցանողը կարողանում է աշխատել 

տարբեր տիպի մուլտիմեդիայի 

միջոցներով:

Ուսուցանողը կարողանում է հավաքել, մշակել, համակարգել և 

կիրառել վիդեո, ֆոտո և աուդիո նյութեր: Տիրապետում է այդ նյութերի 

տարածման մեթոդներին (Youtube, Vimeo, Flickr, Soundcloud և այլն): 

Կարողանում է ուսուցողա կան գործընթացը հարստացնել մուլտիմեդիայի 

կիրառմամբ:

ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՂԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ ՈՒ ՈՐԱԿՆԵՐ

Ուսուցանողը կարողանում է 

բալանսավորել նյութական և ոչ 

նյութական ոլորտները:

Ուսուցանողն ունի իր նյութական և ոչ նյութական կարիքները, 

պահանջմունքներն իդենտիֆիկացնելու, գիտակցելու, հասկանալու 

ունակություն և տարբեր իրավիճակներում կարողանում է 

առաջնայնությունը տալ մեկին կամ մյուսին՝ չստեղծելով արհեստական 

դիսբալանսի իրավիճակ:

Ուսուցանողը կարողանում է ապահովել 

անհատականխմբայինազգայինգլոբալ 

ամբողջության բալանս:

Ուսուցանողը հասկանում և գիտակցում է անհատական, խմբային, 

ազգային, գլոբալ արդի արժեհամակարգերի փոխազդեցություններն ու 

փոխկապակցվածությունները, կարողանում է դրանց մեջ պահպանել իր 

դիմագիծը՝ միաժամանակ բաց լինելով անհրաժեշտ փոփոխությունների 

համար:
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Ուսուցանողը կարողանում է ապահովել 

անհատական աճի անընդհատությունը և 

ուղղորդումը:

Ուսուցանողը գիտակցում է ունակությունների զարգացման 

անընդհատության ապահովման անհրաժեշտությունը, կարող է 

շարունակաբար իրականացնել ինքնագնահատման գործընթացը և 

պլանավորել հետագա ուսուցման ու զարգացման քայլերը, գիտի՝ ինչու 

պետք է սովորի, որտեղից, ինչպես, ում հետ:

Ուսուցանողն ունի իր էներգիայի 

կառավարման ունակություններ:

Ուսուցանողը գիտի իր էներգետիկ ռեսուրսների պաշարը, տիրապետում 

է էներգիայի պահպանման, ստեղծման, ռելաքսացիայի մեթոդներին 

և վարժություններին: Գիտի ինչպես հանգստանալ և վերականգնել 

էներգետիկ ռեսուրսները:

Ուսուցանողն ունի ուսուցանման և 

մանիպուլյացիայի սահմանի գիտակցում 

ու որոշում:

Ուսուցանողը գիտակցում է ուսուցանման մեջ մանիպուլյատիվ 

տեխնիկաների/գործիքների առկայության հնարավորությունն ու դրանց 

դերը/ազդեցությունը ուսուցանման գործընթացի, մասնակիցների և 

արդյունքների վրա: Ուսուցա նողը գիտակցում է մանիպուլյացիայի 

կիրառման էթիկական սահմանափակումները և այդ հարցում ունի 

արժեքային հստակ կողմնորոշում:

Ուսուցանողն ունի վարվելակերպի, 

գործելակերպի, մտածելակերպի էթիկա:

Ուսուցանողը գիտակցում է տվյալ ժամանակահատվածում, տվյալ 

տարածության մեջ առկա և ընդունված, նաև համամարդկային ու 

մասնագիտական էթիկական նորմերը և դրանք կիրառում է ինչպես 

ուսուցման գործընթացում, այնպես էլ այդ գործընթացից դուրս:

Ուսուցանողը կարողանում է վերահսկել 

իր մոտիվացիոն դաշտը:

Ուսուցանողը գիտակցում և վերահսկում է իր անձնական մոտիվացիոն 

դաշտը (թե՛ ուսուցանում կազմակերպելու և թե՛ այլ ոլորտների 

մոտիվացիաները): Նա ունի մոտիվացիայի անկման ու փոփոխության 

իրավիճակներն իդենտիֆիկացնելու և կառավարելու ունակություն և 

տիրապե տում է ինքնամոտիվացիայի մեթոդներին:

Ուսուցանողն ունի իր հուզական 

դաշտի գիտակցման, տիրապետման և 

վերահսկման ունակություն:

Ուսուցանողը կարողանում է հասկանալ, գիտակցել և հավասարակշռել 

իր հուզական ռեակցիաները: Նա ունի ուժեղ ինքնատիրապետում և 

ճգնաժամային ու բարդ իրավիճակներում կարողանում է պահպանել 

մտքի պարզությունը և ինքնատիրապետման բարձր աստիճանը:

Ուսուցանողն ունի համակարգային 

մտածողություն:

Ուսուցանողը տիրապետում է համակարգային մտածելակերպի 

հիմունքներին: Ունի վերլուծական լավ ունակություններ, տեսնում է 

երևույթների պատճառահետևանքային կապերը, կարողանում է հանգել 

սինթետիկ (ընդհանրացնող) հետևությունների:

Ուսուցանողն ունի քննադատական 

մտածելակերպ:

Ուսուցանողը կարողանում է քննադատաբար մոտենալ իր 

մտագործունեության արդյունքներին, երևույթներին, այլ մարդկանց 

կողմից արտահայտված դիրքորոշումներին ու պնդումներին: Նա, 

սակայն, չի ընկնում ամեն ինչ ինքնաբերաբար քննադատելու և մերժելու 

ծուղակը:

Ուսուցանողն ունի ապրումակցման 

(էմպաթիայի) զգացում:

Ուսուցանողն ունի մասնակիցների հույզերը, մտահոգությունները զգալու 

և հասկանալու ունակություն, կարողանում է իրավիճակը դիտել տարբեր 

տեսանկյուններից: Նա լավ է հասկանում մարդկանց և աշխատանքի 

ընթացքում կարողանում է վերացարկվել իր անձից և համատեքստից:

Ուսուցանողն ունի հումորի զգացում: Ուսուցանողն ունի լավ հումորի զգացում, կարողանում է 

աշխատանքային գործընթացը համեմել կատակներով և հումորային 

պատմություններով՝ միաժամանակ ունենալով չափի զգացում և 

իրեն թույլ չտալով, որ հումորը հասցնի վիրավորական աստիճանի՝ 

վտանգելով ուսուցանումը:
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Ուսուցանողը կարող է ադապտացվել 

տարբեր դաշտերում (ֆիզիկական, 

սոցիալական, միջմշակութային)՝ առանց 

անհատականության կորստի:

Ուսուցանողն ունի աշխատանքային ու կենսական տարբեր 

պայմաններին հարմարվելու, իր առօրյա կենսապայմաններից տարբեր 

իրավիճակներում արդյունավետ աշխատելու ունակություն, սակայն 

հարմարվելու գործընթացում չի կորցնում իր առանցքային արժեքների և 

նպատակների գիտակցումը:

ՄԵՏԱՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ուսուցանողը կարողանում է 

ստեղծարարությունը և նորարարությունը 

ներառել իր աշխատանքում:

Ուսուցանողը չի բավարարվում գործող վարժությունների, նյութերի 

և մեթոդների սահմանափակ պաշարով, այլ անընդհատ աշխատում է 

նորարարական մոտեցումների, մեթոդների ու գործիքների մշակման, 

կիրառման և զարգացման ուղղությամբ:

Ուսուցանողն ունի ուսուցանվողների 

ստեղծագործական ներուժը վեր հանելու 

ունակություն:

Ուսուցանողն արժևորում է ստեղծարարությունը և նորարարությունը: 

Նա ունի ուսուցողական ծրագրի մասնակիցների խորքային 

ստեղծագործական ներուժը տեսնելու ունակություն և տիրապետում է 

այդ ներուժի կիրառումը խթանելու և խրախուսելու մեթոդներին:

Ուսուցանողը տիրապետում է 

ինքնագնահատման գործիքներին, 

սխեմաներին, ունի ինքնագնահատման 

մշտական մոտիվացիա:

Ուսուցանողը գիտակցում է շարունակական և բազմակողմանի 

ինքնագնահատման կարևորությունը, տիրապետում է դրա 

իրականացման մեթոդներին և գործիքներին: Նա մշտապես 

կատարում է ինքնագնահատում և դրա հիման վրա կազմակերպում իր 

ինքնազարգացումը:

Ուսուցանողը տիրապետում է 

հետադարձ կապ տալու և ստանալու 

ունակություններին:

Ուսուցանողը կարողանում է կյանքի տարբեր իրավիճակներում և 

հատկապես ուսուցանման ընթացքում մարդկանց տալ դրական և 

բացասական հետադարձ անաչառ կապ: Նա կարողանում է դա անել 

կառուցողական ոճով, առանց մարդկանց վիրավորելու: Ուսուցանողը 

նաև բաց է իրեն տրված դրական և բացասական հետադարձ կապի 

համար: 

Ուսուցանողը տիրապետում է «Սովորել, 

ինչպես սովորել» կոնցեպցիային:

Ուսուցանողը լիարժեք տիրապետում է «Սովորել, ինչպես սովորել» 

կոնցեպցիայի տեսական սկզբունքներին ու դրանց գործնական 

կիրառման մեխանիզմներին: Նա այդ մեխանիզմները կիրառում է իր 

անձնական աճի ապահովման համար, ինչպես նաև ունակ է դրանք 

փոխանցելու ուսուցանման մասնակիցներին:

Ուսուցանողը կարողանում է ստանալ, 

համակարգել ու կիրառել ստացված 

տեղեկատվությունը:

Ուսուցանողը կարողանում է աշխատել տեղեկա տվության տարբեր 

աղբյուրների հետ, մշա կել և համակարգել ստացված գիտելիքները: Նա 

տիրապե տում է տեղեկատվության հետ աշխա տան քի կուլտուրային 

և անվտանգության հիմունքներին: Նա կարողանում է ֆիլտրել 

տեղեկատվական հոսքերը և խուսափել մանիպուլյացիայից:

Ուսուցանողը կարողանում է ձեռք 

բերած փորձն ընդհանրացնել ու այն 

գործնականում կիրառել:

Ուսուցանողը կարողանում է իր կենսագործունե ության ընթացքում 

ձեռք բերած փորձը շարունա կաբար վերլուծել և համապատասխան 

ընդհանրացումներ կատարել: Նա նույնիսկ խնդրահարույց 

իրավիճակներում առաջնային է համարում դրանց ուսուցողական 

արժեքը:

Ուսուցանողը կարողանում է աշխատել 

միջմշակութային թիմերում և խմբերի 

հետ:

Ուսուցանողը ծանոթ է միջմշակութային ուսուցման և հաղորդակցության 

տեսություններին: Նա կարողանում է աշխատել տարբեր մշակույթների 

ներկայացուցիչների հետ թե՛ թիմում և թե՛ որպես ուսուցանման 

մասնակիցներ: Ուսուցանողն ունի միջմշակութային բարձր 

զգացողություն:
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Ուսուցանողն արժևորում է 

ընթերցանությունը, և կարդալը նրա 

առօրյայի կարևոր մասն է կազմում:

Ուսուցանողը կարդացել է հիմնական դասական գրականությունը: Ծանոթ 

է ժամանակակից հայկական և արտասահմանյան գրականությանը: 

Կարդում է գիտահանրամատ չելի գրականություն: 

Ուսուցանողը գիտի, թե դպրոցական/համալսարանական ծրագրից դուրս 

մոտավորապես քանի գիրք է կարդացել:

Ուսուցանողը կարողանում է համակ 

ուշադրությամբ լսել:

Ուսուցանողը ծանոթ է «ակտիվ լսման» կոնցեպցիային և այն կիրառում 

է գործնականում: Նա կարողանում է ուշադիր և համբերատարությամբ 

լսել ուսուցանվողներին և իր գործընկերներին՝ աշխատելով ընկալել 

նրանց հաղորդածի իմաստը և ենթատեքստը: Ուսուցանողն ավելի 

շատ գնահատում է այն, ինչ ասում է մասնակիցը, քան այն, ինչն ինքը 

մտածում է կամ կարող էր ասել այդ հարցի վերաբերյալ:

Ուսուցանողը կարողանում է կատարել 

արդյունավետ ռեֆլեքսիա:

Ուսուցանողն ի վիճակի է ուսուցանման գործընթացում և/կամ դրա 

տարբեր փուլերից հետո կողքից դիտարկել գործընթացը, վերլուծել 

թե՛ իր մասնակցությունը, թե՛ աշխատանքի ընթացքը՝ ուրվագծելով 

համապատասխան օրինաչափություններ և հետևություններ: 

Ուսուցանողը կարողանում է խթանել նաև մասնակիցների ռեֆլեքսիոն 

գործընթացները:

 

Այս ցան կի հի ման վրա մեր թի մը մշա կել է աշ խա տան քային մի գոր ծիք, որը բա վա կա նին բարդ, սա կայն չա փա
զանց օգ տա կար և հե տաքր քիր ինք նագ նա հատ ման աշ խա տանք է, ինչն ու սու ցա նո ղը պետք է իրա կա նաց նի 
ինքն իր հետ: Չէ՞ որ ու սու ցա նո ղի հա մար ինք նագ նա հատ ման ու նա կու թյու նը ևս խիստ կար ևոր է, և այն զար
գաց նե լու նպա տա կով «Հա վել ված» ու մ ներ կա յաց ված է ու սու ցա նող նե րի ինք նագ նա հատ ման գոր ծի քը: 

Ինք նագ նա հատ ման աշ խա տանքն ավար տե լուց հե տո խոր հուրդ ենք տա լիս վե րըն թեր ցել ու նա կու թյուն նե րի 
ցան կը և դուրս բե րել բո լոր այն ու նա կու թյուն նե րը, որոնք դեռ զար գաց նե լու բա վա կա նին տեղ ու նեն: Դրանք 
կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար նախ փոր ձե՛ք հաս կա նալ, թե այդ ու նա կու թյուն նե րից որոնք եք ցան կա նում առա ջի
կա յում զար գաց նել (կար ճա ժամ կետ), և որոնք են այդ պա հին պա կաս հրա տապ (եր կա րա ժամ կետ): Այ նու հետև 
զար գաց ման են թա կա ու նա կու թյուն նե րը տե ղադ րե լով «Հա վել ված 7»ու մ զե տեղ ված ան ձնային զար գաց ման 
պլա նում՝ պա տաս խա նե՛ք այն տեղ նշ ված հար ցե րին և պլանն օգ տա գոր ծե՛ք Ձեր ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը 
ծրագ րա վո րե լու և վե րահս կե լու հա մար:

 Հարկ է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել ևս մեկ ու նա կու թյան, որի զար գա ցու մից որո շա կիորեն կախ ված է այլ ու
նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը: Խոս քը վե րա բե րում է «Սո վո րել, ինչ պես սո վո րել» ու նա կու թյա նը, որի շնոր հիվ կա
րո ղա նում ենք ինք ներս մեզ՝ որ պես սո վո րող, ավե լի լավ ճա նա չել այլ մարդ կանց սո վո րեց նե լուց առաջ: Ստորև 
ներ կա յաց ված են «Սո վո րել, ինչ պես սո վո րել» ու նա կու թյան բա ղադ րիչ մա սե րը: 
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« Սո վո րել, ինչ պես սո վո րել» ու նա կու թյու նը զար գաց նե լու հա մար առա ջար կում ենք նշ ված կե տե
րի վե րա բե րյալ պատ րաստ ված մի գոր ծիք (« Հա վել ված 8»), որի օգ նու թյամբ կա րե լի է հաս կա
նալ, թե ինչ վի ճա կում է գտն վում Ձեր այդ ու նա կու թյու նը, և այն բա րե լա վե լու ինչ կա րիք ներ կան: 

Սովորել, ինչպես 
սովորել

Ճանաչել ինքդ քեզ 
որպես սովորող

Կարողանալ վեր 
հանել սեփական 
ուսուցողական 

կարիքները

Կարողանալ ուս. 
կարիքներին և 
նպատակներին 

անհրաժեշտ 
ռեսուրսները գտնել

Կարողանալ ուս. 
կարիքները ուս. 
նպատակների, 

պլանների վերածել

Կարողանալ 
կազմակերպել 

սեփական 
ուսումնական 
գործընթացը

Կարողանալ 
հասակակիցներից, 
գործընկերներից 

սովորել

Կարողանալ 
ներկայացնել 

ուսուցողական 
նվաճումները

Ուսուցանողներին 
տեսնել որպես 

ուս. գործընթացի 
աջակիցներ, սեփական 

նախաձեռնությամբ 
օգտվել նրանց  

փորձից
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Ուսուցողական ծրագրերի դերը 
կազմակերպչական կառավարման, 
առաքելության իրագործման և զարգացման 
գործընթացում

 «Ու սու ցա նում/ դա սըն թաց (թ րեյ նինգ)` ոչ ֆոր մալ կր թա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
հիմ նա կան ձևե րից է, որը, ի տար բե րու թյուն կեն սա փոր ձով ձեռք բեր վող կր թու թյա նը, բնու
թագր վում է հս տակ պլա նա վոր մամբ, հա մա պա տաս խան խմ բի կա րիք նե րի բա վա րար ման 
հա մար ան հրա ժեշտ ճկու նու թյամբ և իրա զեկ վա րո ղի կամ ու սու ցա նո ղի առ կա յու թյամբ» 
(«ՀՀ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հայե ցա կարգ», 2006թ.):

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա ռա վար ման, դրանց կա նո նադ րա կան նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի 
իրա գործ ման, իրենց առջև դր ված հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման գոր ծը դյու րին չէ: Այն ամե նօ րյա շա րու նա կա կան, հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի, առ կա հա
մա տեքս տի պար բե րա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում հա մայն քի ճա նաչ ման, լավ ծրագր ման, 
մշ տա կան հե տա դարձ կա պի մե խա նիզմ նե րի աշ խա տան քի, ճիշտ ռազ մա վա րա կան և ամե նօ րյա 
կա ռա վար ման, կոմ պե տենտ ղե կա վար և գոր ծա դիր ան ձնա կազ մի ներգ րավ ման ար դյունք է: Այդ 
ամե նից զատ՝ կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նեու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը կա րող է ապա հով վել 
միայն այն դեպ քում, երբ այն անընդ հատ սո վո րող, զար գա ցող, փո փոխ վող բնույթ ու նի, միաժա
մա նակ օժտ ված է հս տակ, կա յուն, ամուր ար ժե հա մա կար գով ու տես լա կա նով: 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի դե րը

 Կազ մա կերպ չա կան կա ռա վար ման և զար գաց ման, իրենց առջև դր ված հա սա րա կա կան բնույ թի 
խն դիր նե րի լուծ ման տար բեր գոր ծիք նե րի ու գոր ծոն նե րի շար քում իրենց ու րույն և ան հրա ժեշտ 
դերն ու նեն ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րը, որոնք կա րող են ար դյու նա վետ գոր ծիք լի նել այն դեպ քում, 
եթե ապա հով ված են դրանց ռազ մա վա րա կան դե րը, տե ղը, որա կա կան չա փա նիշ նե րը, ժա մա
նա կի ճիշտ ընտ րու թյու նը, հս տակ ար դյունք ներ ակն կա լող պլա նա վո րու մը, թե մա տիկ հա մա պա
տաս խա նու թյու նը, իրա կան կա րի քի վրա հիմն ված լի նե լը:

 Հա սա րա կա կան դաշ տում ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րը հա ճախ կազ մա կեր պու թյուն նե րի այ ցե
քարտն են դառ նում: Մյուս կող մից դրանք շա հա ռու նե րի հետ աշ խա տան քի, նրանց խն դիր նե րի 
վերհան ման, բարձ րա ձայն ման, նրանց շր ջա նում առ կա որո շա կի հար ցե րի պար զա բան ման ու 
տվյալ ոլոր տին ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման, կազ մա կեր պու թյուն
նե րի աշ խա տան քի ար դյունք նե րի տա րած ման հա մար ծա ռա յում են որ պես մե թոդ ներ ու գոր ծիք
ներ: 

Հա ճախ ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րը ծա ռա յում են նաև ներ կազ մա կերպ չա կան մի շարք խն դիր նե րի 
լուծ մա նը, ին չը եր կա րա ժամ կետ առու մով ևս բարձ րաց նում է նրանց՝ հա մայն քում դրա կան փո
փո խու թյուն ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այդ խն դիր նե րից են`

l սերն դա փո խու թյու նը, առ կա գի տե լիք նե րի կա ռա վա րումն ու փո խան ցու մը, 

l մարդ կային ռե սուրս նե րի զար գա ցու մը, 

l կոնկ րետ աշ խա տան քային ուղ ղու թյան զար գաց ման հա մար աշ խա տող նե րի կամ կա մա
վոր նե րի կոմ պե տեն տու թյան բարձ րա ցու մը, 

l ա մե նօ րյա ան հա տա կան աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան, մո տի վա ցիայի բարձ րա ցու
մը:
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Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս փա կե լու այն բա ցը, որը գո յու թյուն ու նի 
առ կա իրա վի ճա կի ու ցան կա լի ապա գա իրա վի ճա կի միջև: 

ՑԱՆԿԱԼԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿ  ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ

= ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔ

Ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի վեր հա նում 

Ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի հար ցը շո շա փե լիս նախ անհրաժեշտ է հս տա կեց նել, թե ինչ մա կար
դակ նե րի ու կա ռուց վածք նե րի մա սին է խոս քը, քան զի ու սու ցու մը կա րող է առնչ վել թե՛ ներ կազ
մա կերպ չա կան օպե րա ցիոնալ ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, թե՛ կազ մա կեր պու թյան 
կա նո նադ րա կան ու առա քե լու թյու նից բխող նպա տակ նե րի, անե լիք նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի իրա
կա նաց մա նը: Առա ջի նը ներ քին ու սու ցումն է, մյու սը՝ ար տա քին: Այս տա րան ջա տու մը, սա կայն, 
պայ մա նա կան է, քան զի եր կուսն էլ հան գեց նում են կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նեու թյան ար դյու
նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, առ կա իրա վի ճա կի դրա կան փո փո խու թյուն նե րի խթան մա նը:

Համայնքայինմակարդակ,կազմակերպությանառաքելությունիցբխողխնդիրներիարծարծում

Ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի վեր հա նումն առա վել ծա վա լուն աշ խա տան քի միայն մեկ փուլն է: 
Այն ավե լի լայն հա մա կար գի ու գոր ծո ղու թյան մի մասն է, այն է՝ հա մայն քային կա րիք նե րի վեր
լու ծու թյու նը: Դա հա մայն քում առ կա ընդ հա նուր կար ծիք նե րի, մո տե ցում նե րի, կա րիք նե րի, հիմ
նախնդիր նե րի, ակն կա լիք նե րի, հույ սե րի, և/ կամ ռե սուրս նե րի ու հնա րա վո րու թյուն նե րի վեր հա
նումն է, որը կազ մա կեր պու թյան առա քե լու թյու նից բխող մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման հա
մար որո շում ներ կա յաց նե լու, ծրագ րեր մշա կե լու, թի րախ ընտ րե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: 
Կա րիք նե րի վեր լու ծու թյան հա մար կան մի շարք մե թոդ ներ, որոն ցից են ֆո կուս խմ բե րը, հա մայն
քային ֆո րում նե րը, փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րը, առ կա փաս տե րի հա վա քագ րումվեր
լու ծու թյու նը, հար ցում նե րի ան ցկա ցու մը, հնա րա վո րու թյուն նե րի/ ռե սուրս նե րի քար տե զագ րու մը 
և այլն: 

Հա մայն քային կա րիք նե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա կազ մա կեր պու թյուն նե րը նաև իրա կա նաց
նում են կոնկ րետ հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հա մար ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի վեր հա նում և 
ըստ այդմ՝ պլա նա վո րում իրենց ու սու ցո ղա կան մի ջամ տու թյու նը: Ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի 
վեր լու ծու թյունն ու գնա հա տու մը պետք է լի նեն անընդ հատ, պար բե րա կան գոր ծըն թաց, ին չը 
կհան գեց նի կոնկ րետ ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն նե րի որոշ մա նը, անե լիք նե րի հս տա կեց մա նը, 
առա վե լա գույն ադեկ վատ ծրագ րե րի մշակ մա նը: 

Կազմակերպություններիներսումուսուցողականկարիքներիվերլուծություն

 Կազ մա կեր պու թյան ներ քին վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մի կող մից բա ցա հայ տե
լու այն ու նա կու թյուն նե րը, որոնք ան հրա ժեշտ են կազ մա կեր պու թյան ռազ մա վա րա կան առա քե
լու թյու նից բխող գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման հա մար, մյուս կող մից ցույց է տա լիս, թե կազ
մա կեր պու թյան առ կա ռե սուրս նե րի պա րա գա յում ինչ բա ցեր կան, և դե պի ուր է հար կա վոր ուղ ղել 
ու սու ցո ղա կան աշ խա տանք նե րը: Այս առու մով կա րե լի է առանձ նաց նել կազ մա կեր պու թյան ներ
քին վեր լու ծու թյան երեք մա կար դակ՝

n Կազմակերպությաններքինվերլուծություն

  Վեր լուծ վում են կազ մա կեր պու թյան ընդ հա նուր աշ խա տանքն ու դրա ար դյու նա վե տու
թյու նը, կազ մա կեր պու թյան ու ժեղ և թույլ կող մե րը, զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
աշ խա տան քային ուղ ղու թյուն նե րի և առա քե լու թյան իրա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
ու նա կու թյուն նե րը, գի տե լիք նե րը, և վեր են հան վում առ կա բա ցե րը, թույլ կող մե րը: Այս 
վեր լու ծու թյու նը կապ ված է նաև կազ մա կեր պու թյան ընդ հա նուր կա ռա վար ման ար դյու
նա վե տու թյան, ան ձնա կազ մի, կա մա վոր նե րի, ան դա մու թյան, կադ րե րի ար տա հոս քի և այդ 
գոր ծըն թաց նե րում հնա րա վոր ու սու ցո ղա կան ազ դե ցու թյան կա րի քի հետ:
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 n Աշխատանքայինգործառնականվերլուծություն

  Կոնկ րետ գոր ծա ռույթ նե րի և դրանց իրա կա նաց ման հա մար ու նա կու թյուն նե րի որոշ ման 
հետ կապ ված վեր լու ծու թյուն, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լիովին հաս կա նա լու ու նա
կու թյուն նե րի, այս պես կոչ ված, այն փուն ջը՝ ունակությունների (competence) մո դե լը, որը 
հար կա վոր է գոր ծա ռույ թի ար դյու նա վետ կա տար ման, կազ մա կեր պու թյան առ կա ռե սուրս
նե րով պայ մա նա վոր ված՝ ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի սահ ման ման հա մար` «գոր ծա ռույթ 
– որո շա կի հիմ նա կան անե լիք ներ – կոնկ րետ աշ խա տան քային քայ լեր – ամեն քայ լում 
ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն ներ» բա նաձ ևով:

n Անհատականվերլուծություն

 Սա ան ձնա կազ մի և ան ձնային տի պի խն դիր նե րը, ան ձնա կազ մի առ կա ու նա կու թյուն նե րը, 
բա ցե րը, դրան ցից բխող ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րը բա ցա հայ տող վեր լու ծու թյունն է: Այս 
դեպ քում կար ևոր վում են ինք նագ նա հատ ման մե թոդ նե րը և մե խա նիզմ նե րը, աշ խա տանքն 
իրա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ և ցան կա լի ու նա կու թյուն նե րի ու տվյալ պա հին առ
կա կա րո ղու թյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը և ըստ այդմ՝ աշ խա տող նե րի 
հա մար ան հա տա կան ու սու ցո ղա կան պլան նե րի մշա կու մը:

Ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի վեր հան ման ու առա ջի կա յում դրանց հի ման վրա ու սու ցո ղա կան 
խնդիր նե րի ձևա կերպ ման գոր ծում կար ևոր է որո շել, թե որ ոլոր տի հետ պետք է տար վի հա մա
պա տաս խան աշ խա տան քը, այ սինքն՝ ու սու ցո ղա կան կա րիքն ու խն դի րը արդյոք պետք է լուծ վեն 
կոգ նի տիվ (ին տե լեկ տու ալ դաշտ և ու ղեղ), թե՛ աֆեկ տիվ (հու զա կան դաշտ և սիրտ), թե՛ հմ տու
թյուն նե րի (ձեռք), թե՛ ար ժե քային կողմ նո րո շիչ նե րի (հոգ ևոր դաշտ) մա կար դակ նե րում: Սրա նով 
են պայ մա նա վոր ված այն իրո ղու թյուն նե րը, թե ինչ տի պի մի ջամ տու թյուն և ինչ պի սի բո վան դա
կու թյամբ ծրա գիր պետք է պլա նա վոր վեն: 

 Կազ մա կեր պու թյան ու սու ցո ղա կան ռազ մա վա րու թյուն

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից վեր լու ծա կան աշ խա տան քի իրա կա նա ցումն առ կա հիմ նա
խնդիր նե րին առա վել ադեկ վատ, ժա մա նա կի մեջ ճիշտ պլա նա վոր ված, հա մա պա տաս խան, գոր
ծուն պա տաս խան տա լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում: Սա կայն, ինչ պես և ցան կա ցած աշ խա
տան քում, այդ պես էլ կազ մա կեր պու թյան ու սու ցո ղա կան սեկ տո րը ևս պետք է հս տակ հա մա կարգ
ված և պլա նա վոր ված լի նի, հս տակ լի նեն յու րա քան չյուր անե լի քի պատ ճառ նե րը, կա րիք նե րը, 
դե րը, տե ղը, նշա նա կու թյու նը, ազ դե ցու թյու նը կազ մա կեր պու թյան ընդ հա նուր գոր ծու նեու թյան 
մեջ: Ըստ այդմ՝ ու սո ւցո ղա կան ծրագ րե րի ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման կա րիք կա, այ լա պես 
ծրագ րե րը դառ նում են էպի զո դիկ, մի մյան ցից կտր ված, կորց նում են իրենց տես լա կանն ու իմաս
տը, ներ քին կապն ու տրա մա բա նու թյու նը: Այս պա րա գա յում ընդ հան րա պես նվա զում է աշ խա
տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը, ծախս վում է ավե լի շատ ռե սուրս: 

Ուղղ վա ծու թյան առու մով կա րե լի է առանձ նաց նել եր կու տի պի ու սու ցո ղա կան ռազ մա վա րու
թյուն ներ, որոնք կա րող են մշա կել և որ դեգ րել կա ռույց նե րը: Այդ ռազ մա վա րու թյուն ներն են. 1. 
կազ մա կեր պու թյան ներ քին զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն (ն պաս տում է մարդ կային ռե
սուրս նե րի ընդ հա նուր և թե մա տիկ կոմ պե տեն տու թյան հետ ևո ղա կան և շա րու նա կա կան զար
գաց մա նը), 2. աշ խա տան քային ուղ ղու թյուն նե րի/ թե մա նե րի իրա գործ ման ռազ մա վա րու
թյուն (ն պաս տում է շա հա ռու նե րի հետ այն ու սու ցո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրա գործ մա նը, 
որոնք պայ մա նա վոր ված են կազ մա կեր պու թյան թե մա տիկ աշ խա տանք նե րով): Դրանք, չնա յած 
ռազ մա վա րու թյան կա ռուց ման առու մով տար բեր վում են իրենց թի րախ նե րով, այ նու ա մե նայ նիվ 
մի շարք նմա նու թյուն ներ ու նեն: 

Աշ խա տան քի պլա նա վոր ման ըն թաց քում հարց է ծա գում, թե ով, ինչ պես և ինչ հիմ նա վոր մամբ է 
որո շում կազ մա կեր պու թյան ու սու ցո ղա կան ռազ մա վա րու թյունն ու աշ խա տան քային ծրա գի րը, 
ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի ինչ տե սակ ներ, ինչ ժա մա նա կա ցույց են ընտր վում, որոնք են ու սուց
ման թի րախ խմ բե րը (ան դամ ներ, ղե կա վար ներ, ան ձնա կազմ, հա մայնք, մե դիա, պե տա կան մար
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մին ներ և այլն): Ավե լին՝ մինչ որ ևէ խնդ րի (լի նի դա կազ մա կեր պու թյան ներ
քին, կա նո նադ րա կան, ան ձնային մա կար դա կի, հա մա տեքս տի փո փոխ ման 
հետ կապ ված) լուծ ման հա մար ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի ու գոր ծըն թաց նե
րի ընտ րու թյունն ու պլա նա վո րու մը կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է նկա տի 
առ նեն նաև հետ ևյալ մի քա նի հար ցե րը.

 Ինչպե՞սէորոշվել,որտվյալուսուցողականծրագիրնանհրաժեշտէ:
Ի՞նչնախնականվերլուծականաշխատանքէկատարվելխնդրիվեր
հանմանևուսումնասիրմանհամար:

 Ո՞րնէբունխնդիրը,այնլուծելուհամարի՞նչպատճառներևի՞նչ
հնարավորություններկան,ի՞նչնէհարկավորփոփոխել,ի՞նչէդրա
համարանհրաժեշտ:

 Արդյո՞քայդխնդրիլուծմանլավագույնուհամապատասխանգոր
ծիքնուսուցանումնէ:Ինչպե՞սէդահիմնավորվում:

 Տվյալխնդրիլուծմանհամարի՞նչծրագրերենիրականացնում,ի՞նչ
տիպիուսուցանումենառաջարկումմյուսկառույցները:

 Կոնկրետի՞նչակնկալիքներկանուսուցողականգործընթացից(ի՞նչ
ունակություններ,գիտելիքներ,հմտություններ,վարքայինևմոտեց
ման,կառուցվածքային,քաղաքական,քաղաքականությանձևա
վորմանևի՞նչայլփոփոխություններիպետքէայնհանգեցնի,ի՞նչէ
հարկավոր),ևինչպե՞սենայդարդյունքներնազդելուևնպաստելու
առկախնդիրներիլուծմանգործին:

 Ո՞ւմհամարէնախատեսվումուսուցողականծրագիրը:Ո՞ւմենքու
սուցանելու:

Ս տորև բեր ված աղյու սա կում ներ կա յաց ված են ռազ մա վա րու թյան կա ռուց
ման գոր ծըն թացն ու քայ լե րը:

Կազմակերպության ներքին 
ուսուցողական ռազմավարության 
կառուցվածքի օրինակ

Վերնագիր

Բովանդակություն

Գործադիր ամփոփում

Կիրառվող տերմինների/
հասկացությունների բացատրություն 

Կազմակերպության առաքելության, 
նպատակի, խնդիրների, հիմնարար 
սկզբունքների սահմանում

Հիմնական առաջնայնությունների 
վերհանում և սահմանում 
(կարճաժամկետ և երկարաժամկետ)

Առկա համակարգերի և 
գործընթացների, թույլ և ուժեղ կողմերի, 
զարգացման հնարավորությունների, 
աշխատանքն արդյունավետ 
իրականացնելու համար առկա 
և անհրաժեշտ ռեսուրսների 
վերլուծություն 

Ուսուցողական կարիքների վերհանում 
և վերլուծություն

Ուսուցանման գերակայություններ, 
նպատակներ, խնդիրներ

Ուսուցման թիրախ 

Ուսուցման իրականացնողներ

Ուսուցման ծրագրերի պլան, 
մեխանիզմներ, ծրագրերի 
իրականացման մեթոդներ

Ուսուցանումից ակնկալվող 
արդյունքներ 

Արդյունավետության չափանիշներ և 
ինդիկատորներ

Մոնիթորինգային և գնահատման 
մեխանիզմներ ու սկզբունքներ 
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Առաքելություն, 
տեսլական, արժեքներ

Նպատակի ու 
տիրույթի սահմանում

Տվյալների հավաքում և 
վերլուծում

Հնարավոր բացթողումների 
վերհանում

Բացահայտումների 
հաշվետվություն

Բացերը փակելու 
միջամտությունների առաջարկ

Ուսուցողական խնդիրների 
մշակում, ուսուց. տարեկան 

պլանի կազմում

Գնահատում, արդյունքների 
ամփոփում

Կարիքների 
վերլուծություն

Մակարդակ

Շեշտադրում

Գործընթաց

Արդյունք

Ներկազմակերպական

 կազմակերպություն
 գործառնական

Մեթոդներ

 հարցազրույց
 հարցում
 ֆոկուս խումբ
 դիտում

Անձնակազմ, ներքին 
ռեսուրս, կառույցներ, 
կոմպետենտություն

Գործունեության 
թեմատիկ բնույթի

Վերլուծության 
գործիքներ
 SWOT/PESTLE
 ունակությունների 
(competence)
 արդյունավետության
 աշխատանքի
 գործառույթի
 ռեսուրսի

Կոմպետենտություն, 
նպատակներ, թիրախ, 
առաքելություն, թեմա

Տվյալների հավաքման 
մեթոդների և գործիքների 

ընտրություն
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Ուսուցողական ծրագրի մշակում և 
կազմակերպում 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի առա ջար կի մշա կում

 Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մասն այ սօր չու նի թե° կազ մա կեր պու թյան ներ քին 
զար գաց ման, թե° աշ խա տան քային ուղ ղու թյուն նե րի իրա գործ ման ռազ մա վա րու թյուն, մինչ դեռ 
իրենց՝ բազ մա թիվ առիթ նե րով ի հայտ եկող տար բեր խն դիր նե րը շտ կե լու հա մար նրանք հիմ նա
կա նում դի մում են ու սու ցո ղա կան տա րաբ նույթ մի ջո ցա ռում նե րի օգ նու թյա նը: 

Մեր իրա կա նու թյան մեջ առան ձին ու սու ցա նող նե րը կամ ու սու ցա նող նե րի խմ բե րը հա ճախ պատ
վի րա տու կազ մա կեր պու թյան կող մից ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րը հիմ նա վո րող բա վա րար տե ղե
կու թյուն ներ չեն ստա նում: Եր բեմն կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ներ կա յաց վում են ու սու ցո
ղա կան ծրագ րե րի պատ րաս տի պա հանջ ներ (օ րի նակ՝ հար կա վոր է կա մա վո րու թյան վե րա բե րյալ 
եռօ րյա դա սըն թաց): 

Ցա վոք, շատ չէ այն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի թի վը, որոնք ու սու ցո ղա կան ծրա
գիր պատ վի րե լիս բա վա կա նա չափ գի տակ ցում են այն ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րը, որոնց հի ման 
վրա պետք է նա խագծ վի ու սու ցո ղա կան ծրագ րի առա ջար կը: Այդ իսկ պատ ճա ռով այ սօր չա փա
զանց կար ևոր է դառ նում ու սու ցա նող նե րի՝ կա րիք նե րի վեր լու ծու թյան և ու սու ցո ղա կան կա րիք
նե րի վեր հան ման զար գա ցած հմ տու թյան առ կա յու թյու նը:

Ս տորև ներ կա յաց ված են հար ցե րի օրի նակ ներ, որոնք կա րող են օգ նել ու սու ցո ղա կան ծրագ րի 
առա ջար կի մշակ ման և ներ կա յաց ման գոր ծում.

n Ո՞րն է ներ կա յաց ված ու սու ցո ղա կան պա հանջ նե րի/ ցան կու թյուն նե րի հիմ քը (ա րդյո՞ք կա
տար վել է կա րիք նե րի գնա հա տում, արդյո՞ք առ կա են այդ գնա հատ ման ամ փո փիչ փաս
տաթղ թե րը): 

n Ո րո՞նք են վեր հան ված հիմ նա կան խն դիր նե րը:

n  Կազ մա կեր պու թյան ո՞ր օղակ նե րում և ինչ պե՞ս են ար տա հայտ վում վեր հան ված խն դիր
նե րը (ներ կա յաց րե՛ք մի քա նի օրի նակ): 

n Ո րո՞նք են այդ խն դիր նե րը հա րու ցող գոր ծոն նե րը:

n  Կազ մա կեր պու թյան օղակ ներն ինչ պի սի՞ վե րա բեր մունք ու նեն այդ խն դիր նե րի նկատ
մամբ: 

n Ինչ պի սի՞նն է այն ցան կա լի իրա վի ճա կը, որը գո յու թյուն կու նե նար առանց այդ խն դիր նե
րի, կամ որը պար զա պես ցան կա նում եք ու նե նալ: 

n Ի՞նչ եք պատ րաստ անել այդ խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար: 

n Ի՞նչ կա րիք նե րի մա սին են վկա յում վեր հան ված խն դիր նե րը: 

n Արդյո՞ք այդ խն դիր նե րի լուծ ման հա մար որ ևէ բան ձեռ նարկ վել է նախ կի նում: 

Ան կախ կազ մա կեր պու թյան կող մից կա րիք նե րի նախ նա կան վեր լու ծու թյան առ կա յու թյու նից՝ 
նախ քան ու սու ցո ղա կան ծրագ րի առա ջար կի մշա կու մը խիստ ցան կա լի է կազ մա կեր պու թյան ղե
կա վա րու թյան, ինչ պես նաև այլ օղակ նե րի և ու սու ցա նող նե րի միջև հան դիպ ման կազ մա կեր պու
մը: Կազ մա կեր պու թյան օղակ նե րից տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քագ րու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նի, քա նի որ ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րը ստա նա լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ այդ պատ կե րի մա սը կազ մող տար բեր կող մե րի իրա կա նու թյուն նե րը: 
Հնա րա վո րու թյան դեպ քում ցան կա լի է զրու ցել նաև ու սու ցան վող խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
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հետ (կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կազմ, ան դամ ներ, կա մա վոր ներ, շա հա ռու ներ և այլն), ին չը 
կնպաս տի ոչ միայն ու սու ցո ղա կան կա րի քի ընդ հա նուր գի տակց մա նը, այլև կօգ նի ծա նո թա նալ 
ու սու ցան վող նե րի՝ տվյալ թե մայի շուրջ ու նե ցած գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի և մո տե ցում նե րի 
նախ նա կան պա շա րին: 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի առա ջար կի մշակ ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է հիմն վել նա խոր դող կա
րիք նե րի վեր լու ծու թյան աշ խա տան քի վրա, սա կայն ցան կա լի է նաև վեր հան ված այդ կա րիք նե րը 
դի տար կել մի փոքր ավե լի լայն հա մա տեքս տում: Վեր հան ված կա րիք նե րը բա վա րա րող ու սու
ցո ղա կան ծրա գիր մշա կե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան 
նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը, այն առա քե լու թյու նը, որի շուրջ կազ մա կեր պու թյու նը ծա վա լում է 
իր գոր ծու նեու թյու նը:

Հարկ է նշել, որ նույն թե ման կա րե լի է ու սու ցա նել մի շարք ձևե րով՝ կախ ված կազ մա կեր պու թյան 
առա քե լու թյու նից, նա խոր դող փոր ձից, կազ մա կեր պա կան մշա կույ թից և այլ գոր ծոն նե րից: Ի վեր
ջո, ու սու ցո ղա կան ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է նաև այդ գոր ծոն նե րից, այն պես որ՝ 
ցան կա լի է հնա րա վո րինս լավ հաս կա նալ տվյալ կազ մա կեր պու թյան/խմ բի իրա կա նու թյու նը: 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի առա ջար կը ներ կա յաց նե լու հա մար գո յու թյուն ու նեն մի շարք ձևա չա
փեր: Ստորև ներ կա յաց ված են այն թե մա տիկ բա ղադ րիչ նե րը, որոնք պետք է նե րա ռել ծրագ րի 
առա ջար կի մեջ՝ ան կախ ընտր ված ձևա չա փից.

1. Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի ամ փոփ նկա րա գիր 

2. Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի ընդ հա նուր նկա րա գիր 

2.1.1. Ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի հիմ նա վո րում 

2.1.2. Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի նպա տակ և խն դիր ներ 

2.1.3. Ու սու ցան վող թի րախ խումբ (խմ բեր) և նրանց ու սու ցո ղա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րին հա մա պա տաս խան ընտր ված մե թոդ նե րի նկա րագ րու թյուն 

2.1.4. Ու սու ցո ղա կան ծրագ րից ակն կալ վող ար դյունք ներ

2.1.5. Ծ րագ րի օրա կարգ

2.1.6.  Տեխ նի կա կան պա հանջ ներ (ծ րա գիրն իրա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ մի ջա
վայր, պա րա գա ներ)

3 Տե ղե կու թյուն ներ ու սու ցա նող(ներ )ի մա սին (հա կիրճ ինք նա կեն սագ րա կան ներ, էլեկտ րո
նային պորտ ֆո լիոնե րի հղում ներ, որոնք հիմ նա վո րում են տվյալ ոլոր տում ու սու ցան ման 
փոր ձը)

4. Ծ րագ րի ֆի նան սա կան առա ջարկ 

Որ պես կա նոն, առա ջարկ նե րի փա թե թը հիմք է հան դի սա նում հե տա գա բա նակ ցու թյուն նե րի հա
մար, որոնց ար դյուն քում ծրա գի րը հա ճախ լրամ շակ վում է՝ հաշ վի առ նե լով պատ վի րա տու կազ
մա կեր պու թյան կա րիք նե րը, առաջ նա հեր թու թյուն նե րը, ու սու ցո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ինչ պես նաև պար զա պես առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

 Ու սու ցո ղա կան նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի սահ մա նում 

Այ սօր մեզ շր ջա պա տող աշ խար հը են թարկ վում է արագ և անընդ մեջ փո փո խու թյուն նե րի, որոնք 
հա ճախ մեզ ստի պում են լի նել ան դա դար վազ քի մեջ: «Վազ քային» այդ պի սի վար քա գիծն ար
տա հայտ վում է մեր կյան քի տար բեր ոլորտ նե րում, որ տեղ որ ևի ցե գոր ծո ղու թյուն ձեռ նար կե լիս 
հիմ նա կա նում կենտ րո նա նում ենք այդ գոր ծո ղու թյունն իրա կա նաց նե լու ու ղի նե րի, այլ ոչ թե գոր
ծո ղու թյան իմաս տի կամ դրա վերջ նա կան նպա տա կի վրա: 
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 Հե տաքր քիր է նկա տել, որ հա ճախ այդ պի սի մո տեց ման ենք բախ վում նաև ու սու ցան ման ոլոր
տում: Այդ իսկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ ենք հա մա րում ձեռ նար կի այս հատ վա ծում ներ կա յաց նել 
ու սու ցո ղա կան ծրագ րի մշակ ման հիմ նա կան և կար ևո րա գույն փու լե րից մե կը, որը հա ջոր դում է 
ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի վեր հան մա նը: 

Ու սու ցո ղա կան ցան կա ցած գոր ծըն թա ցի հա ջո ղու թյան հիմ քում ըն կած են մաս նա կից նե րի գի տե
լի քի, հմ տու թյուն նե րի ու մո տե ցում նե րի նախ նա կան պա շա րի ճիշտ գնա հա տու մը և դրա հի ման 
վրա ցան կա լի ու սու ցո ղա կան ար դյունք նե րի հս տակ սահ մա նու մը: Ու սու ցո ղա կան սահ ման ված 
ար դյունք ներն այ նու հետև պետք է վե րա ծել ու սու ցո ղա կան նպա տակ(ներ )ի և խն դիր նե րի:

 Հա սա րա կա կան աշ խա տան քում ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի նպա տակ նե րը սահ մա նե լիս հարկ է 
վեր հի շել հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի առա քե լու թյան մա սին: Այդ ոլոր տում ու սու ցո
ղա կան ծրագ րեր իրա կա նաց նե լու իմաս տը ոչ միայն ան հատ նե րին կր թելն է, այլև այդ ան հատ
նե րի մի ջո ցով հա սա րա կա կան կար ևոր նշա նա կու թյան մի շարք խն դիր նե րի վե րա բե րյալ հա սա
րա կու թյան ավե լի լայն զանգ ված նե րի իրա զեկ ման մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, ինչ պես նաև այդ 
խն դիր նե րի լուծ ման հա մար բա րեն պաստ մթ նո լոր տի ձևա վո րու մը: Ըստ այդմ՝ հա սա րա կա կան 
ոլոր տում ոչ ֆոր մալ կր թա կան մե թո դա բա նու թյամբ իրա կա նաց վող ծրագ րե րի նպա տակ նե րը 
միտ ված են ինչ պես ան հա տի (մաս նակ ցի), այն պես էլ ան հա տի մի ջա վայ րի (կազ մա կեր պու թյան, 
ոչ ֆոր մալ խմ բի) ու սուց մա նը:

Ե թե առա ջին ան գամ եք ու սու ցո ղա կան ծրա գիր նա խագ ծում, հնա րա վոր է՝ մի փոքր դժ վա րա նաք 
ու սու ցո ղա կան նպա տակ ները սահ մա նե լիս: Ուս տի ստորև ներ կա յաց նում ենք մի քա նի հար ցեր, 
որոնք ընդ հա նուր առ մամբ կօգ նեն, որ մտա ծեք ծրագ րի նպա տակ նե րի մա սին նախ քան դրանք 
սահ մա նե լը.

 n Ո՞րնէՁերուսուցողականծրագրիհիմնականիմաստը:

n Ու սուց ման ավար տին ին չի՞ պետք է հաս նեն մաս նա կից նե րը: 

n Ի՞նչ պետք է իմա նան, ի՞նչ պետք է կա րո ղա նան անել, ի՞նչ վար քագ ծային փո փո խու թյուն
ներ պետք է ու նե նան մաս նա կից նե րը: 

n Ին չո՞ւ է դա նրանց հար կա վոր: 

n Ինչ պե՞ս և որ տե՞ղ են հե տա գա յում նրանք օգ տա գոր ծե լու ծրագ րի ըն թաց քում յու րաց րա
ծը: 

Եվ այս պես՝ ներ կա յաց նում ենք ու սու ցո ղա կան մի քա նի նպա տակ նե րի օրի նակ ներ.

1.   Ծա նո թա նալ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան սկզ բունք նե րին:

2.   Վեր հա նել ար դի կր թա կան հա մա կար գի մար տահ րա վեր նե րը:

3.  Ն պաս տել այն բանին, որ մաս նա կից նե րը` որ պես սո վո րո ղներ, իրենք իրենց ավելի լավ 
ճա նաչ են:

Ինչ պես տես նում եք, բա վա կա նին ընդ հա նուր են ձևա կերպ ված վերոնշյալ նպա տակ նե րը, որոնք, 
որ պես կա նոն, պետք է հա րու ցեն «ինչ պե՞ս» հար ցը, որին և պա տաս խա նե լու հա մար պետք է 
սկսենք սահ մա նել նպա տակ նե րից բխող ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րը:

Ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րը նպա տակ ներն իրա կա նաց նե լու ու ղի ներն են, հետ ևա բար ու սու ցո
ղա կան մեկ նպա տա կը կա րող է մե կից ավե լի խն դիր ներ ու նե նալ: Ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րը, ի 
տար բե րու թյուն նպա տակ նե րի, շատ ավե լի նեղ են սահ ման վում: Ստորև ներ կա յաց ված մո դե լը 
գո յու թյուն ու նե ցող մո դել նե րից ըն դա մե նը մեկն է, որն օգ նում է խն դիր նե րի ձևա կերպ ման ըն թաց
քին:
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SPIRO մո դել

Specification Հս տա կե ցում Ի՞նչ եք հս տակ անե լու:

Performance Ար դյու նա վե տու թյուն, ար տադ րո ղա կա
նու թյուն

Ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րը ոչ միայն կր թա կան մի
ջո ցառ ման ըն թաց քում կի րառ վող վար ժու թյուն նե րն 
են, այլև այն մտադ րու թյուն նե րը, որոնք ու նեք այդ 
վար ժու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լու առու մով: 

Involvement Ներգ րա վում Ցան կա լի է, որ խն դիր նե րի մշակ մա նը մաս նակ ցեն 
այն մար դիկ, ով քեր ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցե լու 
են նաև կր թա կան մի ջո ցառ մա նը:

Realism Ի րա տե սու թյուն Խն դիր նե րը պետք է հնա րա վո րինս իրա տե սա կան 
լի նեն: Եթե խն դիր նե րը չա փա զանց հա վակ նոտ են, 
ապա դրանք կա րող են հիաս թա փու թյան  հան գեց
նել: Սա կայն, միև նույն ժա մա նակ խն դիր նե րը պետք 
է դժ վա րին լի նեն, այ լա պես դրանք հաղ թա հա րե լիս 
հպար տու թյան զգա ցում չի լի նի: 

Օbservable Ն կա տե լի, չա փե լի Խն դիր նե րը պետք է նկա տե լի և չա փե լի լի նեն, հա
կա ռակ դեպ քում շատ դժ վար է գնա հա տել Ձեր՝ որ
պես ու սու ցա նո ղի կա տա րած աշ խա տան քը:

 Հարկ է հի շել, որ եթե Ձեր ձևա կեր պած ու սու ցո ղա կան խն դիր ներն ուղ ղա կիորեն չեն ար տա ցո լում 
ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը, ապա ճիշտ ճա նա պարհ չեք ընտ րել: 
Նշենք նաև, որ խն դիր նե րի ձևա կեր պու մը պետք է մաս նակ ցա կենտ րոն լի նի, այ սինքն՝ խն դիր նե րը 
պետք է պարզ դարձ նեն, թե ի՞նչ և ինչ պե՞ս է սո վո րե լու մաս նա կի ցը: 

Ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րի ճիշտ ձևա կեր պու մը շատ կար ևո րե լով՝ հարկ է ծա նո թա նալ մի քա նի 
առանցքային գա ղա փար նե րի հետ, որոնք՝ որ պես առան ձին տե սու թյուն, առա ջին ան գամ ներ
կա յաց րել է ու սուց ման և մարդ կային ռե սուրս նե րի ար դյու նա վե տու թյան ոլոր տում հան րա հայտ 
փոր ձա գետ Ռ. Մա գե րը:

Նա գտ նում է, որ ցան կա ցած կր թա կան մի ջո ցառ ման ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րի ձևա կեր պում նե
րը պետք է ու նե նան բո վան դա կային հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը.

–  Վար քա գիծ. այն բայը կամ բայե րը, որոնք օգ տա գոր ծում եք մաս նա կից նե րին բա ցատ րե
լու հա մար, թե ինչ են իրենք սո վո րե լու (վեր լու ծել, ստեղ ծել, կազ մա կեր պել և այլն),

–  Չա փա նիշ ներ. այն չա փա նիշ նե րը, որոն ցով հնա րա վոր է որո շել մաս նա կից նե րի ու սուց
ման ար դյու նա վե տու թյու նը (նյու թի յու րաց ման տո կոս և այլն), 

– Պայ ման ներ. այն պայ ման նե րը կամ մի ջա վայ րը, որ տեղ մաս նա կից նե րը կկա րո ղա նան 
կա տա րել տվյալ հանձ նա րա րու թյու նը:

Բ նա կա նա բար նշ ված բա ղադ րիչ նե րի առ կա յու թյու նը խիստ կախ ված է ու սու ցան ման տե սա կից: 
Ինչ պես ար դեն նշել ենք, ոչ ֆոր մալ կր թու թյունն աշ խա տում է, այս պես կոչ ված, «Ու ղեղ, Ձեռք, 
Սիրտ» եռա միաս նու թյան հետ, որը հա մա պա տաս խա նա բար նշա նա կում է, որ այս մե թո դա բա նու
թյամբ վար վող ցան կա ցած կր թա կան մի ջո ցա ռում միտ ված է մաս նա կից նե րի գի տե լի քի, հմ տու
թյուն նե րի և հու զա կան դաշ տի զար գաց մա նը: 

Փոր ձենք Մա գե րի բա ղադ րիչ նե րը դի տար կել ու սու ցան ման երեք ոլորտ նե րում և յու րա քան չյուր 
ոլոր տի հա մար ձևա կեր պել ու սու ցո ղա կան խնդ րի օրի նակ:

Մ տա վոր ոլորտ 

Այս ոլոր տում խն դիր նե րի ձևա կեր պու մը բա վա կա նին հեշտ է և չա փե լի: 

Օրինակ՝

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի ավար տին մաս նա կից նե րը կկա րո ղա նան մար դու հիմ նա րար իրա վունք
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նե րը թ վար կել առանց որ ևէ կողմ նա կի աջակ ցու թյան: 

Ինչ պես տես նում ենք, այս օրի նա կից պարզ է դառ նում.

1. Ինչ պետք է սո վո րեն մաս նա կից նե րը (թ վար կել մար դու հիմ նա րար իրա վունք նե րը) – վար
քա գիծ,

2. Խն դի րը բա վա կա նին չա փե լի է (մաս նա կից նե րը կա րող են իրա վունք նե րը թվար կել ամ
բող ջու թյամբ, մա սամբ կամ ընդ հան րա պես չեն կա րող դա անել) – չա փա նիշ ներ,

3.  Մաս նա կից նե րը պետք է կա րո ղա նան իրա վունք նե րը թվար կել առանց որ ևէ կողմ նա կի 
աջակ ցու թյան – պայ ման ներ:

Հմ տու թյուն նե րի ոլորտ

Մ տա վոր ոլոր տի խն դիր նե րի հա մե մատ՝ այս ոլոր տում խն դիր նե րի ձևա կեր պումն ընդ հա նուր առ
մամբ մի փոքր ավե լի դժ վար է: 

Օրինակ՝

 Մաս նա կից նե րը, ծա նո թա նա լով մար դու հիմ նա րար իրա վունք նե րին, կկա րո ղա նան ցան կա ցած 
իրա վուն քի վե րա բե րյալ ինք նու րույն վար ժու թյուն ստեղ ծել:

Զ գա յա կան ոլորտ

Զ գա յա կան, մո տե ցում նե րի, վար քագ ծային փո փո խու թյուն նե րի ոլոր տը թերևս ամե նախր թինն է 
հատ կա պես իր չա փե լիու թյան բար դու թյան տե սան կյու նից: 

Օրինակ՝

 Դա սըն թա ցի ավար տին մաս նա կից նե րը կկա րո ղա նան բա ցատ րել իրենց գոր ծո ղու թյուն նե րի 
նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում ու նե նա լու կար ևո րու թյու նը մար դու իրա վունք նե
րի պաշտ պա նու թյան ոլոր տում:

 Ինչ պես տես նում եք, երեք ոլորտ նե րի դեպ քում էլ խն դիր նե րի ձևա կեր պու մը հնա րա վոր է և նույ
նիսկ բա վա կա նին հե տաքր քիր: Յու րա քան չյուր ոլոր տում խն դիր ձևա կեր պե լիս փոր ձե՛ք նե րա ռել 
վե րոն շյալ բա ղադ րիչ նե րը (վար քա գիծ, չա փա նիշ ներ, պայ ման ներ): Խն դիր նե րը ձևա կեր պե լուց 
հե տո փոր ձե՛ք ստու գել և հաս կա նալ, թե արդյոք խն դիր նե րը ներ կա յաց նում/ ծած կում են այդ երեք 
ոլորտ նե րը: Ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րի երեք ոլորտ նե րի բալանսի ապա հո վումն ան հրա ժեշտ է 
ամ բող ջա կան կր թա կան ծրա գիր մշա կե լու հա մար:

Փոր ձե՛ք խու սա փել խնդ րի ձևա կեր պու մը հետ ևյալ կերպ սկ սե լուց… Փոր ձե՛ք գոր ծա ծել նմանօրինակ 
բայեր…

Գի տե նալ… Թ վար կել…

Հաս կա նալ… Ն կա րագ րել, բա ցատ րել…

Ծա նո թա նալ… Գ նա հա տել…

Գի տակ ցել… Հիմ նա վո րել…

Գ նա հա տել… կար ևո րու թյու նը… Տար բե րա կել…

Բարձ րաց նել… իրա զեկ վա ծու թյու նը… Մ շա կել…

Հա վա տալ… Կա ռու ցել…

Հե տաքրքր վել… Լու ծել…
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Ամ փո փե լով վե րոն շյա լը՝ փաս տենք, որ լավ մշակ ված խն դիր նե րը նպաս տում են.

1.  մի ջո ցառ ման օրա կար գի մշակ մա նը և ճիշտ մե թոդ նե րի ընտ րու թյա նը,

2.  ցան կա ցած պա հի մի ջո ցառ ման ըն թաց քի գի տակց մա նը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
օրա կար գի մեջ ճիշտ փո փո խու թյուն նե րի կա տար մա նը, 

3. ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ մա նը: 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի մե թո դա կան հեն քի ընտ րու թյուն

 Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի պլա նա վոր ման, իրա կա նաց ման, գնա հատ ման գոր ծում կար ևոր դեր 
ու նի ու սուց ման շուրջ մո տե ցում նե րի, փի լի սո փա յա կան, մե թո դա բա նա կան հա մա տեքս տի ու 
հեն քի ընտ րու թյու նը: Ցկյանս, շա րու նա կա կան կր թու թյան հա մա տեքս տում հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րի ու կա ռույց նե րի կող մից իրա կա նաց վող և առա ջարկ վող կր թա կան մի ջո ցա
ռում նե րի մեծ մա սը հիմն ված է (կամ թերևս հա վակ նում ու փոր ձում է) ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մե
թո դա բա նու թյան վրա, որը հս տակ մո տե ցում նե րի, սկզ բունք նե րի, նպա տակ նե րի, մե թոդ նե րի կուռ 
հա մա կարգ է: 

Դ րա բնույթն ու սկզ բունք նե րը մե ծա պես պայ մա նա վո րում են ցան կա ցած ու սու ցո ղա կան գոր ծըն
թա ցի մե թոդ նե րի ընտ րու թյու նը, ծրագ րի բո վան դա կու թյունն ու տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քը: 
Այս սկզ բունքմո տե ցում նե րի մեջ, որոնց վրա հիմն վե լով՝ ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա տեքս տում 
պետք է կա ռու ցել ու սուց ման գոր ծըն թա ցը, կա րե լի է առանձ նաց նել.

– ուսուցմանմեջներառմանկամավորությունը,

– յուրաքանչյուրանհատիհամարուսուցմանհասանելիությունըևադեկվատությունը,

– ուսմանգործընթացինակտիվմասնակցությունը,

– ուսուցանվողիվրակենտրոնացվածությունը(մասնակցակենտրոնություն),

– ակտիվքաղաքացիությանևկենսականունակություններիուսուցմանապահովումը,

– անհատականևխմբայինուսուցմանռեսուրսներիօգտագործումը,համագործակցային
ուսուցումը,

– փորձիմիջոցովակտիվսովորելը,համակողմանիմոտեցումը,

– մասնակիցներիկարիքներիվրահիմնվածությունըևծրագրայինճկունությունը,

– շարունակական,անընդհատնորհարցերառաջքաշողուսուցում(openended):

Այս սկզ բունք նե րը նաև պայ մա նա վո րում են որո շա կի ու սու ցո ղա կան մթ նո լոր տի ստեղծ ման ան
հրա ժեշ տու թյու նը, քան զի միայն ճիշտ ընտր ված տա րա ծու թյան ու ժա մա նա կի մեջ է հնա րա վոր 
ոչ ֆոր մալ կր թա կան մե թո դա բա նու թյամբ ար դյու նա վետ աշ խա տե լը: «Մթ նո լոր տի կա ռու ցում» 
հաս կա ցու թյունն ամ փո փում է մի քա նի հիմ նա կան ու առաջ նային կար ևո րու թյան տար րեր, ինչ
պի սիք են՝ ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի հան դեպ հար գան քը, հա վա սա րու թյու նը, 
մաս նակ ցու թյան արժ ևո րու մը, մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան, ինք նա տի պու թյան, ան հա տա
կա նու թյան ար տա հայ տում նե րի խրա խու սու մը, ազատ ար տա հայտ վե լու, հարց նե լու, պա տաս
խան ներ փնտ րե լու, կաս կա ծե լու, չհա մա ձայ նե լու, այ լա խոհ կար ծիք ներ հն չեց նե լու, մար տա
հրա վեր ներ ըն դու նե լու քա ջա լե րու մը, իրենց ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի վեր հան ման, տար բեր 
ոճե րով սո վո րե լու, փոր ձար կում նե րի հա մար ան վտանգ մի ջա վայ րի ապա հո վում ու պահ պա նում, 
միջմ շա կու թային սեն զի տի վու թյան ապա հո վում և մի մյանց ճա նա չե լու, շփ վե լու, հա ղոր դակց վե
լու, սահ մա նա փակ տա րա ծու թյան մեջ հա մա տեղ գո յատ ևե լու և սո վո րե լու պայ ման ներ: 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի մե թո դա բա նու թյան և տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քի խն դիր նե րին անդ
րա դառ նա լիս հարկ է նշել, որ ճիշտ կա ռուց ման վրա ազ դում են ոչ միայն սկզ բունք նե րից ու մի ջա
վայ րից բխող, այլև բո վան դա կու թյան և խմ բի առանձ նա հատ կու թյան հետ կապ ված մի շարք գոր
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ծոն ներ: Դրանց թվում են՝ ու սու ցո ղա կան ծրագ րի առջև դր ված խն դիր նե րի ծած կույ թը, խմբային 
դի նա մի կան, տար բեր հա վա սա րակշ ռու թյուն նե րի ապա հո վու մը (տե սու թյուն  գործ նա կան աշ
խա տանք, դա սա խո սու թյուն  խմ բային աշ խա տանք, ակ տիվ վար ժու թյուն  մտո րե լու ժա մա նակ, 
ան հա տա կան ու սու ցում  խմ բային հա մա գոր ծակ ցային ու սու ցում և այլն), ու նա կու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մա չա փու թյու նը, ծրագ րի իրա կա նաց ման մշա կու թային հա մա տեքս տը, թի րախ 
խում բը և այլն (այս ամե նը հան գա մա նո րեն ներ կա յաց ված է ձեռ նար կի այլ բա ժին նե րում): 

 Փոր ձա ռա կան ու սու ցում

« Փորձն այն չէ, ինչ կա տար վում է քեզ հետ, այլ այն է, ինչ դու անում ես քեզ պա տա հա ծի 
հետ»: 

Ա. Հաքս լի 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյունն իր հեր թին հիմն վում է ու սու ցան ման մի հս տակ մո տեց ման՝ փորձառական 
ու սուց ման մո տեց ման վրա, քա նի որ իր սկզ բունք նե րով, նպա տակ նե րով ու ար ժեք նե րով պայ մա
նա վոր ված՝ այն այ սօր առա վել հա մա պա տաս խան ու սում նա կան մո տե ցումն է: Այս մո տեց ման հե
ղի նա կը Դեյ վիդ Քոլբն է, ով իր տե սու թյու նը մշա կել է՝ հիմն վե լով Դու վիի, Պիաժեի, Լևի նի ու սուց
ման մո տե ցում նե րի վրա և ի սկզ բա նե այն ստեղ ծե լով որ պես մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման ար
դյու նա վե տու թյու նը բա ցատ րե լու և բարձ րաց նե լու մի ջոց: Այ սօր այս մո դե լը բազ մա թիվ կրթա կան 
կա ռույց նե րի մե թո դա բա նա կան հենքն է կազ մում և հիմն վում է այն վար կա ծի/ փաս տի վրա, որ 
մար դը լա վա գույնս սո վո րում է ակ տիվ փոր ձար կում նե րի ու դրանց վեր լու ծու թյան արդյուն քում, 
միայն աշ խար հին հար մար վե լու ամ բող ջա կան (հո լիս տիկ) մո տեց մամբ. ու սու ցա նու մը նե րա ռում 
է ան ձի և մի ջա վայ րի ակ տիվ փոխ հա րա բե րու թյուն, ան ձնա կան ու հա սա րա կա կան գի տե լիք նե րի 
կու տա կում և միաձու լում: 

«Ու սու ցա նու մը գոր ծըն թաց է, որ տեղ գի տե լի քը ստեղծ վում է փոր ձի կեր պա փոխ ման ար դյուն
քում: Գի տե լի քը սե րում է փոր ձի ստաց ման և յու րաց ման ամ բող ջու թյու նից» (Դ. Քոլբ, 1984):

 Փոր ձենք դի տար կել փորձառական ու սուց ման գա ղա փա րը ոչ ֆոր մալ ու սուց ման մի ջո ցա ռում նե
րի/ծ րագ րե րի հա մա տեքս տում: 

Դ. Քոլ բը փորձառական ու սուց ման գոր ծըն թացն ընդ հան րա պես բա ժա նում է չորս փու լե րի, որոնք 
կրկն վում են, սա կայն ոչ թե ցիկ լիկ, այլ պտու տա կային զար գաց մամբ: Նա նշում է, որ ու սու ցա նու
մը կա րող է սկս վել ցան կա ցած փու լից, սա կայն այն պետք է ան ցնի բո լոր փու լե րով ու ամ փո փի 
մեկ առան ձին փոր ձա ռու թյուն, և դրա վրա հիմն վե լով՝ նոր փոր ձա ռու թյուն ստա նա: 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րում ճիշտ կա ռուց ված, տրա մա բա նո րեն գրա գետ կազմ ված ծրա գիրն 
ընդ հան րա պես և ընտր ված մե թոդ նե րը մաս նա վո րա պես նե րա ռում և հետ ևում են հետ ևյալ ցիկ
լիկ կա ռուց ված քին.
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Այս մո դե լի հի ման վրա վեր ջին տա րի նե րին մշակ վել են նոր մո տե ցում ներ ու տե սու թյուն ներ, որոնք 
փոր ձում են այն տես նել առա վել դի նա միկ հա մա կար գում: Այս պես՝ 1987 թին Պ. Յար վիսն առաջ 
քա շեց այն գա ղա փա րը, որ նույն փոր ձա ռու թյու նը տար բեր ան ձանց շր ջա նում տար բեր հետք է 
թող նում: Ուս տի փոր ձը գի տե լիք է դառ նում միայն այն դեպ քում, երբ փոր ձա ռու թյան հետ մեկ տեղ 
կա ակ տիվ վեր լու ծա կան աշ խա տանք: Նա առանձ նաց նում է փոր ձի պա րա գան, որ տեղ հնա րա
վոր են ոչ ու սու ցա նող (non learning), ոչ խոր հող (non reflective), խոր հող ու սու ցա նում (reflective 
learning) իրա վի ճակ ներ:

 Սույն ձեռ նար կի շա րադ րան քը հիմն վում է Քոլ բի տե սա կետ նե րի վրա, սա կայն խոր հուրդ է տր վում 
նաև ու սում նա սի րել ժա մա նա կա կից այլ տե սա բան նե րի մո տե ցում ներն ու մո դե լի զար գաց ման 
փոր ձե րը:

 Փոր ձի վեր լու ծու թյուն. ու սու ցում. դեբ րի ֆին գը և դրա դե րը փորձառական ու սուց ման մեջ

 Միշտ չէ, որ մեր կյան քում ու առա վել ևս ու սուց ման հա մա տեքս տում մեզ հետ կա տար վա ծը 
լիովին յու րաց վում և «մարս վում է»: Փոր ձա ռու թյու նը, որի մի ջով ան ցնում ենք, ոչինչ չի տա լիս, 
եթե մենք այն չենք վեր լու ծում ու մեզ հա մար հա մա պա տաս խան եզ րա հան գում ներ չենք անում: 
Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րում դեբ րի ֆին գը` պայ մա նա կա նո րեն փոր ձի քն նու թյու նը, այն հիմ նա
կան գոր ծիք նե րից է, որը մարդ կանց թույլ է տա լիս փոր ձա ռու թյու նից սո վո րել, այն է՝ կանգ առ նել 
և հա յացք նե տել կա տար վա ծին և սո վո րել այդ իրա վի ճա կից, եթե ան գամ այն մո դե լա վոր ված 
իրա կա նու թյուն է վար ժու թյան կամ խա ղի տես քով: Այս քն նու թյունքն նար կու մը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս նաև տես նե լու մյուս նե րի ու սու ցումն ու դի տար կում նե րը և գոր ծըն թա ցի առու մով 
հարս տաց նե լու մեր պատ կե րա ցում նե րը՝ հա ճախ հաս կա նա լով նաև մեր ըն կալ ման սուբյեկ տի
վու թյունն ու սահ մա նա փա կում նե րը:

Կոնկրետ փորձառություն զգալ 
/իրավիճակ/

Որոշակի մոդելավորված 
իրավիճակ, վարժություն

Խոհական դիտարկում կատարել 
/ինչ և ինչպես եղավ/

ռեակցիաների, դիտարկումների 
ուսումնասիրում, կատարվածի 

դինամիկայի վերհիշում, 
նկարագրություն, փաստերի 

մանրամասն զննում, 
յուրաքանչյուրի փորձառության 

ներկայացում

Ակտիվ փորձարկում կատարել 
/ինչպես վարվել/

սովորածի օգտագործում, 
վարքային փոփոխություններ, 

ապագա քայլեր

Վերացական ընդհանրացում 
կատարել 

/ինչու, ինչպիսի եզրակացություն/

կատարվածի և իրական 
կյանքի, արտաքին աշխարհի 
համատեքստի հետ կապի , 
սկզբունքների քննարկում, 

եզրահանգումներ



44|      |

« Դեբ րի ֆին գը վար ժու թյան այն հատ վածն է, որ տեղ ու սու ցա նո ղը խմ բի հետ վեր լու ծում է խմբային 
փոր ձա ռու թյու նը` դրա նից խմ բի սո վո րածն ամ փո փե լու և ամ բող ջաց նե լու նպա տա կով: Սա մի 
պահ է, երբ հարկ է մեկ քայլ հետ քաշ վել, վեր հի շել և վե րա նայել վար ժու թյան առջև դր ված խն
դիր նե րը և ժա մա նակ տրա մադ րել կոնկ րետ փոր ձա ռու թյու նից գա ղա փար ներ, եզ րա հան գում ներ 
և հար ցեր հղաց նե լու հա մար: Դա նման է այն բա նին, թե ինչ պես մե կին, ձեռ քից բռ նած, ու ղեկ ցում 
ես նրա իսկ ու սուց ման գոր ծըն թա ցի մի ջով և կանգ ես առ նում ու սուց ման ար դյունք նե րը հա վա
քե լու հա մար»:

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի հա մա տեքս տում այս քն նու թյունքն նար կումն ան վան վում է դեբ րի
ֆինգ: Տեր մի նը ռազ մա կան ոլոր տից է և ար տա հայ տում է հետ ևյալ իմաս տը՝ «պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ տե ղե կատ վու թյան ու իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին իմա ցա ծի նկա
րագ րու թյուն»: 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րում դեբ րի ֆին գը մի կող մից փորձառական ու սուց ման շր ջա փուլն ամ
փո փե լու և ավար տե լու, մյուս կող մից գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րին որո շա կի ու սում նա կան 
ու ղերձ ու ար դյունք ներ փո խան ցե լու, փոր ձա ռու թյու նը վեր հի շե լու և ամ րապն դե լու ձև է: Դեբ
րի ֆին գը պարզ զրույց քն նար կում չէ. այն հս տակ խն դիր նե րով, հեր թա կա նու թյամբ, ոճով, տրա
մա բա նու թյամբ, հար ցադ րում նե րով ու հար ցե րով պլա նա վոր ված գոր ծըն թաց է, որը կա ռուց վում 
է փորձառական ցիկ լի հատ ված նե րի հի ման վրա ուղ ղոր դե լով ու սու ցա նող նե րի սո վո րե լու և ու
սու ցո ղա կան խն դիր նե րին հաս նե լու քար տե զով: Այն կա ռուց վում է մի կող մից վար ժու թյան նախ
նա կան խն դիր նե րի և ու սու ցո ղա կան տր վե լիք ու ղերձ նե րի, մյուս կող մից ցիկ լի հատ ված նե րից 
բխող հար ցե րի և կոնկ րետ տե ղի ու նե ցած փաս տե րի դի տարկ մանն առնչ վող հար ցե րի մի ջո ցով: 

Ընդ հա նուր առ մամբ կան դեբ րի ֆին գի մի քա նի հիմ նա կան կա նոն ներ և ան ցկաց ման ստան
դարտ ներ, ին չը, սա կայն, չի նշա նա կում, որ ու սու ցա նո ղը չի կա րող իր փո փո խու թյուն նե րը և հա
մա պա տաս խա նե ցում նե րը մտց նել, նոր հար ցեր ավե լաց նել` հիմն վե լով կոնկ րետ վար ժու թյան 
ըն թաց քում առ կա իրա վի ճա կի վրա: Կար ևորն այն է, որ հար ցե րի շր ջա նա կը լի նի ամ բող ջա կան 
և հան գեց նի փորձառական ու սուց ման ցիկ լի բո լոր հատ ված նե րի ամ փոփ մա նը: Ընդ հան րա պես 
փոր ձա ռու թյան շուրջ մտո րե լու և վեր լու ծե լու տար բեր մո դել ներ կան՝ առա ջարկ ված տար բեր 
տե սա բան նե րի և ու սուց ման մաս նա գետ նե րի կող մից: Դրանք՝ բո լորն էլ փոր ձում են հնա րա վո
րինս խո րաց նել ու սուց ման ար դյունք նե րը: Օրի նակ՝ կա հայտ նի «ե րեք հար ցե րի մո դե լը» (ի՞ նչ 
(what?), և ի՞նչ (so what?), հի մա ի՞նչ (now what?)): Սույն ձեռ նար կում ներ կա յաց ված է Գ. Գիբբ սի 
մո դե լը, որն առա վել ամ բող ջա կան և օգ տա գոր ծե լի է թվում հատ կա պես ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա
մա տեքս տում և փորձառական ու սուց ման մե թո դա բա նա կան հեն քի պա րա գա յում. այն օգ նում է 
վար ժու թյան և փոր ձի դեբ րի ֆին գի գոր ծըն թա ցը հաս կա նա լու և պլա նա վո րե լու գոր ծում: 

Գ. Գիբբ սը, հա մադ րե լով դեբ րի ֆին գը փորձառական ու սուց ման ցիկ լե րի հետ, առանձ նաց նում է 
մի քա նի փու լեր՝ իրենց հա տուկ հար ցադ րում նե րով և բո վան դա կու թյամբ: Այս մո դելն ան վան վում 
է Գիբբ սի ռեֆ լեկ տիվ ցիկլ կամ Գիբբ սի մտո րե լու մո դել:
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Նկարագրություն–Ի՞նչկատարվեց(փաստեր):

Հույզեր–Ի՞նչհույզերունեցանևի՞նչռեակցիաներտվեցինվարժությանընթացքում,ի՞նչմտորումներունեինմասնա

կիցները:

Գնահատում–Տվյալփորձառությանլավևվատկողմերը:

Վերլուծություն–Ի՞նչէրիրականումկատարվում(բացատրություններ,անհատականընկալումներ,վերլուծություններ):

Ի՞նչկապկարիրականկյանքիուիրավիճակներիմիջև:

Ընդհանուրեզրահանգումներ–Ընդհանուրառմամբի՞նչեզրահանգումներկարելիէանել:

Հատուկեզրահանգումներ–Ի՞նչեզրահանգումներևբացահայտումներկարելիէանելմասնակցիանհատականիրավի

ճակի,վարքիվերաբերյալ:Ի՞նչկարելիէսովորելսեփականանձիմասին:

ԳործողություններիպլանԻ՞նչէյուրացվել:Ի՞նչըկարելիէևանհրաժեշտէանելայլկերպ:Ամենմեկնիրհերթինի՞նչ

հստակքայլերկձեռնարկիիրիրականությանմեջ:

Ս տաց ված փոր ձա ռու թյու նը հեշտ չէ միան գա մից քն նար կել, ան վա նել, հաս կա նալ, կի սել, դա
սա կար գել: Ու սուց ման ըն թաց քում այդ գոր ծըն թա ցը որո շա կիորեն հեշ տաց նե լու հա մար կա րե լի 
է հիմ նա կան դեբ րի ֆին գից առաջ խմ բին տալ որո շա կի նա խա պատ րաս տա կան ժա մա նակ կամ 
նույ նիսկ զույ գե րով աշ խա տե լու հնա րա վո րու թյուն: Օգ տա կար կա րող են լի նել նաև Ձեր կող
մից առա ջարկ ված անա վարտ նա խա դա սու թյուն նե րը, որոնց մի ջո ցով նրանք կա րող են կա ռու ցել 
իրենց մտ քե րը: Միշտ օգ տա կար է քն նարկ ման հիմ նա րար մտ քերն ու գա ղա փար նե րը տե սա նե լի 
դարձ նե լը՝ գրա տախ տա կի վրա դրանք նշե լով: Կար ևոր է հի շել, որ մարդ կանց փոր ձա ռու թյու նը 
կա րող է տար բեր լի նել, հա ճախ՝ նաև դժ վար, և դեբ րի ֆին գի ըն թաց քում հնա րա վոր են հու զա կան 
ռեակ ցիաներ, ապ րում ներ, կոնֆ լիկ տային իրա վի ճակ ներ: Դրանք կար ևոր են խմ բային ու սուց
ման հա մար, սա կայն եթե հու զա կան վի ճակ նե րը ծայ րա հեղ ու ժեղ աս տի ճա նի են հաս նում ան
հա տա կան կամ ողջ խմ բային մա կար դա կով, ապա գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման կա րիք կա, քա նի 
որ կա րող են լի նել այն պի սի իրա վի ճակ ներ, երբ խումբն այդ ծայ րա հեղ ու սթ րե սային վի ճա կում 
պար զա պես չի կա րող յու րաց նել նյու թը: 

անհատական 
գործողությունների 

պլանավորում

նախնական 
փորձառություն

նկարագրությունհատուկ 
եզրահանգումներ

հույզեր և 
ռեակցիաներ

ընդհանուր 
եզրահանգումներ

գնահատումվերլուծություն
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Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հա մա տեքս տում ու սու ցո ղա կան ծրագ րի կա ռուց ված քը, բա ցի սկզ բունք
նե րի ու փորձառական ու սուց ման մե խա նիզմ նե րի վրա հիմն վե լուց, նաև հիմն վում է խմ բային 
գոր ծըն թաց նե րի վրա: Ուս տի մե թոդ նե րի ընտ րու թյունն ու ըն թաց քը և ծրագ րի կա ռուց ված քը, այս 
մո տեց մամբ պայ մա նա վոր ված, հս տակ տրա մա բա նու թյուն և բո վան դա կու թյուն ու նի: Օրի նակ՝ 
կոնկ րետ վար ժու թյուն/ հանձ նա րա րու թյուն ծրագ րե լիս /ընտ րե լիս հաշ վի են առն վում խմ բում գի
տե լի քի ստաց ման հա մար ան հրա ժեշտ մո դե լա վոր ված իրա վի ճա կը, դրա քն նարկ ման և վեր լու
ծու թյան պլա նա վոր ված քն նար կումն ու հար ցա շա րը (դեբ րի ֆին գի կազ մա կեր պում), իրա կա նու
թյան հետ կա պե րի հաս տատ մա նը միտ ված քն նարկ ման ու խոր հե լու գոր ծըն թաց նե րը և դրանց 
հի ման վրա ապա գա քայ լե րի ուր վագ ծու մը: 

Ար դյու նա վետ գոր ծող վար ժու թյուն նե րը և ու սու ցո ղա կան մի ջո ցա ռում ներն ու մե թոդ նե րը սո վո
րո ղին տա նում են փորձառական ու սուց ման բո լոր չորս փու լե րով և ամ փո փում ստաց ված գի տե
լիքն ու հմ տու թյու նը, մշակ ված մո տե ցում ներն ու վար քի ձևե րը: 

Կր թա կան ծրագ րե րում և ձեռ նարկ նե րում այս մո տեց ման լավ օրի նակ է «Կողմ նա ցույ ցը»՝ երի
տա սարդ նե րի շր ջա նում մար դու իրա վունք նե րի վերաբերյալ կր թական ձեռ նար կը, որ տեղ յու րա
քան չյուր վար ժու թյուն նե րա ռում է մո դե լա վոր ված փորձ, դեբ րի ֆին գի հա մար հս տակ պլա նա վո
րած բա վա րար ժա մա նակ ու հար ցե րի փունջ, գնա հատ ման քն նար կում, իսկ վեր ջում՝ ան ձնա կան 
կյան քում, հա մայն քում, կազ մա կեր պու թյու նում և այլուր, հե տա գա քայ լե րի ծրագ րա վոր ման հա
մար կոնկ րետ մտ քեր և աջակ ցող ռե սուրս ներ: 
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Կր թա կան մի ջո ցառ ման օրա կար գի մշա կում

 Ցան կա ցած կր թա կան մի ջո ցառ ման օրա կար գը պատ րաս տե լիս կար ևոր է այն նա խագ ծել թի մի 
այն ան դամ նե րի հետ, ով քեր ներգ րավ ված են լի նե լու դրա իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: Հնա
րա վո րու թյան դեպ քում ցան կա լի է նե րա ռել նաև այլ շա հագր գիռ կող մե րի, որոնք մի գու ցե ուղ
ղա կիորեն ներգ րավ ված չլի նեն բուն ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցում, սա կայն ծրագ րի բո վան դա
կային բա ղադ րիչ նե րի վե րա բե րյալ ու նեն իրենց կա րիք ներն ու պա հանջ նե րը: 

Ս տորև ներ կա յաց ված գրա ֆի կի առա ջին մա սում նշ ված են այն գոր ծոն նե րը, որոնց կար ևո րու
թյունն ար դեն ար ծարծ վել է ձեռ նար կի նա խորդ գլ խում: Օրա կար գը մշա կե լիս ան հրա ժեշտ է 
անդրա դարձ կա տա րել.

1.  մի ջո ցա ռու մը կազ մա կեր պող կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րին, առա քե լու թյա նը և 
հաս կա նալ, թե տվյալ կազ մա կեր պու թյունն ին չո՞ւ է ցան կա նում իրա կա նաց նել կր թա կան 
տվյալ մի ջո ցա ռու մը,

2. կա րիք նե րի վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րին,

3. ծ րագ րում ներգ րավ ված թի մի ան դամ նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րին և նրանց՝ տվյալ ծրագ
րում ու սու ցա նե լու ան ձնա կան դր դա պատ ճառ նե րին, 

4. ծ րագ րի նպա տակ նե րի վե րա բե րյալ թի մի ընդ հա նուր պատ կե րա ցում նե րին,

5. ծ րագ րի իրա կա նաց ման հա մար առ կա ռե սուրս նե րին (ի նչ պես նյու թա կան, այն պես էլ ոչ 
նյու թա կան),

6. ծ րագ րի հս տակ սահ ման ված խն դիր նե րին (ին չի՞ն եք ձգ տում այս ծրագ րի մի ջո ցով),

7.  մաս նա կից նե րի «նկարագրին» (ով քե՞ր են մաս նա կից նե րը, տվյալ թե մայի շր ջա նա կում 
ի՞նչ փորձ, գի տե լի քի նախ նա կան պա շար և մո տե ցում ներ պետք է ու նե նան):
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Շարունակական 
գնահատում

Թիմի և 
մասնակիցների 

հետ 
հաղորդակցություն

Կազմակերպության 
առաքելություն

Մասնակիցների 

ներգրավում

Ուսուցողական 

նյութեր, 

փորձագետներ

Ժամանակի 

օգտագործում

Շրջակա 

միջավայրի, 

տարածքի և այլ 

ռեսուրսների 

օգտագործում

Հստակ խնդիրներ

Բովանդակության 
բաղադրիչներ

Կարիքների 
վերլուծություն

Մասնակիցների 
«պրոֆիլ» և 

ընտրության կարգ

Մեթոդոլոգիա, 
ուսուցողական 
արդյունքներ և 
ուսուցման ոճ, 
ուսուցողական 

ռազմավարություն

Դասընթացի 
նպատակներ

Ռեսուրսներ 
(մարդկային, տեխնիկական, ֆինանսական, 

բնական)

Մանրամասն ծրագիր, մեթոդներ և սեսիաներ

Անձնական 
դրդապատճառներ
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Ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րից ան ցում ծրագ րային էլե մենտ նե րին 

Հա ճախ մի ջո ցառ ման օրա կար գը կազ մե լիս ու սու ցա նող նե րի թիմն աշ խա
տան քը սկ սում է կոնկ րետ ծրագ րային էլե մենտ նե րի և մե թոդ նե րի քն նար կու
մից, որոնք աս տի ճա նա բար լրաց նում են մի ջո ցառ ման հա մար նա խա տես
ված օրե րը: Խիստ ցան կա լի է մի ջո ցառ ման ծրագ րային էլե մենտ նե րը մշա
կե լիս առաջ նորդ վել կից ներ կա յաց ված սխե մայով: 

 Գործ նա կա նում դա նշա նա կում է, որ ծրագ րային էլե մենտ նե րը և օրա կար գը 
պատ րաս տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ հս տակ սահ ման ված խնդիր
ներ: Խն դիր նե րից ծրագ րային էլե մենտ նե րին ան ցում կա տա րե լու հա մար 
առա ջար կում ենք գոր ծա ծել աշ խա տան քային հետ ևյալ մե թո դը.

l Ծ րագ րի խն դիր նե րը գրե՛ք բո լո րին տե սա նե լի տե ղում (ֆ լիպչարտի 
թուղթ):

l Յու րա քան չյուր խնդ րի հա մար ընտ րե՛ք մեկ գույն և այդ գույ նի փոքր 
կպ չուն թղ թի կը (postit) ամ րաց րե՛ք ընտր ված խնդ րի դի մաց:

l Յու րա քան չյուր խնդ րին հաս նե լու հա մար միասին քն նար կե՛ք հնա
րա վոր տար բեր ծրագ րային էլե մենտ ներ (տե սա կան նյու թի ներ կա յա
ցում, սի մու լյա ցիոն վար ժու թյուն և այլն): 

l Ու սու ցա նող նե րի թի մի բո լոր ան դամ ներն այժմ պետք է իրենց առա
ջար կած ծրագ րային էլե մենտ նե րը գրի առ նեն՝ յու րա քան չյուր էլե
մեն տի հա մար օգ տա գոր ծե լով մեկ գու նա վոր թղ թիկ: Թղ թի կի գույ նը 
պետք է հա մա պա տաս խա նի այն խնդ րի գույ նին, որի իրա կա նաց
մանն է ուղղ ված առա ջարկ վող ծրագ րային էլե մեն տը:

l Բո լոր խն դիր նե րի վե րա բե րյալ Ձեր առա ջարկ նե րը ձևա կեր պե լուց 
հե տո ներ կա յաց րե՛ք Ձեր թեր թիկ նե րը և դրանք փակց րե՛ք պա տին 
կամ գրա տախ տա կին: 

l Այ նու հետև փոր ձե՛ք մտա ծել բո լոր այն ծրագ րային էլե մենտ նե րի մա
սին, որոնք ինչ ի նչ պատ ճա ռով դեռ տեղ չեն գտել Ձեր առա ջարկ նե
րում, սա կայն կցան կա նայիք, որ դրանք ևս նե րառ վեին մի ջո ցառ ման 
օրա կար գում (այդ պի սի էլե մենտ նե րի շար քին կա րող են դաս վել ֆիլ
մի երե կո յան դի տում նե րը, մշա կու թային այ ցե րը և այլն): 

l Օգ տա գոր ծե լով «Հա վել ված 8» ու մ զե տեղ ված օրա կար գի նմու շը՝ 
կա ռու ցե՛ք Ձեր մի ջո ցառ ման օր առ օր ծրա գի րը (օ րա կար գը):

 Օ րա կար գում ծրագ րային էլե մենտ նե րի բալանսի ապա հո վում

 Ինչ պես տես նում եք, ծրագ րի օրա կար գը պատ կեր ված է ոչ միայն ըստ օրե
րի, այլև ըստ ժա մե րի: Օրա կար գի յու րա քան չյուր աշ խա տան քային հատ
ված ան վան վում է ու սու ցո ղա կան սե սիա: Սո վո րա բար սե սիայի տևո ղու թյու
նը 1.52 ժամ է, եր կար սե սիաներն ավե լի նպա տա կա հար մար է նա խա տե սել 
առա վո տյան: Ներ կա յաց ված հն գօ րյա ծրա գիրն ու նի 18 սե սիա, որը կար ծես 
թե շատ է, սա կայն իրա կա նում դա այդ պես չէ: Ան կախ ծրագ րի թե մայից և 
թի րա խային խմ բից՝ ցան կա ցած ոչ ֆոր մալ կր թա կան մի ջո ցա ռում պա րու նա
կում է ընդ հա նուր ծրագ րային էլե մենտ ներ, որոնք ներ կա յաց նում ենք ստորև.

– Ծ րագ րի բա ցում,

Կարիք

Նպատակ

Խնդիր

Մեթոդ

Ռեսուրս
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– Ն պա տակ նե րի, խն դիր նե րի, օրա կար գի, մե թո դա բա նու թյան, թի մի ներ կա յա ցում,

–  Ծա նո թաց ման վար ժու թյուն ներ, 

– Թի մի ստեղծ ման վար ժու թյուն ներ,

– Ծ րագ րի գնա հա տում,

–  Բա րի գա լուս տի և հրա ժեշ տի երե կո ներ:

Այժմ 14 ազատ սե սիանե րում կա րող եք տե ղադ րել Ձեր թի մի առա ջարկ նե րը: Հարկ է նշել, որ 
հա վա նա բար առա ջարկ նե րի թի վը կգե րա զան ցի սե սիանե րի քա նա կին, ին չի պատ ճա ռով դրանք 
տե ղա վո րե լուց առաջ պետք է առա ջարկ նե րի խմ բա վո րում կա տար վի, և դրանց առաջ նայ նու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ որո շում կա յաց վի:

Ծ րագ րային էլե մենտ նե րը պա րու նա կող թեր թիկ ներն ազատ վան դակ նե րում բաշ խե լուց հե տո 
պետք է հաս կա նալ, թե Ձեր օրա կար գը որ քա նով է բալանսավորված: Բալանսի կար ևոր գոր ծոն
նե րից մի քա նի սը նշ ված են ստորև. 

l Օ րա կար գում տար բեր խն դիր նե րի ներ կա յաց վա ծու թյուն,

l  Տե սա կան և գործ նա կան նյու թե րի բալանսավորում, 

l Ան հա տա կան և խմ բային աշ խա տան քի բալանսավորում,

l  Թի մի ան դամ նե րի բա լան սա վոր ված ներգ րավ վա ծու թյուն:

Օր 1
Օ գոս տոս 1,  
եր կու շաբ թի

Օր 2
Օ գոս տոս 2, 
երեք շաբ թի

Օր 3
Օ գոս տոս 3,  
չո րեք շաբ թի

Օր 4
Օ գոս տոս 4, 
հինգ շաբ թի

Օր 5
Օ գոս տոս 5, 

ուր բաթ

8.00 – 9.00 Նա խա ճաշ

9.00 – 11.00 Ժա մա նում

11.00 – 11.30 Ընդ մի ջում

11.30 – 13:00

Ծ րագ րի բա ցում

Ն պա տակ նե րի, 
խն դիր նե րի, 

ծրագ րի, մե թո
դա բա նու թյան, 
թի մի ներ կա յա

ցում

13:00 – 14:30 Ճաշ

14:30 – 16:00
Ծա նո թաց ման և 
թի մի ստեղծ ման 
վար ժու թյուն ներ

Գ նա հա տում

16:00 – 16:30 Ընդ մի ջում

16:30 – 18:00

Ծա նո թաց ման և 
թի մի ստեղծ ման 
վար ժու թյուն ներ 

(շա րու նա կու
թյուն)

Մեկ նում
18:00 – 18:30 Ամ փո փիչ խմ բեր

19:00 – 20.00 Ընթ րիք

20.00
Բա րի գա լուս տի 

երե կո
Հ րա ժեշ տի երե կո
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Խմ բային դի նա մի կա և օրա կար գի ճշգր տում

 Ոչ ֆոր մալ կր թա կան ցան կա ցած մի ջո ցառ ման օրա կար գը և դրա հնա րա վոր փո փո խու թյուն նե րը 
սեր տո րեն կապ ված են ոչ միայն մաս նա կից նե րի` ծրա գի րը մշա կե լուց առաջ վեր հան ված ընդ հա
նուր, այլև այն կա րիք նե րի հետ, որոնք առա ջա նում և զար գա նում են ծրագ րի բուն ըն թաց քում: 
Մաս նա կից նե րի շր ջա նում այդ կա րիք նե րի հետ կապ ված հու զա կան և մտա վոր իրա վի ճակ նե րը 
որո շա կի դի նա մի կա են ստեղ ծում, որն ըն դուն ված է ան վա նել խմ բային դի նա մի կա: Մեր ձեռ նար
կի այս հատ վա ծում ան դրա դառ նանք խմ բային դի նա մի կայի տար բեր փու լե րին, դրանց էու թյա նը 
և հատ կա պես օրա կար գը կա ռու ցե լիս այդ փու լե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լու 
կար ևո րու թյա նը:  

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք խմ բային դի նա մի կայի տար բեր փու լե րը պատ կե րող գրա ֆիկ: Այն ար
տա ցո լում է մի ջին վի ճա կագ րա կան խմ բի ներ քին զար գաց ման տար բեր փու լեր, որոնք, բնա կա
նա բար, հիմ նա կա նում առ կա են ցան կա ցած խմ բում: 

Ուսուցանման ընթացքում խմբային դինամիկայի զարգացման տիպային օրինաչափությունները 

Փուլ 1 
Ժամանում 

Սառույցի բեկում 
Ուղղորդում

Փուլ 2 
Ֆերմենտացիա և զտում

Փուլ 3 
Սովորելու/աշխատելու 

մոտիվացիա և 
արդյունավետություն

Փուլ 4 
Մեկնում և գիտելիքի 

փոխանցում

Մասնակիցները լարված 
են, սակայն` նաև 
հետաքրքրված: Նրանք 
եկել են ուսուցանման 
որպես անհատներ և 
ենթախմբեր` տարբեր 
անհատական ուղեբեռով:

Անհատները և խմբերը 
սկսում են ճանաչել 
մեկը մյուսին և 
ուսուցանողներին, 
հասկանալի է դառնում 
ուսուցման ձևը: Տեղի են 
ունենում առաջին «ուժերի 
չափումները»: Որոշվում 
են մասնակիցների 
անհատական 
դերերը: Երբեմն որոշ 
հաղորդակցման 
և վարվելակերպի 
ընդհանուր կանոնների 
որոշման կարիք կա:

Խումբը սկսում է 
լրջորեն աշխատել 
ուսուցանման բուն 
թեմաների ուղղությամբ: 
Հաստատվում է որոշակի 
«խմբային մշակույթ»: 
Մասնակիցները ունեն 
աշխատելու բարձր 
մոտիվացիա, և երբեմն 
նույնիսկ եռանդի որոշ 
չափավորման կարիք կա:

Մասնակիցները 
հպարտ են իրենցով 
և ուսուցողական 
գործընթացի 
արդյունքներով: 
Նրանք նաև գիտեն, 
որ ուսուցողական 
գործընթացը մոտ 
է իր ավարտին, և 
իրենք շուտով հետ են 
վերադառնալու իրենց 
նախկին իրականությանը: 
Այս փուլում հաճախ ի 
հայտ են գալիս զանազան 
էմոցիոնալ վիճակներ:

դրական 
զգացումներ 
«իրականացում»

ԱՎԱՐՏ+

բացասական 
զգացումներ 
«դավաճանություն»

ԺԱՄԱՆԱԿ
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Այս փու լե րի իմաս տը հաս կա նալն իրա պես կար ևոր է նախ այդ փու լե րին հա մա պա տաս խան օրա
կարգ մշա կե լու, ինչ պես նաև այդ փու լե րը գործ նա կա նում հս տակ տար բե րա կե լու և փու լե րին 
բնո րոշ իրա վի ճակ նե րում կողմ նո րոշ վե լու առու մով: 

 Հա ճախ ոչ ֆոր մալ կր թա կան մի ջո ցա ռում նե րի ձևա չա փին ան ծա նոթ մաս նա կից նե րը, օրի նակ, 
դժ վա րու թյամբ են գի տակ ցում դա սըն թա ցի առա ջին հատ վա ծը` տա րա տե սակ ծա նո թաց ման խա
ղե րին «զո հա բե րե լու» իմաս տը: Սա բա վա կա նին տա րած ված մո տե ցում է, քա նի որ մեր կր թա
կան սո վո րույթ նե րը հիմ նա կա նում կենտ րո նա ցած են «նյու թի» հապ ճեպ տրա մադր ման շուրջ: Ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյան ըն թաց քում կու տակ վող նյու թը, սա կայն, (ի նչ պես ար դեն նշ վել է), ոչ միայն 
տրա մադր վում է ու սու ցա նող նե րի կող մից, այլև գո յա նում է խմ բի մաս նա կից նե րի առ կա փոր ձի, 
գի տե լի քի և հմ տու թյուն նե րի փո խա նա կու մից, իսկ փո խա նակ ման այդ պի սի գոր ծըն թաց կազ մա
կեր պե լու հա մար մի շարք պայ ման ներ են հար կա վոր: Սո վո րա բար ծրագ րի առա ջին հատ վա ծը 
(հա ճախ ամ բողջ առա ջին օրը, իսկ եր բեմն նույ նիսկ ավե լին) նվիր վում է նմա նօ րի նակ ու սու ցո
ղա կան գոր ծըն թաց կազ մա կեր պե լու հա մար ան հրա ժեշտ մթ նո լոր տի ստեղծ մա նը: Բանն այն է, 
որ ծրագ րի սկզ բում մաս նա կից նե րի ծա նո թաց ման և մեր ձեց ման հատ վա ծի բա ցա կա յու թյու նը 
կա րող է բա վա կա նին լուրջ ան դրա դառ նալ ծրագ րի ընդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյան ու որա կի 
վրա: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, հարկ է նշել, որ գրա ֆի կում ներ կա յաց ված փու լե րը նշ ված պայ մա նա կան փու
լե րով կա րե լի է տա րան ջա տել այն մի ջո ցա ռում նե րի ըն թաց քում, որոնց տևո ղու թյունն առն վազն 
4 օր է: Ավե լի կար ճա ժամ կետ ու սու ցո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի ըն թաց քում փու լե րի մի մա սը բա
ցա կա յում է, քա նի որ գործ նա կա նում հնա րա վոր չէ տե ղա վոր վել նա խա տես ված ժա մա նա կի մեջ: 

Այս պի սով՝ խմ բային դի նա մի կայի յու րա քան չյուր փուլ պա հան ջում է ծրագ րային հս տակ էլե մենտ, 
և հա կա ռա կը՝ ծրագ րային ցան կա ցած էլե մենտ պա հան ջում է խմ բի որո շա կի վի ճակ: 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի օրա կար գը կազ մե լու ըն թաց քում Ձեզ ուղ ղոր դե լու հա մար ստորև ներ
կա յաց վում է մեկ այլ գրա ֆիկ, որը պատ կե րում է խմ բային դի նա մի կայի տար բեր փու լե րին հա մա
պա տաս խան ծրագ րային էլե մենտ նե րի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը: 

 

ՍԿԻԶԲ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԽՄԲԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՖԼԵՔՍԻԱ

ՆՈՐ ԳԻՏԵԼԻՔ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՈՐՁ

ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

ԳՈՐԾ, ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ՓԱԿՈՒՄ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՎԱՐՏ

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ, ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Ինչ պես տես նում եք, գրա ֆի կում պատ կեր ված փու լե րի տևո ղու թյու նը տար բեր է. դրանց մի մա սը 
վե րա բե րում է ծրագ րի միայն որոշ հատ ված նե րին, մինչ դեռ, օրի նակ, գնա հատ ման փու լը վե րա
բե րում է ծրագ րի ողջ ըն թաց քին: Հե տաքր քիր է նաև նկա տել, որ դրանց մի մասն իր հս տակ տեղն 
ու նի ծրագ րի ըն թաց քում և են թա կա չէ տե ղա փոխ ման՝ ի տար բե րու թյուն այլ փու լե րի, որոնց դիր
քը կա րող է որո շա կիորեն փո փոխ վել: 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, ծրա գի րը հարկ է սկ սել ծա նո թաց ման և բա րի գա լուս տի փու լից, ին չին 
հա ջոր դում է թի մի ձևա վոր ման փու լը: Թի մի ձևա վոր ման փուլն իրա կա նում որ ևէ բա նի շուրջ 
միասին աշ խա տե լու առա ջին և դրա նով իսկ շատ կար ևոր փորձն է, որի ըն թաց քում առա ջին 
ան գամ տե սա նե լի է դառ նում խմ բի ան դամ նե րի բազ մա զա նու թյու նը: Այդ բազ մա զա նու թյու նը կա
րող է միաժա մա նակ և՛ տպա վո րել, և՛ որո շա կիորեն վա նել: Քա նի որ կր թա կան այս ձևա չա փը 
հիմնվում է խմ բային ու սուց ման վրա, հետ ևա բար այդ փու լում ու սու ցա նո ղը պետք է դրս ևո րի խմ
բի բազ մա զա նու թյու նը վեր հա նե լու և դրա լայն հնա րա վո րու թյուն նե րը ցույց տա լու հմ տու թյուն: 
Թի մի ձևա վոր ման ար դյու նա վետ փու լը ծրագ րի հե տա գա ըն թաց քում մաս նա կից նե րին գոր ծըն
թա ցի մեջ ակ տի վո րեն ներգ րա վե լու հա մար ան հրա ժեշտ հող է նա խա պատ րաս տում:

 Ծա նո թա նա լուց և մի մյանց նույն թի մում տես նե լուց/զ գա լուց հե տո կար ծես թե մաս նա կից ներն 
ար դեն պետք է պատ րաստ լի նեն ծրագ րի հիմ նա կան բո վան դա կային նյու թը յու րաց նե լուն: Հա
ճախ, հատ կա պես կար ճա ժամ կետ ծրագ րե րի ըն թաց քում հենց այդ պես էլ լի նում է, սա կայն հնա
րա վո րու թյան դեպ քում խիստ ցան կա լի է նա խա տե սել դրան նա խոր դող նաև փոր ձի փո խա նակ
ման փու լը: Եր բեմն թվում է, թե նմա նօ րի նակ փու լի հա տուկ կազ մա կերպ ման կա րիք չկա. չէ՞ որ 
մաս նա կից նե րը թե° ու սու ցո ղա կան ծրագ րի ըն թաց քում, թե° դրա նից դուրս բա վա կա նա չափ ժա
մա նակ ու նեն իրենց փոր ձի փո խա նա կումն ինք նու րույն կազ մա կեր պե լու հա մար: Եր բեմն թվում 
է, թե փոր ձի փո խա նակ ման գոր ծըն թացն ինք նա բուխ է և հա վե լյալ կազ մա կերպ ման կա րիք չու նի: 
Ան շուշտ, հա ջող թի մի ձևա վոր ման պա րա գա յում մաս նա կից ներն ավե լի ինք նա կազ մա կերպ ված 
են դառ նում և գի տակ ցե լով իրենց շր ջա պա տող հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ նա խա ձեռ նում են իրենց 
գի տե լի քի, հմ տու թյուն նե րի ու փոր ձի փո խա նակ ման տար բեր մի ջո ցա ռում ներ: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
փոր ձի փո խա նակ ման տար բեր մա կար դակ նե րի մա սին իրա զե կու մը և հատ կա պես ծրագ րի թե
մայի շուրջ նմա նօ րի նակ գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն ու սու ցո
ղա կան ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյան հա մար: Փոր ձի փո խա նակ ման փու լը հա րուստ է ոչ միայն 
տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ան հատ նե րի բուն փոր ձի փո խա նակ ման, այլև այդ փոր ձի 
ամ փոփ ման և ընդ հա նուր մի տում նե րի ուր վագծ ման տե սան կյու նից: Հա ճախ այս փու լում նմա
նաբ նույթ խն դիր նե րի շուրջ աշ խա տող տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
սկսում են իրենց վա ղուց մտա հո գող հար ցե րը մեկ այլ տե սան կյու նից դի տար կել և եր բեմն գտնում 
են այդ հար ցե րի պա տաս խան նե րը: Տվյալ թե մայի շուրջ դի տար կե լով այլ մարդ կանց փորձն ու 
մո տե ցում նե րը՝ մաս նա կից ներն այս փու լի ըն թաց քում հա ճախ սկ սում են ավե լի լավ գի տակ ցել 
իրենց գոր ծու նեու թյան ու ժեղ և թույլ կող մե րը, հա ճախ գտ նում են նաև հնա րա վոր զար գաց ման 
նոր ու ղի ներ:

Ծ րագ րի այս փու լում մաս նա կից ներն ար դեն պետք է հաղ թա հա րած լի նեն նոր մի ջա վայ րում 
գտնվե լու բար դու թյուն նե րը, հս տա կեց րած լի նեն իրենց սպա սե լիք նե րը ծրագ րից և պատ րաստ 
լի նեն աշ խա տե լուն և սո վո րե լուն: Փոր ձի փո խա նակ ման փու լը, ըստ էու թյան, մաս նա կից նե րին 
նա խա պատ րաս տում է նոր գի տե լիք և հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու գոր ծըն թա ցին: Նոր գի տե լի քի 
գո յաց ման փու լը ծրագ րի կար ևո րա գույն փու լե րից է, և դրա ըն թաց քում մաս նա կից նե րը մի շարք 
տար բեր մե թոդ նե րի մի ջո ցով ծրագ րի թե մա տիկ շր ջա նա կում ստա նում են նոր գի տե լիք, յու րաց
նում այդ գի տե լի քը կի րա ռե լու հմ տու թյուն նե րը, ինչ պես նաև փոր ձում են գի տակ ցել և զգա յա կան 
մա կար դա կում աշ խա տել թե մայի հետ կապ ված իրենց մո տե ցում նե րի հետ:

Ինչ պես տես նում եք, նոր գի տե լի քի գո յաց ման փու լին զու գա հեռ՝ ըն թա նում է վեր լու ծու թյան և 
ռեֆ լեք սիայի փու լը: Այս փու լի առ կա յու թյու նը ևս խիստ բնո րոշ է ոչ ֆոր մալ կր թու թյա նը: Վեր լու
ծա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման շնոր հիվ մաս նա կից նե րը պար բե րա բար գի տակ ցա կան ոլորտ են 
բե րում ու սում նա սիր վող նյու թի և կյան քում իրենց շր ջա պա տող մի շարք եր ևույթ նե րի միջև առ կա 
առն չու թյուն նե րը: Վեր լու ծու թյան փու լի շնոր հիվ մաս նա կից նե րը գի տակ ցում են իրենց գոր ծո ղու
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թյուն նե րի և հա սա րա կա կան մի շարք խն դիր նե րի կա պը, որը հա ճախ առօ րյա կյան քում այն քան 
էլ նկա տե լի չէ: Այս փու լում է նաև, որ մաս նա կից նե րը սկ սում են իրենց ան ձն ավե լի լավ ճա նա չել, 
նաև ավե լի հս տակ գի տակ ցել ու սու ցո ղա կան իրենց կա րիք նե րը և այդ պա հին իրենց մաս նակ
ցու թյամբ ըն թա ցող ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցը:

 Հա ջորդ փու լը, որը պատ կեր ված էր գրա ֆի կում, փո խանց ման փուլն է: Այս փու լի ծրագ րային 
էլե մենտ նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն այն բա նին, որ ծրագ րի ողջ ըն թաց քում ձեռք բե րած փոր
ձը մաս նա կից նե րը փո խան ցեն իրենց հա մայնք նե րին, կազ մա կեր պու թյուն նե րին կամ պար զա պես 
ներդ նեն իրենց առօ րյա կյան քում: Այս փու լը բա վա կա նին կար ևոր է նախ մաս նա կից նե րին ծրագ
րից դուրս իրենց կյան քի մա սին հի շեց նե լու, ինչ պես նաև ծրագ րի շնոր հիվ ձեռք բե րածն առ կա 
իրա կա նու թյանն ադապ տաց նե լու և օգ տա կար դարձ նե լու առու մով: Ինչ պես ար դեն գի տեք, սա 
խմ բային դի նա մի կայի թերևս խր թին փուլն է, քա նի որ մաս նա կից նե րը որո շա կիորեն հար մար վել 
են նոր մի ջա վայ րին, գտել են հա մա խոհ ներ, եր բեմն` նաև լավ ըն կեր ներ, մինչ դեռ ար դեն հե ռա
նա լու ժա մա նակն է: Հա ճախ ի հայտ եկող հու զա կան իրա վի ճակ նե րը ճիշտ ուղ ղու թյամբ ուղ ղոր
դե լու կա րիք ու նեն, այդ իսկ պատ ճա ռով ցան կա լի է գրա ֆի կում պատ կեր ված հետագագործո
ղություններիպլանավորմանևշարունակելիության փու լին բա վա կա նա չափ ժա մա նակ և էներ
գիա տրա մադ րել: Այս փու լի ըն թաց քում մաս նա կից նե րը հա ճախ թե° ան հա տա կան, թե° խմբային 
մա կար դակ նե րում պետք է կա րո ղա նան հան գիստ պլա նա վո րել իրենց հա ջորդ գոր ծո ղու թյուն նե
րը: Միաժա մա նակ ու սու ցա նող նե րը պետք է կա րո ղա նան հնա րա վո րինս լավ նա խա պատ րաս տել 
ծրագ րի` ան մի ջա պես հա ջոր դող եզրափակիչփուլը: Այս փու լում կար ևոր է մաս նա կից նե րի հետ 
վեր հա նել բո լոր այն հիմ նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը, որոնց տար բեր էլե մենտ նե րի շնոր հիվ 
հան գել եք ամ բողջ ծրագ րի ըն թաց քում: Ծրագ րի ամ փո փիչ այս փուլն ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա
ցի մաս նա կից նե րին հի շեց նում է ծրագ րի տար բեր դր վագ նե րի և դրանց ու սու ցո ղա կան տար բեր 
ար դյունք նե րի մա սին: Կար ևոր է նաև հաս կա նալ, թե ու սու ցա նող նե րի թիմն ինչ պես կա րող է շա
րու նա կել օգ տա կար լի նել հատ կա պես մաս նա կից նե րի կող մից ծրագ րի ար դյունք նե րի կի րարկ
ման գոր ծին:

 Եր բեմն, օրի նակ, եր կա րատև ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի դեպ քում հարկ է տե ղե կաց նել և պայ
մա նա վոր վել ծրագ րի հե տա գա ըն թաց քի վե րա բե րյալ (հե տա գա հան դիպ ման պայ ման ներ, վայր, 
ժամ կետ ներ, մինչ այդ կա տար վե լիք աշ խա տանք): 

Ամ փոփ ման փու լին հա ջոր դում է ծրագ րի վեր ջին՝ գնա հատ ման փու լը, որը կազ մա կեր պե լու հա
մար ոչ ֆոր մալ կր թու թյունն ու նի հա րուստ հա տուկ գոր ծի քա րան: Գնա հատ ման մե թոդ նե րի կի
րառ ման մի ջո ցով ծրագ րի մաս նա կից ներն այս փու լում գնա հա տում են ծրագ րի ընդ հա նուր ար
դյու նա վե տու թյու նը: Գնա հատ ման են են թա կա ոչ միայն ծրագ րի բո վան դա կային էլե մենտ ներն ու 
մե թոդ նե րը, այլև մի շարք այլ գոր ծոն ներ, որոնք իրենց ուղ ղա կի ազ դե ցու թյունն ու նեն ծրագ րի 
հա ջող ըն թաց քի վրա (խմ բի մթ նո լորտ, մաս նա կից նե րի ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճան, ու սու
ցա նող նե րի թիմ, ծրագ րի ան ցկաց ման վայր, սնն դի և կե ցու թյան պայ ման ներ, ազատ ժա մա նա կի 
առ կա յու թյուն ու դրա կազ մա կեր պում և այլն): Ծրագ րի գնա հատ ման, այս պես կոչ ված, դի նա միկ 
մե թոդ նե րից զատ` խիստ ցան կա լի է ու նե նալ նաև ծրագ րի գրա վոր գնա հա տում, որը սո վո րա բար 
կա տար վում է անա նուն գնա հատ ման թեր թիկ նե րի մի ջո ցով (տե°ս` «Հա վել ված 10»): 

Ինչ պես դի նա միկ, այն պես էլ գրա վոր գնա հատ ման ար դյունք նե րը ցան կա լի է մի ջո ցառ ման ավար
տին` հնա րա վո րինս մոտ ժա մա նա կա հատ վա ծում, վեր լու ծել և հա ջորդ նմա նօ րի նակ ու սու ցո ղա
կան ծրագ րի հա մար քաղ ված դա սե րի ու բա րե լավ ման առա ջարկ նե րի ամ փոփ փաս տա թուղթ 
պատ րաս տել: Այդ պի սի փաս տա թուղ թը, ծրագ րի բնույ թից կախ ված, կա րող է նաև ծրագ րի ամ փո
փիչ զե կույ ցի մաս կազ մել:
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 Մաս նա կից նե րի սպա սում ներ, ան հանգս տու թյուն ներ, լրա ցում ներ և օրա կար գի ճշգր տում

 Բո լոր ոչ ֆոր մալ կր թա կան մի ջո ցա ռում նե րի` նա խօ րոք պատ րաս տված օր առ օր ծրա գի րը մաս
նա կից նե րին հան դի պե լու պա հից սկ սած են թա կա է վե րա նայ ման: Գրե թե բո լոր ծրագ րե րի ըն թաց
քում առա ջին ու սու ցո ղա կան սե սիանե րից մե կը նվիր վում է մաս նա կից նե րի առ կա սպա սում նե րի, 
ան հանգս տու թյուն նե րի վերհանմանը և ծրագ րում հնա րա վոր լրա ցում նե ր կատարելուն: Այս սե
սիայի ըն թաց քում ու սու ցա նող նե րը մաս նա կից նե րին առա ջար կում են մտա ծել իրենց` մի ջո ցառ
ման վայ րում հայտն վե լու դր դա պատ ճառ նե րի մա սին, որոնք կա րող են կապ ված լի նել ինչ պես 
ծրագ րի թե մա տիկ շր ջա նա կում գի տե լի քի պա շա րի թար մաց ման, այն պես էլ նոր գործ նա կան կա
պե րի հաս տատ ման ու ըն կեր նե րի ձեռք բեր ման հետ: Ու սու ցա նող նե րը պետք է պատ րաստ լի
նեն նույն վայ րում շատ տար բեր պատ ճառ նե րով հայտն ված և ծրագ րից տար բեր սպա սում ներ 
ու նե ցող մաս նա կից նե րի հետ աշ խա տե լուն: Ան հանգս տու թյուն նե րի կամ վա խե րի մա սին խո սե
լը ևս բա վա կա նին օգ տա կար է, քա նի որ դրանց վե րա բե րյալ նախ նա կան տե ղե կու թյու նը հա
ճախ ու սու ցա նող նե րին օգ նում է, որ մաս նա կից նե րի հետ հա մա տեղ մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կեն 
դրան ցից խու սա փե լու հա մար: Դա սա կան ան հանգս տու թյուն նե րի (ձանձ րույթ, ժա մա նա կի կո
րուստ, կոնֆ լիկտ ներ և այլն) մեծ մասն ուղ ղա կիորեն կախ ված է նաև յու րա քան չյուր մաս նակ
ցի մաս նակ ցու թյու նից. այս փաս տի բարձ րա ձայ նումն ավե լաց նում է խմ բի պա տաս խա նատ վու
թյան աս տի ճանն իրենց ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ: Հե տաքր քիր է ան դրա դառ նալ 
հատ կա պես մաս նա կից նե րի հնա րա վոր լրա ցում նե րին: Քա նի որ կր թա կան այս ձևա չա փը խիստ 
մաս նակ ցային է, հետ ևա բար կար ևոր է գի տակ ցել, որ մի ջո ցառ ման` նա խա պես պատ րաստ ված 
օրա կարգն ըն դա մե նը ծրագ րի ուր վա գիծ է, որն ան հրա ժեշտ է հարս տաց նել խմ բում առ կա հե
տաքրք րու թյուն նե րով, առան ձին մաս նա կից նե րի հմ տու թյուն նե րով և գի տե լի քով: Մաս նա կից նե
րի հնա րա վոր լրա ցում նե րի սպեկտ րը շատ լայն է` սկ սած ազատ ժա մա նա կի կազ մա կեր պու մից 
(մաս նա կից ներ, ով քեր ու նեն մշա կու թային հե տաքրք րու թյուն ներ և ցան կա նում են դրանք կի սել 
խմ բի ան դամ նե րի հետ, մաս նա կից ներ, ով քեր ու նեն ֆիլ մե րի հա վա քա ծու և պատ րաստ են երե
կո յան ֆիլ մի դի տումքն նար կում կազ մա կեր պել կամ որ ևէ մար զաձ ևի են տի րա պե տում և պատ
րաստ են առա վո տյան վար ժանք ներ վա րել և այլն) վեր ջաց րած ծրագ րի թե մային վե րա բե րող 
փոր ձի ներ կա յաց մամբ (մաս նա կից ներ, ով քեր տվյալ թե մայով ինչ որ աշ խա տու թյուն են պատ
րաս տել և ու րա խու թյամբ դա կներ կա յաց նեն, մաս նա կից ներ, ով քեր տվյալ ոլոր տում ծրագ րեր 
մշա կե լու մեծ փորձ և զար գա ցած հմ տու թյուն ներ ու նեն և հնա րա վո րու թյան դեպ քում դեմ չէին 
լի նի ծրագ րի որոշ հատ ված նե րում պա կաս փորձ ու նե ցող մաս նա կից նե րին աջակ ցե լուն) և մի
ջո ցառ ման տեխ նի կա կան մա սե րի ապա հով մամբ (մաս նա կից ներ, ով քեր շատ լավ տի րա պե տում 
են հա մա կարգ չային տեխ նի կային և պատ րաստ են մա տուց վող նյու թը հարս տաց նել զա նա զան 
տեխ նի կա կան լու ծում նե րով, մաս նա կից ներ, ով քեր լու սան կա րե լու մեծ սեր ու նեն և պատ րաստ 
են մի ջո ցառ ման լու սան կար ման գործն իրենց վրա վերց նել և այլն): 

 Մաս նա կից նե րի սպա սում նե րը, ան հանգս տու թյուն նե րը և լրա ցում նե րը վեր հա նե լու բազ մա թիվ 
գոր ծիք ներ կան, որոն ցից մե կը ներ կա յաց ված է ստորև:

Սպասումներ,անհանգստություններևլրացումներ...

l   Խում բը բա ժա նե՛ք 56 հո գա նոց փոքր խմ բե րի: 

l  Բա ցատ րե՛ք, թե ինչ եք հաս կա նում «ս պա սում», «ան հանգս տու թյուն» և «լ րա ցում» ասե լով, յու րա քան չյու րի հա
մար բե րե՛ք մեկական օրի նակ:

l  Յու րա քան չյուր խմ բի ան դամ նախ կա տա րում է ան հա տա կան աշ խա տանք և վեր հա նում իր սպա սում նե րը, ան
հանգս տու թյուն նե րը և լրա ցում նե րը, դրան ցից յու րա քան չյու րը գրան ցում փոքր կպ չուն թղ թի վրա (խոր հուրդ 
ենք տա լիս օգ տա գոր ծել 3 գույն): 

l  Ան հա տա կան աշ խա տան քից հե տո մաս նա կից նե րին խնդ րե՛ք, որ իրենց փոքր խմ բի մյուս ան դամ նե րի հետ կի
սեն և քն նար կեն իրենց թղ թիկ նե րի բովանդակությունը:

l  Խմ բային քն նար կու մից հե տո յու րա քան չյուր խումբ պետք է իր քն նարկ ման ար դյունք ներն ամ փո փե լու և մյուս 
խմ բե րին ներ կա յաց նե լու հա մար ընտ րի կամ ստեղ ծի իր նա խընտ րած մե թո դը (դ րանք կա րող են շատ տար բեր 
լի նել՝ սկ սած քն նարկ ման ար դյունք նե րը մեծ թղ թի վրա պատ կե րե լուց և վեր ջաց րած փոք րիկ բե մադ րու թյամբ): 
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Ու շադ րությո՛ւն:

1. Խմ բե րի աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րի ներ կա յաց ման ձևը պետք է օգ նի մյուս խմ բե րի մաս նա կից նե րին՝ հաս
կա նա լու խմ բի կող մից ներ կա յաց ված սպա սում նե րը, ան հանգս տու թյուն նե րը և լրա ցում նե րը:

2. Խմ բի ներ կա յա ցու մը խմ բային քն նարկ ման ամ փո փումն է, որը, սա կայն, պետք է հնա րա վո րինս ար տա ցո լի խմ բի 
առան ձին ան դամ նե րի կար ծիք նե րը:

l  Բո լոր խմ բե րի ներ կա յա ցու մից հե տո քն նար կե՛ք և ամ փո փե՛ք խմ բում առ կա սպա սում նե րի ու ան հանգս տու թյուն
նե րի տար բեր մա կար դակ նե րը:

l   Մաս նա կից նե րի կող մից ներ կա յաց ված լրա ցում ներն իրա կա նաց նե լու հա մար յու րա քան չյուր խմ բի մաս նա կից
նե րին խնդ րե՛ք հս տա կեց նել, թե ով, ինչ և երբ է ցան կա նում առա ջար կել: Այդ աշ խա տան քի հա մար հա վե լյալ 5 
րո պե տրա մադ րե՛ք:

l   Մեծ սպի տակ թղ թի վրա ժա մա տախ տակ պատ րաս տե՛ք, որ տեղ կնշ վեն ծրագ րի ազատ ժա մա նա կա հատ ված նե
րը, մի ջո ցառ ման ան ցկաց ման վայ րը, պա տաս խա նա տու մաս նակ ցի անու նը և նրան ան հրա ժեշտ պա րա գա նե րը: 
Լրա ցում ու նե ցող մաս նա կից նե րին խնդ րե՛ք, որ ներ կա յաց նեն իրենց առա ջարկ նե րը և դրանք նե րա ռեն ծրագ րի 
ազատ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Մնա ցած մաս նա կից ներն օր վա ըն թաց քում կա րող են գրանց վել առա ջարկ ված 
մի ջո ցառ մա նը՝ դրա դի մաց իրենց անու նը նշե լով:

Ինչ պես այս, այն պես էլ ցան կա ցած այլ մե թո դի մի ջո ցով ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րը հարկ է 
ան պայ ման և հնա րա վո րինս արագ վեր լուծ վեն ու սու ցա նող նե րի թի մի կող մից, քա նի որ ան հրա
ժեշ տու թյան դեպ քում ծրագ րում պետք է կա տար վեն հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ:

Շր ջա կա մի ջա վայ րի, տա րած քի և այլ ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծում

 Ինչ պես ար դեն նշ վել է, ծրագ րի հա մար հա մա պա տաս խան վայ րի ընտ րու թյունն ու նի մեծ նշա նա
կու թյուն: Ցա վոք, մեր իրա կա նու թյան մեջ քիչ են կր թա կան գոր ծըն թա ցի հա մար նա խա տես ված 
կամ առն վազն կր թա կան գոր ծըն թա ցի հա մար հար մա րեց ված կենտ րոն նե րը կամ հյու րա նոց նե րը, 
մինչ դեռ այդ պի սի կր թա կան ձևա չա փի ար դյու նա վե տու թյան գոր ծոն նե րից մե կը կր թա կան բա
րեն պաստ մի ջա վայ րի ապա հո վումն է: 

Ծ րա գի րը կազ մե լիս մի քա նի ան գամ պետք է լր ջո րեն մտա ծել ոչ միայն պար զա պես մի ջո ցառ
ման ան ցկաց ման վայ րի պայ ման նե րի, այլև ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցում տե ղի հա մայն քի հետ 
ծա նո թաց ման, ին տեգր ման և հա մայն քում առ կա այլ ռե սուրս նե րի ճիշտ օգ տա գործ ման մա սին: 

Ծ րագ րի վայ րի ընտ րու թյուն ցան կա լի է կա տա րել ծրագ րի թե մային և բնույ թին հա մա պա տաս
խան: Այս պես՝ բնա պահ պա նու թյան թե մա նե րի վե րա բե րյալ ծրա գի րը ցան կա լի է կազ մա կեր պել 
այն պի սի վայ րում, որը, այս պես ասած, ինք նըս տին քյան ու սու ցո ղա կան ռե սուրս է (բ նա պահ պա
նա կան խն դիր ներ ու նե ցող հա մայնք կամ հա կա ռա կը՝ բնա պահ պա նա կան հե տաքր քիր և կար
ևոր մի տում ներ զար գաց նող հա մայնք): Ընդ հա նուր առ մամբ մի ջո ցառ ման տե ղի ընտ րու թյան 
ըն թաց քում փոր ձե՛ք մտա ծել, թե ինչ ու սու ցո ղա կան ռե սուրս ներ կա րող է ու նե նալ այն: Ստորև 
ներ կա յաց ված են մի քա նի տե ղի, հա մայն քի հետ կապ ված որոշ գա ղա փար ներ, որոնք կա րող են 
հարստաց նել ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցը. 

– այ ցեր ծրագ րի թե մա տիկ շր ջա նա կում աշ խա տող կազ մա կեր պու թյուն ներ /ոչ ֆոր մալ 
խմբեր,

– մ շա կու թային կամ թե մա տիկ էքս կուր սիաներ,

–  տե ղի հա մայն քի բնա կիչ նե րի հետ ոչ ֆոր մալ հան դի պում ներ (ը նթ րիք գյու ղա կան հա մայն
քում, հա մայն քի երե խա նե րի հա մար ծրագ րի մաս նա կից նե րի կող մից ժա ման ցի կազ մա
կեր պում, ծրագ րի որոշ հատ ված նե րում հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներգ րա վում):
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 Սե սիայի բաց վածք

Ծ րագ րային էլե մենտ ներն ընտ րե լուց հե տո հարկ է դրանք տե ղադ րել օրա կար գում՝ ըստ խմ բային 
դի նա մի կայի տար բեր փու լե րի և օրա կար գի յու րա քան չյուր աշ խա տան քային հատ վա ծի՝ սե սիայի 
հա մար պատ րաս տե լով սե սիայի նկա րագ րու թյուն կամ բաց վածք: Սե սիայի բաց ված քի մշա կումն 
առա ջին ան գամ կա րող է բա վա կա նին բարդ թվալ, քա նի որ իրա կա նում այն պետք է պա րու նա կի 
տվյալ աշ խա տան քային հատ վա ծի բո լոր հնա րա վոր ման րա մաս նե րը. այն իր բո վան դա կու թյամբ 
և կա ռուց ված քով կար ծես փոքր ծրա գիր հի շեց նի: 

Գո յու թյուն ու նեն սե սիայի բաց ված քի տար բեր ձևեր: Ստորև ներ կա յաց ված է սե սիայի հիմ նա կան 
տար րե րը պա րու նա կող բաց ված քի ձևե րից մե կը:

 Սե սիայի ան վա նում

 Դա սըն թա ցի օր, սե սիայի ժա մեր

 Սե սիայի պա տաս խա նա տու(նե ր)

Ն պա տակ

Խն դիր ներ

Պա հանջ վող ժա մա նակ

Պա հանջ վող նյու թեր

Ն կա րագ րու թյուն

Հ նա րա վոր խո չըն դոտ ներ

Խոր հուրդ ներ

 Հարկ է փաս տել, որ նմու շում նշ ված նպա տակն ու խն դիր նե րը վե րա բե րում են բուն սե սիայի, այլ 
ոչ թե ողջ ծրագ րի նպա տա կին և խն դիր նե րին: Մեկ սե սիայի ըն թաց քում հնա րա վոր է կի րա ռել 
մե կից ավե լի մե թոդ ներ, որոնց մա սին բո լոր տե ղե կու թյուն նե րը պետք է տեղ գտ նեն «Ն կա րագ րու
թյուն» բաժ նում: Մի քա նի մե թոդ կի րա ռե լու դեպ քում կար ևոր է հի շել դրանց հա մար ան հրա ժեշտ 
ժա մա նա կի մա սին. «Պա հանջ վող ժա մա նակ» բաժ նում պետք է գրել ամ բողջ սե սիայի հա մար նա
խա տես ված ան հրա ժեշտ ժա մա նա կը: Հի շե՛ք, որ սե սիաներն ու նեն 1.52.0 ժամ տևո ղու թյուն, որը 
պետք է նե րա ռի մե թոդ նե րի բա ցատ րու թյու նը, բուն մե թոդ(ներ )ը, ինչ պես նաև դրանց փա կու մը: 
«Պա հանջ վող նյու թեր» բաժ նին պետք է լր ջո րեն վե րա բեր վել, քա նի որ սո վո րա բար ծրագ րի սե
սիանե րի բաց վածք նե րի հի ման վրա է պատ րաստ վում ձեռք բեր վե լիք գրե նա կան և այլ ու սու ցո
ղա կան պա րա գա նե րի ցան կը: Պա հանջ վող նյու թե րի ճշգ րիտ նկա րագ րու թյունն առա վել կար ևոր 
է դառ նում կր թա կան մե ծա ծա վալ մի ջո ցա ռում նե րի դեպ քում, քա նի որ այդ պի սի մի ջո ցա ռում նե րի 
շր ջա նա կում հա ճախ տար բեր տա րածք նե րում միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում զու գա հե ռա
բար ան ցկաց վում են տար բեր սե սիաներ, և ըստ այդմ՝ մի ջո ցառ ման տեխ նի կա կան պա տաս խա
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նա տու նե րը պետք է յու րա քան չյուր սե սիայի հա մար ու նե նան ան հրա ժեշտ նյու թե րի ցան կը՝ այդ 
նյու թե րի տրա մադ րու մը հնա րա վոր դարձ նե լու հա մար: Հի շե՛ք, որ պա հանջ վող նյու թե րի ցան
կին են նաև պատ կա նում տեխ նի կա կան գույ քի (հա մա կար գիչ, բարձ րա խոս ներ, պրոյեկ տոր) Ձեր 
կա րիք նե րը: Սե սիան պատ րաս տե լիս հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րի, դրանց հաղ թա հար ման մա սին 
մտա ծե լը պետք է կար ևոր սո վո րու թյուն լի նի ու սու ցա նո ղի հա մար: Խո չըն դոտ նե րի շար քին կա
րող են դաս վել եղա նա կային ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը, մաս նա կից նե րի ֆի զի կա կան կա րո
ղու թյուն նե րը, մաս նա կից նե րի քա նա կը, ժա մա նա կի սղու թյու նը, տա րած քային սահ մա նա փակ 
պայ ման նե րը, մե թո դի խիստ յու րա հատ կու թյու նը և այլն: 

« Խոր հուրդ ներ» բա ժի նը լրաց վում է սե սիան ան ցկաց նե լուց հե տո. այն սե սիայի ըն թաց քի յու րա
հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հա ղոր դում է այն պի սի տե ղե կու թյուն ներ, որոնք կա րող են օգ տա
կար լի նել սե սիան այլ առի թով կրկ նե լու դեպ քում:

Ցան կու թյան դեպ քում ներ կա յաց ված նմու շին կա րե լի է ավե լաց նել նաև հետ ևյալ բա ժին նե րը.

–  Ձեռք բեր վող/ զար գաց վող ու նա կու թյուն ներ,

– Ս տաց ված ար դյունք ներ/գ նա հա տում:

 

Ու սու ցա նո ղի սցե նար 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի օրա կար գի յու րա քան չյուր սե սիայի բաց ված քը պատ րաս տե լուց հե տո 
պատ րաս տի սե սիանե րի բաց վածք նե րը հարկ է միավո րել մեկ փաս տաթղ թի մեջ: Այդ փաս տա
թուղթն ու սու ցա նող նե րի թի մի աշ խա տան քային հիմ նա կան և ընդ հա նուր գոր ծիքն է, որը հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս.

–  րո պե նե րի ճշ տու թյամբ ու նե նալ ծրագ րի պլա նա վո րու մը, 

– ու նե նա լով ծրագ րի ընդ հա նուր պատ կե րը՝ ստու գել ծրագ րի տար բեր էլե մենտ նե րի 
բալանսավորումը (ու սու ցա նող նե րի ներգ րավ վա ծու թյուն, տե սա կան և գործ նա կան նյութ, 
ու սու ցո ղա կան տար բեր ոճե րին հա մա պա տաս խան մե թոդ ներ, տա րած քի առ կա հնա րա
վո րու թյուն նե րի օգ տա գոր ծում և այլն), 

– անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հեշ տու թյամբ փո փո խու թյուն ներ մտց նել ծրագ րային էլե
մենտ նե րում և վեր լու ծել փո փո խու թյան ազ դե ցու թյու նը ողջ ծրագ րի վրա, 

– վե րահս կել ծրագ րի նպա տա կին հաս նե լու հա մար սահ ման ված բո լոր խն դիր նե րի իրա կա
նա ցու մը: 

Ու սու ցա նո ղի սցե նա րի փաս տա թուղ թը ծա վա լուն է, և այն հեշ տու թյամբ պատ րաս տե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ման րա մասն լրաց ված տես քով ու նե նալ բո լոր սե սիանե րի բաց վածք նե րը: 

Ու սու ցա նող նե րի սցե նա րը պատ րաս տե լու հա մար հետ ևե՛ք ու սու ցա նո ղի սցե նա րի՝ ստորև բեր
ված օրի նա կին և պար զա պես լրաց րե՛ք աղյու սա կը՝ սե սիանե րի բաց վածք նե րի պա րու նա կու
թյունն օգ տա գոր ծե լով: Քա նի որ այս փաս տա թուղ թը նա խա տես ված է ընդ հա նուր օգ տա գործ ման 
հա մար և վե րա բե րում է ծրագ րի ողջ ըն թաց քին, ապա նպա տա կա հար մար է դրա նում նա խա տե
սել նաև «Մեկ նա բա նու թյուն ներ» բա ժի նը, որ տեղ կա րող են զե տեղ վել ինչ պես սե սիայի բաց ված
քում առ կա հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րի, այն պես էլ մի շարք այլ խն դիր նե րի վե րա բե րյալ ու սու ցա
նող նե րի տվյալ թի մին պի տա նի տե ղե կու թյուն ներ:
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 ՍԵ ՍԻ Ա Ն ՊԱ ՏԱԿ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ
ՊԱ ՀԱՆՋ ՎՈՂ 

ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ

ՊԱ ՀԱՆՋ ՎՈՂ  

ՆՅՈՒ ԹԵՐ
Ն ԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
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Ու սուց ման ոճե րի դերն ու սու ցո ղա կան  
ծրագ րե րի կա ռուց ման գոր ծում 

Ար դյու նա վետ, որա կյալ, ոչ ֆոր մալ կր թու թյան սկզ բունք նե րին հա րիր ու սուց ման կազ մա կերպ
ման, կա ռա վար ման, կա ռուց ման գոր ծում բազ մա թիվ այլ գոր ծոն նե րի ու հան գա մանք նե րի ազ
դե ցու թյան խմ բում իր ու րույն և կար ևոր դերն է խա ղում ու սու ցան վո ղի ու սուց ման ան հա տա կան 
ոճը: Դրա դե րը կար ևոր վում է հատ կա պես այն ժա մա նակ, երբ խո սում են մաս նակ ցա կենտ րո նու
թյան սկզ բուն քի անհրաժեշտության, բազ մա զա նու թյան և հա վա սա րու թյան ապա հով ման մա սին: 

Դ. Քոլ բը և Ռ. Ֆրայը նշում են, որ ար դյու նա վետ ու սուց ման հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ չորս 
հիմ նա կան տի պի ու նա կու թյուն նե րի փունջ՝ փոր ձառ նա կան, դի տե լու և խոր հե լու, ընդ հան րաց
ման և ակ տիվ փոր ձարկ ման: Իրա կա նում, սա կայն, յու րա քան չյուր ան ձ իր ու սումն առա վել ար
դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա մար հակ ված է այն բա նին, որ այդ գոր ծըն թա ցում կի րառ վի ու
սուց ման մեկ առան ձին ոճ, չնա յած կր թու թյան, ու սուց ման և փոր ձա ռու թյան խո րաց ման ար դյուն
քում մար դիկ կյան քի և ու սում նա ռու թյան տար բեր փու լե րում փոխ վում են, սո վո րում են նոր ոճով 
ու սու ցան վել կամ ոճե րը փո խա րի նել ու փո խա նա կել: 

Քոլ բի և Ֆրայի ոճե րի մո դե լը հիմն ված է եր կու զույգ բևե ռային մո տե ցում նե րի վրա, ըստ որոնց՝ 
որոշ վում են ու սու ցան ման ոճե րը: Առա ջին զույ գը զգալխոր հել (կոնկ րետ փորձվե րա ցա կան 
ընդ հան րա ցում) բևեռն է, մյու սը` դի տելգոր ծել բևե ռը (խո հա կան դի տում ակ տիվ փոր ձար կում): 
Ըստ այդ բևեռ նե րի՝ առանձ նաց վում են չորս ոճեր՝ հար մար վող, վե րա ցարկ վող, կոն վեր գենտ, 
ասի մի լաց վող, որոնք ու նեն իրենց յու րա հատ կու թյուն նե րը, գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր ման հա մար 
ան հրա ժեշտ հա մա պա տաս խա նե ցում նե րի ու փո փո խու թյուն նե րի կա րի քը: 

 Քոլբն ու Ֆրայն ու սու ցան ման ոճե րը սահ մա նե լիս դրանք հա մադ րել են նաև փորձառական ու
սուց ման ցիկ լի տար բեր փու լե րի հետ, և ըստ տե սա բան նե րի՝ տար բեր ու սու ցան ման ոճ նախընտ
րող ներն այս ցիկ լի տար բեր հատ ված նե րում և հատ ված նե րի մի ջան կյալ սեկ տոր նե րում են առա
վել ար դյու նա վետ սո վո րում: 

Հարմարվող 
(զգա° ու գործի°ր)

Կոնվերգենտ  
(խորհի°ր և գործի°ր)

Վերացարկվող 
(զգա° և դիտի°ր)

Ասիմիլացվող  
(խորհի°ր և դիտի°ր)

ԶԳԱԼ

ՅՈՒՐԱՑՈՒՄՓՈՐՁԻ
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Ստորևբերվածաղյուսակըպարզաբանումումանրամասնումէոճերիևուսուցմանգործընթաց
ներիկապըևուսուցմանընթացքումիհայտեկողմարտահրավերները,ինչպեսնաևուսուցանո
ղիկողմիցդրանցկառավարմանուհաղթահարմանհնարավորմիջոցները:

Ու սու ցան վող և ու սու ցան ման ոճ, փորձառական ցիկլ, ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի 
միաս նու թյու նը

Ու սուց ման ոճ Ու սու ցան վող և ու սու ցան ման կազ մա կեր պում

Դ. Քոլ բի և Ռ. Ֆրայի  
դա սա կար գում
 Կոն վեր գեր
(Converger)

 Փորձառական ու սուց ման 
հա մա պա տաս խան փու լը
 Կոնկ րետ փոր ձա ռու թյուն

Պ. Հա նիի և Ա. Մամ ֆոր դի  
դա սա կար գում
Պ րակ տիկ, պրագ մա տիկ
 
Ու սուց ման բնու թագ րեր 
Մ տա ծել և անել 

Աբստ րակտ կոն ցեպ տու ա լի զա ցիա
 + ակ տիվ փոր ձար կում

Գտ նում են տե սու թյուն նե րի և գա ղա փար նե րի պրակ տիկ կի րա ռու մը, առա վել 
նա խընտ րում են տեխ նի կա կան, քան սո ցիալա կան կամ մի ջանձ նային հա րա
բե րու թյուն նե րի բնույթ ու նե ցող հանձ նա րա րու թյուն նե րը, խիստ զգա յա կան 
չեն, արագ են որո շում ներ կա յաց նում, հոգ նում են եր կար, ձգձգ վող քն նար
կում նե րից, որո շա կի, բայց փոք րա թիվ հե տաքրք րու թյուն ներ ու նեն:

Լավենսովորում, երբ նոր գա ղա փար ներ են փոր ձարկ վում, մաս նակ ցում են 
սի մու լյա ցիոն տար բեր վար ժու թյուն նե րի, լա բո րա տոր և գործ նա կան աշ խա
տանք նե րի, երբ հանձ նա րա րու թյուն ներն ու ղիղ կապ ու նեն իրենց աշ խա
տան քի հետ, և գործ նա կա նում հնա րա վոր է դրանց կի րառ ումը:

Վատենսովորում, երբ վար ժու թյուն նե րը տե սա կան բնույթ ու նեն, աշ խա տան
քի ար դյունքն ան մի ջա պես չի եր ևում:
 
Ուսուցանողիդերը՝ օգ նա կան/ քոուչ ինք նու րույն, ինք նա կա ռա վար վող ու սուց
ման հա մար:

Հարմարվող 
կոնկրետ փորձ + ակտիվ 

փորձարկում

Կոնվերգեր 
աբստրակտ 

կոնցեպտուալիզացիա + 
ակտիվ փորձարկում

Վերացարկվող
կոնկրետ փորձ + 

խոհական դիտում

Ասիմիլացվող 
աբստրակտ 

կոնցեպտուալիզացիա

Կոնկրետ 
փորձառություն 

զգալ

Խոհական դիտում 
դիտել

Ակտիվ 
փորձարկում 

գործել

Վերացական 
ընդհանրացում 

մտածել

ՅՈՒՐԱՑՈՒՄՓՈՐՁԻ
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Դ. Քոլ բի և Ռ. Ֆրայի  
դա սա կար գում
 Վե րա ցարկ վող
(Diverger)

 Փորձառական ու սուց ման 
հա մա պա տաս խան փու լը
 Խո հա կան դի տում

Պ. Հա նիի և Ա. Մամ ֆոր դի  
դա սա կար գում
 Խոր հող տիպ
 
Ու սուց ման բնու թագ րեր 
Զ գալ և դի տել 

 Կոնկ րետ փորձ 
+ խո հա կան դի տում

Ու ժեղ եր ևա կա յու թյուն ու նեն, լավ կա րո ղա նում են նոր գա ղա փար ներ հղա
նալ, եր ևույթ նե րը դի տար կել և մեկ նա բա նել մի քա նի տե սան կյուն նե րից, 
ին տե լեկ տո ւալ են, մե ծա պես հե տաքրքր ված և մտա հոգ ված են մարդ կանց 
խն դիր նե րով, ու նեն մշա կու թային լայն հե տաքրք րու թյուն ներ և մտա հո րի զոն, 
առա վել շատ դի տում են, քան գոր ծում, ակ տիվ են, առանց նա խա պա շար
մունք նե րի լսում են մյուս նե րին:

Լավենսովորում, երբ ու սու ցումն իրա կա նաց վում է մտագ րո հի մե թո դով և 
շատ գա ղա փար նե րի մա տուց մամբ, սի րում են տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել, 
նա խընտ րում են խմ բային աշ խա տան քը՝ տե ղե կատ վու թյուն հա վա քել դի
տար կում նե րի ակն կա լի քով, հեռ վից դի տե լով և ու սում նա սի րե լով, յու րաց
րածն ամ փո փե լու և վեր հի շե լու ժա մա նակ ու նե նա լով:

Վատենսովորում, երբ շտա պեց նում են, ուղ ղոր դում են՝ միաժա մա նակ որո
շա կի քայ լե րի վե րա բե րյալ չհա ղոր դե լով բա վա կա նա չափ տե ղե կու թյուն ներ, 
երբ հայտն վում են ու շադ րու թյան կենտ րո նում (դե րային խա ղեր):
 
Ուսուցանողիդերը՝ ապա հո վել փոր ձա գի տա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րը, տալ 
և ուղ ղոր դել հանձ նա րա րու թյուն նե րը, ըստ որո շա կի չա փա նիշ նե րի՝ գոր ծըն
թա ցում գնա հա տել սո վո րո ղի վար քը:

Դ. Քոլ բի և Ռ. Ֆրայի  
դա սա կար գում 
Ա սի մի լա տոր
(Assimilator)

 Փորձառական ու սուց ման  
հա մա պա տաս խան փու լը
 Վե րա ցա կան ընդ հան րա ցում

Պ. Հա նիի և Ա. Մամ ֆոր դի  
դա սա կար գում
 Տե սա բան
 
Ու սուց ման բնու թագ րեր 
Մ տա ծել և դի տել 

Աբստ րակտ կոն ցեպ տու ա լի զա ցիա
 + խո հա կան դի տում

Կա րո ղա նում են տե սա կան լավ մո դել ներ ստեղ ծել, ան հա տա կան եզ րա հան
գում նե րի կողմ նա կից են, առա վել հե տաքրքր ված են վե րա ցա կան տե սա կան 
գա ղա փար նե րով, քան մարդ կանց խն դիր նե րով, կա րող են մեծ ծա վա լի տե ղե
կատ վու թյուն ըն կա լել և այն հա մա կար գել տրա մա բա նա կան հս տակ կա ռուց
ված քի մեջ, գնա հա տում են տե սա կան կուռ փաս տարկ նե րը, այլ ոչ թե փոր ձը: 

Լավենսովորում, երբ կան դա սա խո սու թյուն ներ, ըն թեր ցում ներ, իրա վի ճակ
նե րի վեր լու ծու թյուն, գլուխ կոտ րուկ ներ, վեր լու ծա կան մո դել նե րի ու սում
նա սի րու թյուն ներ և քն նար կում ներ, ան հա տա կան եզ րա հան գում ներ անե լու 
կա րիք ու նեն:

Վատենսովորում, երբ մտա ծե լու հա մար բա վա կա նա չափ ժա մա նակ չի 
տրվում, չեն սի րում «ան լուրջ խա ղեր», այն պի սի «թեթ ևա միտ» մո տե ցում ներ, 
որոնց պա րա գա յում գի տե լիք նե րի ստաց ման և անե լիք նե րի հիմ նա վոր վա
ծու թյու նը բա ցա կա յում է:
 
Ուսուցանողիդերը՝ ին տե լեկ տո ւալ բարդ խն դիր ներ և մար տահ րա վեր ներ 
առա ջադ րել, տե սա կան նյութ մա տու ցել:

Դ. Քոլ բի և Ռ. Ֆրայի  
դա սա կար գում
 Հար մար վող
(Accommodator)

 Փորձառական ու սուց ման  
հա մա պա տաս խան փու լը 
Ակ տիվ փոր ձար կում

Պ. Հա նիի և Ա. Մամ ֆոր դի  
դա սա կար գում 
Ակ տի վիստ
 
Ու սուց ման բնու թագ րեր
Զ գալ և անել 

 Կոնկ րետ փորձ
 + ակ տիվ փոր ձար կում

Սո վո րում են կոնկ րետ փոր ձա ռու թյան ար դյուն քում ու մի ջո ցով, կա ռու ցում են 
պլան ներ և անընդ հատ պատ րաստ են նոր և մար տահ րա վեր նե րով լի փոր
ձա ռու թյուն նե րի մի ջով ան ցնե լուն, առա վել շատ հիմն վում են ին տուի ցիայի, 
քան տրա մա բա նա կան վեր լու ծու թյան վրա, հիմ նա կան տե ղե կու թյուն ներն ու 
ու սու ցա նու մը ստա նում են այլ մարդ կան ցից, այլ ոչ թե իրենց վեր լու ծու թյուն
նե րից և եզ րա հան գում նե րից, առա վել հակ ված են ռիս կի գնա լուն, լավ կա րո
ղա նում են հա մա պա տաս խան ռեակ ցիա ցու ցա բե րել չկան խա տես ված իրա
դար ձու թյուն նե րին և իրա վի ճակ նե րին, շփ վող են, սո ցիալա կա նա պես ակ տիվ:

Լավենսովորումխմ բային աշ խա տան քում՝ խմ բով հանձ նա րա րա կան ներ կա
տա րե լով, հս տակ նպա տակ ներ ու նե նա լով, կոնկ րետ պրակ տիկ աշ խա տանք 
անե լով և գործն ի մի բե րե լու տար բեր նոր մե թոդ ներ փոր ձար կե լով: 

Վատենսովորում,երբ ու սու ցա նումն ընդ գր կում է ըն թեր ցա նու թյուն, դա սա
խո սու թյուն, ֆիլ մի դի տում, ան հա տա կան խո հա կան վար ժու թյուն ներ:
 
Ուսուցանողիդերը՝ պրո ֆե սիոնա լի տի պար, ով ան կախ, ինք նու րույն աշ խա
տան քի, ուս ման վե րա բե րյալ որո շում ներ կա յաց նե լու և չա փա նիշ ներ սահ մա
նե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս:
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Առ կա է այն կար ծի քը, որ յու րա քան չյուր ոճ նա խընտ րող ան հա տը նաև առա
վել լավ և շատ է սո վո րում փորձառական ցիկ լի որո շա կի հատ վա ծում: Ըստ 
այդմ՝ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րը պետք է այն պես նա խագծ վեն, որ մի կող մից 
տար բեր ոճեր ու նե ցող ան ձանց հնա րա վո րու թյուն տան սո վո րե լու իրենց 
նա խընտ րած ձևով, մյուս կող մից մարդ կանց այս կամ այն փու լից և ոճով ու
սու ցան վե լու ու նա կու թյուն նե րը զար գաց նե լու և եր րորդ՝ փոր ձա ռու թյու նից 
բխող ու սուց ման ցիկլն ան ցնե լու ու ամ փո փե լու և ու նա կու թյան զար գաց
ման գոր ծըն թացն ավար տե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն:

Ու սուց ման ոճերն ըստ մո դա լա կա նու թյան

 Բա ցի վե րը նշ ված դա սա կար գու մից՝ կա նաև այլ հիմ քով ոճե րի տա րան ջա
տում, որը հիմն ված է ան ձանց զուտ ֆի զիոլո գիական յու րա հատ կու թյուն նե
րի վրա: Այդ ոճերն առանձ նաց վում են ըստ այն դո մի նանտ մո դա լա կա նու
թյան կամ մի ջո ցի, որով ան ձինք առա վել լավ են յու րաց նում և մտա պա հում 
նոր տե ղե կատ վու թյու նը: Գո յու թյուն ու նեն աու դիալ (լ սում է՝ հաս կա նա լու 
հա մար), վի զու ալ (կար դում ու գրում, ու սում նա սի րում ու նա յում է աղյու
սակ ներ ու պատ կեր ներ՝ նո րը յու րաց նե լու հա մար), կի նես թե տիկ (շարժ վում 
ու շո շա փում է՝ առա վել հեշտ յու րաց նե լու հա մար) տի պեր: Այս երեք մի ջոց
ներն էլ բո լոր մար դիկ օգ տա գոր ծում են ին ֆոր մա ցիան մշա կե լու հա մար, 
սա կայն առա վել դո մի նանտ է դրան ցից մե կը: Ուս տի դա սըն թա ցի ժա մա նակ 
ու սու ցա նո ղը պետք է հաշ վի առ նի վե րոն շյալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
օգ տա գոր ծի այն պի սի մե թոդ ներ, գոր ծիք ներ, աու դի ովի զո ւալ և տեխ նի կա
կան այլ մի ջոց ներ ու պի տույք ներ, որոնք մաս նա կից նե րին տար բեր զգա յա
րան ներն առա վե լա գույնս ակ տի վաց նե լու, աշ խա տաց նե լու, օգ տա գոր ծե լու 
և դրանց մի ջո ցով սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն են ստեղ ծում: 

Այս թեման հնարավոր է արծարծել 
դրամատիկ մեթոդների կիրառմամբ: 

Խումբը բաժանե՛ք փոքր խմբերի և 
յուրաքանչյուրին տվե՛ք ուսուցման մեկ 
ոճ: Խնդրե՛ք նրանց, որ պատրաստեն 
այդ ոճը ներկայացնող 35 րոպեանոց 
սկետչեր, որոնց մեջ նրանք պետք է 
ներկայացնեն նաև, թե ուսուցանողը 
ուսուցողական ինչ ոճ և դեր կարող 
է ստանձնել և ինչ միջամտություն 
ցուցաբերել:

Սկետչերն արդյունավետ 
դրամատիկ մեթոդներ են, որոնք 
կարող են օգտագործվել տարբեր 
մոդիֆիկացիաներով, տարբեր հարցերի 
արծարծման, տարբեր տիպի խմբերի 
հետ: Դրանք արդյունավետ հավելյալ 
կա՛մ ներածական, կա՛մ օգնող 
վարժություններ են, որոնք հեշտ է 
իրականացնել և արդյունքի հասնել:

Սկետչերի և այլ դրամատիկ մեթոդների 
մասին առավել հանգամանալից կարող 
եք կարդալ մեթոդների նկարագրության 
բաժնում:
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 Մե թոդ նե րի ընտ րու թյուն և ադապ տա ցիա

 Մե թոդ նե րի ընտ րու թյուն

Կր թու թյան ոլոր տի մաս նա գետ նե րի կող մից մշակ վել են բազ մա թիվ մե թոդ ներ, վար ժու թյուն ներ, 
խա ղեր, որոնք այ սօր օգ տա գործ վում են տար բեր կր թա կան հա մա կար գե րում և լայ նո րեն կի
րառ վում ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մե թո դա բա նու թյամբ իրա կա նաց վող ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րում: 
Նմա նաբ նույթ վար ժու թյուն նե րի գոր ծի քա րա նը բա վա կա նին մեծ է և ընդ գր կուն, և դժ վար է գտ նել 
մի թե մա տիկ ոլորտ կամ թի րա խային խումբ, որ տեղ կամ որի հա մար չկան մշակ ված և օգ տա գոր
ծե լի, ար դյու նա վետ ու ազ դե ցիկ մե թոդ ներ: Հարկ է, սա կայն, նշել, որ հա մա պա տաս խան մե թո դի 
ընտ րու թյու նը հեշտ գործ չէ. այն պայ մա նա վոր ված է ծրագ րի ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րով, յու
րա հատ կու թյամբ, առա ջադր ված ընդ հա նուր և ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րով ու ար դյունք նե րով, 
թի րախ խմ բով, խմ բային գոր ծըն թաց նե րով, թե մա տիկ զգա յու նա կու թյամբ, սեն զի տի վու թյամբ, 
խմ բի զար գաց ման ու ծրագ րի տրա մա բա նու թյամբ և ար ժեք նե րով, ընդ հա նուր փի լի սո փա յա կան 
մո տե ցում նե րով և այլն:

Ս տորև ներ կա յաց ված են հար ցե րի խմ բեր, որոնց շուրջ պետք է խոր հել մե թոդ ներ ընտ րե լիս: 

Խմ բային մա կար դակ 

1. Որ քա նո՞վ է առա ջարկ ված մե թո դը հա մա պա տաս խա նում խմ բի ու սու ցո ղա կան կա րիք նե
րին: 

2. Արդյո՞ք մե թո դը նպաս տում է թի մի ձևա վոր մա նը: 

3. Ինչ պե՞ս է այն հա մա պա տաս խա նում կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծի թի մային դի նա մի
կային: 

4. Արդյո՞ք ընտր ված մե թոդ նե րը հա մա պա տաս խա նում են խմ բի մաս նա կից նե րի ու սու ցո ղա
կան ոճե րին, կա րիք նե րին և սո վո րե լու արա գու թյուն նե րին: 

Ան հա տա կան մա կար դակ 

1. Արդյո՞ք առա ջարկ վող մե թոդն ապա հո վում է սո վո րո ղի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը: 

2. Արդյո՞ք մե թո դը զար գաց նում է մաս նակ ցի միայն մտա վոր դաշ տը և հմ տու թյուն նե րը, թե 
նաև զգա յա կան ոլոր տի հետ կա պի մեջ մտ նե լու հա մար ժա մա նակ և հնա րա վո րու թյուն է 
տրա մադ րում: 

3. Արդյո՞ք մե թո դի շնոր հիվ ծա գած հար ցե րը մղում են թե մայի հե տա գա հե տա զոտ մա նը և 
ու սուց մա նը: 

4. Արդյո՞ք մե թո դը մաս նա կից նե րի ֆի զի կա կան որո շա կի կա րո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյուն է 
են թադ րում:

 Թե մա տիկ մա կար դակ 

1. Թե մայի վե րա բե րյալ ի՞նչ նախ նա կան գի տե լի քի պա շար է պա հան ջում մե թո դը: 

2. Ինչ պե՞ս է մե թո դը կապ ված ծրագ րային նախ կին և հե տա գա էլե մենտ նե րի հետ: 

3. Ինչ պե՞ս է մե թո դը նպաս տում խմ բի նե րու ժի (նե րա ռյալ մաս նա կից նե րի տար բեր լրա ցում
նե ր) օգ տա գործ մա նը: 

4. Տե ղե կատ վու թյան ո՞ր մասն է տրա մադր վում ու սու ցա նո ղի կող մից, և ո՞րն է ստեղծ վում 
խմ բի կող մից:



65|      |

 Մի ջա վայր 

1. Արդյո՞ք առա ջարկ վող մե թոդն իրա տե սա կան է: 

2. Արդյո՞ք այն ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան առու մով ան վտանգ է: 

3. Արդյո՞ք բա վա կա նա չափ ժա մա նակ ու նեք մե թոդը փոքր ու շա ցում նե րով ամ բող ջու թյամբ 
կի րա ռե լու հա մար:

 Մե թոդ նե րի ադապ տա ցիա

 Հա ճախ որ ևէ ձեռ նար կում հնա րա վոր է գտ նել հե տաքր քիր վար ժու թյուն, սա կայն միշտ չէ, որ 
այն կա րող է լիովին հա մա պա տաս խա նել Ձեր կա րիք նե րին, առա ջադր ված նպա տա կին կամ 
սկզբնա կան վի ճա կում գտն վող խմ բին (մաս նա կից նե րի քա նակ, ժա մա նակ, բար դու թյան աս տի
ճան, հիմ նա կան շեշ տադ րում ներ և այլն): Որ պես կա նոն, յու րա քան չյուր մե թոդ օգ տա գոր ծե լուց 
առաջ ու սու ցա նո ղը որո շա կի հա մա պա տաս խա նե ցում ներ է անում` հնա րա վո րինս մե ծաց նե լով 
վար ժու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: Այդ փո փո խու թյուն նե րը լիովին հաս կա նա լի ու ըն դու նե լի են, 
սա կայն ադապ տա ցիոն աշ խա տան քը պետք է ար վի զգու շու թյամբ՝ մշ տա պես նկա տի ու նե նա լով 
առա ջադր ված խն դիր նե րը, ու սու ցո ղա կան ար դյունք նե րը, խմ բի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Մե թոդ նե րի ընտ րու թյու նից ու ադապ տա ցիայից առաջ հարկ է պա տաս խա նել մի քա նի հար ցե րի.

l Ի՞նչ ու սու ցո ղա կան ար դյունք ներ եք ակն կա լում: 

l Արդյո՞ք ընտր ված մե թո դը հա մա պա տաս խա նում է Ձեր դա սըն թա ցի տվյալ պա հի հա մա
տեքս տին:

l  Ձեր դա սըն թա ցում մե թոդն առա վել ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար ի՞նչ փո փո խու թյուն
նե րի կա րիք կա: 

l Ի՞նչ եզ րա հան գում ներ /ու ղերձ ներ եք ակն կա լում մե թո դի օգ տա գործ ման պա րա գա յում:

Երբ խոս քը վե րա բե րում է մե թոդ նե րի ադապ տա ցիային, կան մի քա նի տար բեր բա ղադ րիչ ներ, 
որոնք հնա րա վոր է փո փո խել` մե թոդն առա վե լա գույնս հար մա րեց նե լով Ձեր ու սու ցո ղա կան 
դասըն թա ցի հա մա տեքս տին: Դրան ցից մի քա նի սը ներ կա յաց ված են ստորև:

Բարդությանաստիճանիավելացումկամնվազեցում: Հա ճախ վար ժու թյուն նե րի նկա րագ րու թյան 
մեջ կա րե լի է գտ նել բար դու թյան աս տի ճա նի սահ մա նում: Այդ աս տի ճա նի որո շու մը կախ ված է 
թե՛ վար ժու թյան ան ցկաց ման տեխ նի կա կազ մա կերպ չա կան հար ցե րից, նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք նե րի բար դու թյու նից, թե՛ վար ժու թյունն ան ցկաց նե լու և կա ռա վա րե լու հա մար ան
հրա ժեշտ թրեյ նե րա կան հմ տու թյուն նե րի ու փոր ձի մա կար դա կից, թե՛ խմ բային զար գաց ման և դի
նա մի կայի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, թե մայի բաց ված քից, թե՛ մաս նա կից նե րի գի տե լիք նե րից 
ու փոր ձից, նրանց թի մային աշ խա տան քի, բա նա վի ճե լու ու նա կու թյուն նե րից, ինչ պես նաև քն նա
դա տա կան մտա ծո ղու թյանն առա ջադր ված պա հանջ նե րից և այլն: Այս պես՝ առա ջին աս տի ճա նի 
բար դու թյան վար ժու թյուն ներն ավե լի շուտ ծա նո թաց ման, մի մյանց մա սին ավե լի շատ իմա նա լու 
հա մար են, դյու րին են և առա վե լա պես նպաս տում են խմ բի կա ռուց մա նը, քան թե մա տիկ ու նա
կու թյուն նե րի զար գաց մա նը: Ավե լի բարդ վար ժու թյուն նե րը, ար դեն բա ցի հա ղոր դակց ման հմ տու
թյուն նե րից, ծա նո թա ցու մից ու «սա ռույ ցի կոտ րու մից», օգ նում են թե մայի մեջ ընդ գրկ վե լուն՝ դրա 
հան դեպ հե տաքրք րու թյուն հա րու ցե լով: Մեծ բար դու թյամբ վար ժու թյուն նե րը բազ մա կոմ պո նենտ 
են, ժա մա նա կա տար, առա վել շատ մտա վոր ու քն նա դա տա կան աշ խա տանք և ու նա կու թյուն ներ, 
թե մա տիկ գի տե լիք ներ պա հան ջող: Ուս տի, եթե վար ժու թյան իրա կան տար բե րակն ինչ ի նչ պատ
ճառ նե րով բարդ է Ձեր խմ բի հա մար, ապա հարկ է գտ նել այն առա վել դյու րին դարձ նե լու եղա
նա կը: Օրի նակ` հնա րա վոր է նե ղաց նել քն նարկ վող թե մա նե րի շր ջա նա կը, փո փո խել օգ տա գործ
վող իրա վի ճակ նե րը, դե րային քար տե րը, վեր լու ծու թյան հա մար առա ջարկ վող և դեբ րի ֆին գում 
ար ծարծ վող հար ցե րը: Եթե ընդ հա կա ռա կը՝ վար ժու թյու նը չա փա զանց հեշտ է Ձեր խմ բի հա մար, 
ապա այն կա րե լի է օգ տա գոր ծել նե րա ծա կան վար ժու թյան դե րում: 
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Բար դու թյան աս տի ճա նի փո փո խու թյան հետ է կապ ված նաև մաս նա կից նե րի իրա կա նու թյան և 
վար ժու թյան բո վան դա կու թյան նմա նու թյու նը: Հնա րա վոր է, որ խմ բում լի նեն կյան քի ծանր փոր
ձա ռու թյամբ մաս նա կից ներ, ին չը կա րող է բար դաց նել վար ժու թյան կա ռա վա րու մը և ու սու ցա
նո ղի աշ խա տան քը, ազ դել ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի վրա, հատ կա պես նուրբ թե մա նե րի ար
ծարծ ման պա րա գա յում: Ուս տի վար ժու թյան բար դա ցու մը պետք է ար վի միայն այն դեպ քում, եթե 
ու սու ցա նող նե րի թի մը վս տահ է, որ կա րող է աշ խա տել տար բեր հնա րա վոր իրա վի ճակ նե րում ու 
հու զա կան ռեակ ցիանե րի պա րա գա յում: Բար դու թյան աս տի ճա նի մե ծա ցումն ընդ հան րա պես կա
րող է հան գեց նել մաս նա կից նե րի ան հա տա կան աշ խա տան քի, ինչ պես նաև խոր հե լու ժա մա նա կի 
եր կա րաց մա նը:

 Մյուս կող մից մաս նա կից նե րի իրա կա նու թյու նից շատ հե ռու բո վան դա կու թյու նը, վե րա ցա կա նու
թյու նը կա րող են վար ժու թյունն ավե լի դյու րին դարձ նել, սա կայն դա կա րող է նաև վար ժու թյան 
նկատ մամբ նվա զեց նել հե տաքրք րու թյու նը՝ այն վե րա ծե լով զուտ խա ղի, որի ըն թաց քում մաս նա
կից նե րը չեն կա րո ղա նա տես նել վար ժու թյան ար դյուն քում ար ված եզ րա հան գում նե րի կա պը և 
կի րա ռու թյունն իրենց կյան քում:

Խմբայինաշխատանքներիթիմի/թիմերիանդամներիքանակիփոփոխություն:Վար ժու թյան մեջ 
շեշ տադ րում նե րի և զար գաց վող ու նա կու թյուն նե րի փո փո խու թյուն կա րե լի է մտց նել ոչ միայն 
որո շա կի թե մա տիկ բա ղադ րիչ նե րը, այլև դրա ըն թաց քում մաս նա կից նե րի և մաս նա կից թի մե րի 
քա նա կը փո փո խե լով (հա մա պա տաս խա նա բար դա կհան գեց նի նաև վար ժու թյան հա մար ան հրա
ժեշտ ժա մա նա կի փո փո խու թյա նը, վար ժու թյան մեջ նե րառ ված թի մե րի մաս նա կից նե րի մեծ քա
նա կի պա րա գա յում կա րող է նաև եր կա րել ներ կա յա ցում նե րի ու քն նար կում նե րի հա մար նա խա
տես ված ժա մա նա կը, ինչ պես նաև հնա րա վոր է, որ մե կից ավե լի վա րող նե րա ռե լու հարկ լի նի): 

Օ րի նակ՝ եթե ու զում եք մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ զգա լու խմ բային ոգին ու անցնե
լու թի մային աշ խա տան քի բար դու թյուն նե րի մի ջով, քն նար կե լու մի մյանց հետ հա մա գոր ծակ ցու
թյան հար ցե րը, առաջ նոր դու թյու նը, դե րե րը, հա ղոր դակ ցու թյան ու նա կու թյուն նե րը, միջմ շա կու
թային թի մային աշ խա տան քի նր բու թյուն նե րը, բա խում նե րի դե րը հա մա տեղ աշ խա տան քում և 
այլն, ապա այս դեպ քում վար ժու թյան մեջ ընդ գրկ ված թի մե րը կա րե լի է դարձ նել մե ծա թիվ և 
հնա րա վո րինս բազ մա զան: Այս պա րա գա յում խոր հուրդ է տր վում նաև մեծ խմ բե րով ան ցկաց
նել վար ժու թյու նը, սա կայն դեբ րի ֆին գի (եր կա րաձգ ված քն նար կում նե րից խու սա փե լու) հա մար 
բա ժան վել ավե լի փոքր խմ բե րի և վեր ջում մի մյանց ներ կա յաց նել քն նարկ ման ընդ հան րաց ված 
ար դյունք նե րը: Այս դեպ քում եթե օգ տա գործ վում է, օրի նակ, դե րային խաղ կամ սի մու լյա ցիա, 
պետք է նույն դե րե րը տր վեն եր կու ա կան ան ձի, ով քեր դեբ րի ֆին գի ըն թաց քում կլի նեն տար բեր 
խմ բե րում: 

Դիտորդներիօգտագործում: Մի շարք մե թոդ նե րի կի րառ ման ժա մա նակ դի տորդ նե րի նե րա ռու մը 
ևս մեկ ար տա քին աչ քի հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում, ինչն ու սու ցան վե լու հա մար կա րող է լավ 
նյութ ապա հո վել: 

Հավելյալկանոններիներմուծում/հանում:Կախ ված Ձեր նպա տակ նե րից ու ակն կա լիք նե րից՝ կա
րող եք նոր կա նոն ներ ներ մու ծել կամ դրանք հա նել վար ժու թյան նախ նա կան տար բե րա կից: Այդ 
պա րա գա յում, սա կայն, դրանց փո փո խու թյու նը պետք է իր հս տակ խն դիր նե րը, դե րը, իմաստն ու 
պատ ճառ ներն ու նե նա, և դեբ րի ֆին գի ժա մա նակ դրանց առան ձին ան դրա դարձ կա տար վի: 

Ժամանակայինէլեմենտիներմուծումևժամանակիսահմանափակում: Դուք կա րող եք մե ծաց նել 
կամ կր ճա տել վար ժու թյան հա մար նա խա տես ված ժա մա նա կը, հատ կա պես եթե մաս նա կից նե րի 
քա նա կի փո փո խու թյուն է տե ղի ու նե ցել: Հարկ է, սա կայն, հի շել, որ վար ժու թյան չա փա զանց եր
կա րաձ գու մը հոգ նեց նում է, կենտ րո նաց վա ծու թյան աս տի ճա նը նվա զում է, մաս նա կից նե րը նյար
դայ նա նում են և այլն: Հա մա ժա մա նա կյա թարգ մա նու թյամբ աշ խա տան քի դեպ քում մեկ աշ խա
տան քային բլո կի եր կա րաձ գու մը ևս կա րող է խն դիր ներ հա րու ցել թարգ մա նիչ նե րի հա մար:

 Ժա մա նա կային սահ մա նա փա կու մը վար ժու թյան հիմ նա կան մի ջո ցառ ման ըն թաց քում կա րող է 
ֆունկ ցիոնալ լի նել, քա նի որ մտց նում է ցայտ նո տի, ճնշ ման, նյար դայ նու թյան մի նոր աս տի ճան, 
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ին չը կա րող է ու սու ցո ղա կան լավ նյութ տալ, երբ խոս քը վե րա բե րում է ժա
մա նա կի զգա ցո ղու թյա նը և կա ռա վար մա նը, կա ռա վար մա նը և առաջ նոր դու
թյա նը, սթ րե սի պայ ման նե րում ար դյու նա վետ գոր ծե լուն ու նմա նաբ նույթ այլ 
թե մա նե րի և ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը: 

Վերբալ/տեսողականհաղորդակցությանսահմանափակում: Ինչ պես ժա մա
նա կի, այն պես էլ հա ղոր դակ ցու թյան սահ մա նա փա կու մը պայ մա նա վոր ված 
է վար ժու թյան բար դու թյան աս տի ճա նով, բայց նաև հան դի սա նում է հա
վելյալ ու սու ցո ղա կան բա ղադ րիչ, որի առ կա յու թյու նը նոր մտ քե րի ու եզ րա
հան գում նե րի տեղ է բա ցում, հատ կա պես երբ շեշ տադր վում են հա ղոր դակ
ցու թյան հմ տու թյուն նե րի, լսե լու կա րո ղու թյան, ար տա հայտ չա կա նու թյան, 
մարմ նի լեզ վի կա ռա վար ման, խմ բում իրար զգա լու հար ցե րը:

Անցկացման վայրի, օգտագործվող նյութերի ճկունություն: Օգ տա գոր ծե՛ք 
ձեռ քի տակ առ կա նյու թե րը, աշ խա տան քային տա րածք նե րը, եթե դրանք չեն 
ազ դում վար ժու թյան ըն թաց քի վրա:

Դեբրիֆինգիև գնահատման համապատասխանեցումներ: Վար ժու թյուն նե
րից հե տո դեբ րի ֆին գի հար ցե րը պետք է լի նեն հս տակ ձևա կերպ ված՝ առա
ջադր ված խն դիր նե րին ու ակն կալ վող ու սու ցո ղա կան ար դյունք նե րին, Ձեր 
ու ղեր ձին հա մա պա տաս խան: Դեբ րի ֆին գը կա րող է վար ժու թյան տար բեր 
կող մե րի վրա ու շադ րու թյուն սևե ռել, ուս տի ցան կա ցած մե թո դի կի րառ ման 
ժա մա նակ այդ հար ցե րը պետք է կոնկ րետ ծրագ րին և առ կա իրա վի ճա կին 
հա մա հունչ լի նեն: Վար ժու թյան բար դու թյան աս տի ճա նից կախ ված՝ դեբ րի
ֆին գի հա մար հատ կաց վող ժա մա նա կը ևս կա րող է փո փոխ վել:

 Ճիշտ է, առա ջարկ ված մե թոդ նե րը կմախք ներ են, որոնք միս ու արյուն կա րող 
են ստա նալ այն դեպ քում, երբ ու սու ցա նո ղը դրանց մեջ բո վան դա կու թյուն 
է դնում: Ու սու ցա նող նե րը, սա կայն, հա ճախ առաջ նայ նու թյու նը տա լիս են 
ձևին (ը նտ րում են հե տաքր քիր, նոր, գայ թակ ղիչ մե թոդ ներ և վար ժու թյուն
ներ)՝ մո ռա նա լով իրենց առջև դր ված խն դիր նե րը, նպա տա կը, ու սու ցո ղա
կան կա րիք ներն ու ակն կալ վող ար դյունք նե րը, խմ բի յու րա հատ կու թյու նը, 
մե թո դի ընդ հա նուր հա մա պա տաս խա նու թյու նը թե մային ու ծրագ րին: Սա, 
որ պես կա նոն, ձա խո ղում նե րի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից է դառ նում, ուս տի 
պետք է լուրջ ու շադ րու թյուն դարձ նել օգ տա գործ վող գոր ծի քա րա նին:

 Մե թոդ նե րի ադապ տա ցիան մե թո դի որո շա կի ձևա փո խում է, այլ ոչ թե նոր 
մե թո դի ստեղ ծում, ինչն ավե լի լուրջ, եր կա րատև աշ խա տանք է, որն ու սում
նա գի տա կան որո շա կի մո տե ցում, թես տա վո րում և գործ նա կան կի րա ռում է 
պա հան ջում: 

Մեթոդների ադապտացիան առավել 
լավ պատկերացնելու համար կարելի 
է օգտագործել մի քանի հնարք և 
վարժություններ: Այս թեման հնարավոր 
է ուսումնասիրել՝ ծրագրում հետևյալ 
տիպի սիմուլյացիոն վարժություն 
ներմուծելով:

Օրինակ՝ աշխատանքի սկզբում 
հնարավոր է ամբողջ թիմով մասնակցել 
վարժությանը, հետո խումբը բաժանել 
առավել փոքր խմբերի և անցկացնել 
սիմուլյացիոն հետևյալ վարժությունը: 

Մասնակիցները ստանձնում են 
ուսուցանողների խմբի անդամների 
դեր և պետք է մարդու իրավունքների 
կրթության թեմայով ուսուցողական 
դասընթաց վարեն: Նրանց տրվում 
է նույն վարժությունը, որին իրենք 
արդեն մասնակցել են աշխատանքի 
առաջին փուլում: Մեկ թիմը պետք է 
վարժությունն ադապտացնի լեզվի 
իմացության խնդիրներ ունեցող 
մասնակիցների համար, մյուսը` 
«փախստականների» խմբում 
անցկացվող ծրագրի համար, 
երրորդը` ամառային ճամբարի 
շրջանակում անցկացվող և կարճ՝ 
երեք ժամ տևող արհեստանոցի 
համար, չորրորդը` պրոֆեսիոնալ 
իրավաբանների խմբի համար, 
հինգերորդը` դպրոցահասակների 
համար, իսկ վեցերորդը վարժությունը 
պետք է իրականացնի առանց որևէ 
տեխնիկական հնարավորությունների ու 
գրենական պիտույքների: 

Խմբային աշխատանքից հետո անց 
է կացվում դեբրիֆինգ, այնուհետև 
կատարված աշխատանքը 
ներկայացվում ու քննարկվում է. 
աշխատանքի սեփական փորձառության 
վրա հիմնվելով՝ արվում են հիմնական 
եզրահանգումները, ուրվագծվում են 
ադապտացիայի ընթացքում հաշվի 
առնվելիք կարևոր բաղադրիչները:

Սիմուլյացիոն վարժություններին և 
դրամատիկ այլ մեթոդներին առավել 
մանրամասն կարելի է ծանոթանալ 
մեթոդների նկարագրության բաժնում:
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Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի ֆի նան սա կան  
կա ռա վա րու մը

 Հիմ նա կա նում ծրագ րե րի ֆի նան սա կան կա ռա վա րու մը իրա կա նաց վում է ու սու ցո ղա կան դա սըն
թա ցը կազ մա կեր պող կա ռույ ցի կող մից, և ու սու ցա նող նե րը զերծ են մնում այդ խն դիր նե րի լուծ
մամբ զբաղ վե լուց: Շատ հա ճախ, սա կայն, ու սու ցա նող նե րը և կազ մա կեր պիչ նե րը լի նում են նույն 
մար դիկ, ու սու ցա նու մը կազ մա կերպ վում է իրենց կազ մա կեր պու թյան հա մար, կամ պատ վի րա
տու նե րը խնդ րում են տրա մադ րել լրա ցու ցիչ ծա ռա յու թյուն ներ (ի հա վե լումն բյու ջեի նա խագ ծի 
կազմ ման, ըն թաց քում ֆի նան սա կան կա ռա վար ման որոշ աս պեկտ նե րի կազ մա կերպ ման և այլն): 
Այդ պի սի դեպ քե րում ցան կա լի է, որ ու սու ցա նող նե րը նույն պես իմա նան տվյալ տի պի ծրագ րե րի 
ֆի նան սա կան կա ռա վար ման որոշ տար րե րի մա սին: 

Ծ րագ րե րի ֆի նան սա կան կա ռա վա րու մը հա վա սա րա պես բաղ կա ցած է երեք կար ևոր մա սե րից՝ 
բյու ջե տա վո րում/ նա խա հա շիվ, ծախ սե րի կազ մա կեր պում/գ րան ցում և հաշ վետ վու թյուն: Եթե ու
սու ցա նող նե րի թի մը պա տաս խա նա տու է նաև ֆի նան սա կան կա ռա վար ման որոշ տար րե րի հա
մար, ապա խիստ նա խընտ րե լի է, որ այդ հար ցե րով զբաղ վի ՄԵԿ ան ձ: Ցան կա լի է հնա րա վո րինս 
ԲԱ ՑԱ ՌԵԼ մի քա նի ան ձանց կող մից պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը և առա վել ևս 
ծախ սե րի կա տա րու մը:

Այս գլ խում քն նարկ վում են բյու ջե տա վոր ման, ու սու ցա նող նե րի աշ խա տան քի վճար ման կազ մա
կերպ ման, ու սու ցան ման ըն թաց քում ծախ սե րի կա ռա վար ման և հաշ վետ վու թյուն նե րի կազմ ման 
հի մունք նե րը: Քա նի որ այս ոլոր տում կան այլ մաս նա գի տաց ված հրա պա րա կում ներ, ուս տի ան
դրա դարձ կկա տար վի միայն որոշ յու րա հա տուկ խն դիր նե րի, որոնք առնչ վում են թրեյ նին գային 
ոլոր տին:

Ա ռա ջին հար ցը, որին բախ վում են ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ, 
ու սու ցո ղա կան դա սըն թա ցի ընդ հա նուր բյու ջեի կազ մումն է: Չնա յած ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց
նե րը խիստ բազ մա զան են, այ դու հան դերձ դրանց բյու ջե տային ծախ սե րը հիմ նա կա նում հա մա
պա տաս խա նում են նույն ստան դարտ սխե մային (բյու ջեի տի պային ձևը՝ տե՛ս «Հա վել ված ներ» 
բաժ նում): Հիմ նա կա նում ու սու ցո ղա կան ծրագ րի կազ մա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ է լի նում 
բյու ջե տա վո րել հետ ևյալ առանցքային կե տե րը.

1.  Մաս նա կից նե րի կե ցու թյուն և սնունդ 

2. Տ րանս պոր տային ծախ սեր 

3. Աշ խա տան քային տա րածք նե րի վար ձա կա լում 

4. Ու սու ցա նող նե րի աշ խա տա վար ձեր

5.  Սուր ճի/ թեյի ընդ մի ջում ներ

6. Գ րե նա կան պի տույք ներ

7.  Տեխ նի կայի և գույ քի վար ձա կա լում

8. Տ պագ րա կան աշ խա տանք ներ

9.  Տե սան կա րա հա նում ներ  և լուսան կա րա հա նում ներ 

10. Էքս կուր սիոն և/ կամ մշա կու թային ծրա գիր

 Մաս նա կից նե րի կե ցու թյան և սնն դի լուծ ման հար ցե րը ծա գում են այն ժա մա նակ, երբ ծրա
գիրն ու նի աշ խա տան քային մի քա նի օր, և մաս նա կից նե րը պետք է բնակ վեն դա սըն թա ցի կազ
մա կերպ ման վայ րում: Բազ մա թիվ են նաև այն տի պի ծրագ րե րը, որոնք տե ղի են ու նե նում մաս
նա կից նե րի բնա կու թյան վայ րում, և մաս նա կից նե րի կե ցու թյու նը կազ մա կեր պե լու կա րիք չկա: 
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Այս պա րա գա յում, եթե ծրա գի րը տևում է ամ բողջ օրը, հա ճախ կազ մա կերպ վում են միայն հա մա
տեղ ճաշն ու սուր ճի ընդ մի ջում նե րը: Կե ցու թյան և սնն դի կազ մա կերպ ման դեպքում նա խա հաշ վի 
կազմ ման ժա մա նակ ցան կա լի է ու շադ րու թյուն դարձ նել մի քա նի կե տե րի: Հա ճախ հյու րա նոց
նե րը չու նեն բա վա րար քա նա կի տե ղեր, որ պես զի մաս նա կից նե րի կե ցու թյունն ապա հո վեն այն
պես, որ երկ տե ղա նի մահ ճա կալ ներ օգ տա գոր ծե լու կա րիք չլի նի: Ցան կա լի է բա նակ ցե լու ժա մա
նակ հս տա կեց նել, որ մաս նա կից նե րը կա րող են կի սել սե նյակ նե րը, սա կայն բո լոր սե նյակ նե րում 
պետք է լի նեն առան ձին մահ ճա կալ ներ: 

Եր բեմն հյու րա նոց նե րը քնե լու հա մար առա ջար կում են օգ տա գոր ծել սե նյա կում առ կա բազ մոց
նե րը: Դա նույն պես նա խընտ րե լի տար բե րակ չէ, որով հետև ցան կա լի է, որ նույն սե նյա կում տե
ղա վոր ված մաս նա կից նե րը լրա ցու ցիչ լար վա ծու թյու նից խու սա փե լու հա մար հնա րա վո րինս ու
նե նան հա մար ժեք քնե լու տե ղեր:

Ու սու ցա նող նե րի և հրա վիր ված փոր ձա գետ նե րի կե ցու թյու նը գրե թե միշտ կազ մա կերպ վում է 
մաս նա կից նե րից առան ձին և հնա րա վո րինս մեկ տե ղա նոց հա մար նե րում:

Սնն դի կազ մա կեր պու մը կա տար վում է եր կու տար բե րակ նե րով՝ մաս նա կից նե րի առան ձին սպա
սար կում և «բու ֆե» ային տար բե րակ, երբ մաս նա կից ներն ընդ հա նուր սե ղա նից իրենք են վերց
նում/լց նում իրենց սնուն դը: Երկ րորդ տար բե րակն առա վել նա խընտ րե լի է, սա կայն հա ճախ ավե
լի թանկ է հաշ վարկ վում:

 Հյու րա նո ցի ղե կա վա րու թյան հետ ցան կա լի է նա խա պես բա նակ ցել այն հար ցի շուրջ, թե ինչ տու
գանք ներ են նա խա տես վում գույ քի, սպաս քի և այլ պա րա գա նե րի պա տա հա կան վնաս վածք նե րի, 
կորս տի ու ջարդ վե լու դեպ քում: Բնա կա նա բար հարկ է ծրագ րի սկզ բում՝ նա խօ րոք, մաս նա կից նե
րին տե ղե կաց նել այդ տու գանք նե րի մա սին:

Տ րանս պոր տային ծախ սե րը լի նում են միայն տե ղա կան, եթե ծրագ րին մաս նակ ցում են նույն 
երկ րի քա ղա քա ցի նե րը, և տե ղա կանմի ջազ գային, երբ մաս նա կից ներ կամ հյու րեր/ փոր ձա գետ
ներ կան ար տերկ րից: Տե ղա կան տրանս պոր տային ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման հա մար 
ցան կա լի է կա պեր ու նե նալ մեկ եր կու տրանս պոր տային ձեռ նար կու թյունների հետ, որոնք կի րա
կա նաց նեն մաս նա կից նե րի տե ղա փո խու թյու նը: Ընդ որում՝ հարկ է գտ նել որա կի և գնի լա վա գույն 
հա մադ րու թյու նը, քա նի որ Հա յաս տա նում տրանս պոր տային ծա ռա յու թյուն նե րի շու կան խիստ 
բազ մա զան է: Լա վա գույն գնային հա մադ րու թյու նը կա րե լի է որո շել՝ ըստ տվյալ ուղ ղու թյամբ 
երթ ևե կող տաք սի ծա ռա յու թյուն նե րի և նույն ուղ ղու թյամբ երթ ևե կող հան րային տրանս պոր տի՝ 
մեկ ան ձի հա մար նա խա տես ված վար ձավ ճար նե րի հա մե մա տու թյամբ: Լա վա գույն տար բե րա կը 
պետք է լի նի մեկ ան ձի հա մար այդ եր կու ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րի միջև ըն կած որ ևէ գու մար (մեկ 
անձ՝ տաք սի > մեկ ան ձ՝ Ձեր տար բե րա կը > մեկ ան ձ՝ հան րային տրանս պորտ): Հաշ վի՛ առեք, որ 
եթե Դուք վար ձա կա լում եք տրանս պոր տային այն պի սի մի ջոց, որի նս տա տե ղերն ամ բող ջու թյամբ 
չեն զբա ղեց վում, ապա հաշ վար կի ժա մա նակ պետք է հաշ վար կել նս տա տե ղերն ամ բող ջու թյամբ 
զբա ղեց վե լու տար բե րա կը (այ սինքն՝ եթե վար ձա կա լում եք 15տե ղա նոց ավ տո մե քե նա, բայց տե
ղա փո խում եք 10 ան ձ, ապա հաշ վար կի հա մար հարկ է որ պես չա փա նիշ վերց նել 15 ան ձ տե ղա
փո խե լու տար բե րա կը):

Ե թե Դուք չեք կազ մա կեր պում տրանս պոր տային տե ղա փո խու թյու նը, այլ փոխ հա տու ցում եք 
մաս նա կից նե րի կա տա րած ծախ սե րը, ապա հաշ վետ վու թյուն նե րի հա մար ցան կա լի է ստա նալ 
տրանս պոր տային փո խադ րա մի ջո ցով ժա մա նե լը/ մեկ նե լը վկայող տոմ սեր, ինչ պես նաև մաս նա
կից նե րի ստո րագ րու թյամբ ստա նալ ստա ցա կան, որ տեղ նշ ված են բո լոր ան հրա ժեշտ տվյալ նե րը:

 Մի ջազ գային տե ղա փո խու թյան կազ մա կերպ ման ժա մա նակ ցան կա լի է մաս նա կից նե րից վա ղօ րոք 
վերց նել նրանց ուղ ևո րու թյան կազ մա կերպ ման հնա րա վոր ծախ սը: Այս դեպ քում պետք է հաշ վի 
առ նել նաև այն, որ մաս նա կից նե րը հա ճախ հար ցու մը կա տա րում են բա վա կա նին վաղ, բայց տոմ
սե րը գնում են գրե թե վեր ջին օրե րին, երբ դրանց գնե րը կա րող են շատ ավե լի բարձր լի նել: Ըստ 
այդմ՝ ցան կա լի է, որ հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում տվյալ պա հին գոր ծող գնից մի փոքր ավե լի 
բարձր գու մար նա խա տե սել (+1520%): Մաս նա կից նե րին ան հրա ժեշտ է նա խա պես զգու շաց նել, որ 
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տրանս պոր տային գու մար նե րի փոխ հա տուց ման հա մար Ձեզ պետք են լի նե լու տրանս պոր տային 
գոր ծա կա լու թյան կող մից նրանց տր ված հա շիվ նե րի բնօ րի նակ նե րը, տոմ սե րը և թռիչ քային բո լոր 
կտ րոն նե րը: Տե ղում այդ փաս տաթղ թե րի փա թե թին կց վում է նաև մաս նակ ցի ստո րագ րած երկ լե
զու ստա ցա կա նը (ցան կա լի է Ձեր հաշ վա պա հի հետ մշա կել ստան դարտ ձևա թուղթ):

 Հիմ նա կա նում մաս նա կից նե րը չեն կա րո ղա նում տրա մադ րել հե տա դարձ թռիչ քի կտ րոն նե րը: 
Այս պա րա գա յում նրանք պետք է պար տա վոր վեն, որ հետ դառ նա լուց հե տո փոս տով կու ղար կեն 
կտրոն նե րը կամ հնա րա վո րու թյան դեպ քում տե ղում կկա տա րեն առ ցանց գրան ցում և Ձեզ կտան 
էլեկտ րո նային կտ րո նի իրենց օրի նա կը (online chekin):

Աշ խա տան քային տա րածք նե րի խն դի րը (հիմ նա կան սրահ՝ ամ բողջ խմ բի աշ խա տանք նե րի 
հա մար, և 23 լրա ցու ցիչ սրահ ներ՝ փոքր խմ բե րով աշ խա տան քի հա մար) բա վա կա նին բարդ է 
Հա յաս տա նում, քա նի որ քա ղա քից դուրս գտն վող հյու րա նոց նե րը հիմ նա կա նում ոչ միշտ են ու
նե նում բա վա րար քա նա կի և որա կի աշ խա տան քային տա րածք ներ, քա նի որ կա ռուց վել են որ
պես հանգս տա վայ րեր: Նա խա պատ րաս տա կան փու լում ցան կա լի է ստու գել բո լոր հնա րա վոր 
տա րածք նե րի տար բե րակ նե րը և ճշ տել, թե որո՞նք և ի՞նչ պայ ման նե րով կա րող եք օգ տա գոր ծել 
դա սըն թա ցի ժա մա նակ:

 Աշ խա տան քային տա րածք նե րի օգ տա գործ ման հա մար շատ հա ճախ հյու րա նոց նե րը ծախ սերն 
առան ձին չեն հաշ վար կում, երբ կե ցու թյունն ու սնուն դը կազ մա կերպ վում են իրենց մոտ:

Ու սու ցա նող նե րի և տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մի աշ խա տա վար ձե րի որո շումն ամե նա բարդ 
խն դիր նե րից մեկն է, քա նի որ ոլոր տի նոր լի նե լու պատ ճա ռով դեռ չեն ձևա վոր վել շու կա յա կան 
հս տակ գներ: Հիմ նա կա նում ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց նե րը կազ մա կեր պող ան ձնա կազ մի աշ խա
տա վար ձը (կր թա կան և տեխ նի կա կան) որոշ վում է եր կու տար բե րա կով՝ ժա մա վարձ և օրա վարձ: 
Ժա մա վար ձի տար բե րա կը կի րառ վում է, երբ դա սըն թա ցը կար ճա ժամ կետ է և կազ մա կերպ վում 
է այն վայ րում, որ տեղ բնակ վում են կազ մա կեր պիչ նե րը (այ սինքն՝ ու սու ցան ման վայ ր հաս նե լու 
հա մար ճամ փոր դու թյան կա րիք չկա):

Օ րա վար ձը հիմ նա կա նում կի րառ վում է այն ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի պա րա գա յում, երբ ծրա գի
րը եր կա րա ժամ կետ է, ու մաս նա կից նե րը և ու սու ցա նող նե րը բնակ վում են հյու րա նո ցում: 

Ու սու ցա նող նե րի ժա մա վար ձերն այ սօր Հա յաս տա նում տա տան վում են շատ լայն մի ջա կայ քում՝ 
2500 դրա մից մինչև 25000 դրամ, սա կայն կան դեպ քեր, երբ ժա մավ ճարն ավե լի ցածր է (օ րի նակ՝ 
պե տա կան ծրագ րե րում կամ այն դեպ քե րում, երբ մե ծա մա սամբ ու սու ցան վում են տեխ նի կա կան 
հմ տու թյուն ներ և այլն), ինչ պես նաև կան այն պի սի դեպ քեր, երբ ժա մա վար ձը կա րող է հաս նել 
շատ ավե լի բարձր նշա ձո ղի (մաս նա վո րա պես ար տերկ րից հրա վիր ված լուրջ մաս նա գետ նե րի 
կամ տե ղա կան դաշ տից յու րա հա տուկ ոլորտ նե րում մաս նա գի տա կան/ փոր ձա գի տա կան բարձր 
որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի պա րա գա յում և այլն):

 Օ րա վար ձե րի մի ջա կայ քը նույն պես շատ լայն է: Մաս նա վո րա պես «Թ րեյ ներ նե րի ազ գային թիմ» 
ՀԿ ի ու սու ցա նող նե րի օրա վար ձե րը վեր ջին 5 տա րում տա տան վել են 15.000 դրա մից մինչև 
250.000 դրամ մի ջա կայ քում: Ոչ սկս նակ և մի ջազ գային աշ խա տան քի փորձ ու նե ցող ու սու ցա
նող նե րի կող մից Հա յաս տա նում ան ցկաց վող դա սըն թաց նե րի հա մար տր վող օրա վար ձե րը տա
տան վում են 30.000 դրա մից մինչև 125.000 դրամ մի ջա կայ քում:

Օ րա վար ձի հաշ վարկ ման սխե ման, կախ ված ծրագ րի բնույ թից, թե մա տի կայից, թե մայի նո րու թյու
նից և պար բե րա կա նու թյու նից, նույն պես տար բեր վում է: Մաս նա վո րա պես նոր մշակ վող ծրագ րե
րի պա րա գա յում, բա ցի բուն ու սու ցան ման օրե րից, վճար վում են նաև նա խա պատ րաս տա կան 
այն օրե րի հա մար, երբ ու սու ցա նո ղը կամ ու սու ցա նող նե րի թիմն աշ խա տում է ծրագ րի մշակ ման 
ուղ ղու թյամբ: Եթե ու սու ցան ման ավար տին պետք է պատ րաս տել ու սու ցո ղա կան կամ նկա րա
գրա կան զե կույց, ապա այդ աշ խա տան քը կա՛մ նե րառ վում է թրեյ ներ նե րի ընդ հա նուր աշ խա տան
քի փա թե թի մեջ, կա՛մ վճար վում է առան ձին: Պար բե րա բար կրկն վող ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի 
պա րա գա յում, երբ նոր մե թոդ նե րի մշակ ման կա րիք չկա, նա խա պատ րաս տա կան օրե րի հա մար 
չի վճար վում:
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Ու սու ցա նող նե րի այն թի մե րի կազմ ման պա րա գա յում, որ տեղ ընդ գրկ ված են տար բեր մաս նա
գետ ներ, հնա րա վոր է նաև կի րա ռել դի ֆե րենց ված վճա րում նե րի հա մա կարգ: Հնա րա վոր սխե մա
նե րից մեկն է հետ ևյալ տար բե րա կը.

Ավագ ուսուցանող Կրտսեր ուսուցանող Տեխնիկական ասիստենտ

Օրական` N դրամ Օրական` 2/31/2 x N դրամ Օրական` 1/31/4 x N դրամ

Ամ փո փե լով հարկ է նկա տել, որ ու սու ցա նող նե րի վճար ման խն դիրն ամե նա նուրբ և ամե նախր թին 
հարցերից է, քա նի որ մե ծա մա սամբ ստաց վում է այն պես, որ դրա վերջ նա կան գու մա րը հա մա
դրե լի է լի նում ու սու ցան ման հա մար կա տար ված մյուս ծախ սե րի գու մա րային թվի հետ: Սա կայն, 
պետք է հի շել նաև, որ հենց ու սու ցա նողն է ապա հո վում ու սու ցո ղա կան ծրագ րի որա կը և բո վան
դա կու թյու նը: Ըստ այդմ՝ ցան կա լի ար դյուն քի հաս նե լու հա մար հարկ է փոքր ի նչ ավե լի գու մար 
ծախ սել և վար ձել փոր ձա ռու ու սու ցա նող նե րի:

 Սուր ճի և թեյի ընդ մի ջում նե րի կազ մա կեր պումն առա ջին հա յաց քից թվում է, թե այն քան էլ 
կար ևոր բա ղադ րիչ չէ, սա կայն պետք է հի շել, որ մաս նա կից նե րի՝ իրար, ինչ պես նաև ու սու ցա
նող նե րի հետ ոչ ֆոր մալ շփ ման պա հերն ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն և խիստ 
ան հրա ժեշտ դր վագ նե րից են:

 Բո լո րո վին պար տա դիր չէ ընդ մի ջում նե րը դարձ նել երկ րորդ ճաշ կամ ընթ րիք՝ մա տու ցե լով արևա
դար ձային մր գեր, խմո րե ղե նի լայն տե սա կա նի և տա րա տե սակ նա խաու տեստ ներ: Այ դու հան
դերձ, նվա զա գույն ապա հով մամբ սուր ճի/ թեյի սե ղան նե րի և սե սիանե րի միջև մոտ 30 րո պեանոց 
ընդ մի ջում նե րի կազ մա կեր պու մը պար տա դիր է: Եր կու սուր ճի ընդ միջ ման կազ մա կեր պու մը մի ջի
նը պետք է ար ժե նա 5002000 դրամ:

Գ րե նա կան պի տույք նե րի նվա զա գույն փա թե թի ապա հո վու մը նույն պես կար ևոր խն դիր է: Ցա
վոք, վեր ջերս մաս նա կից նե րի՝ գրե նա կան պի տույք նե րի առու մով ու նե ցած սպա սում նե րը սկ սել 
են հաս նել ինչ որ չա փա զանց ված մա կար դա կի, այ սինքն՝ կազ մա կեր պիչ նե րից ակն կալ վում է, 
որ նրանք ան պայ ման պետք է ապա հո վեն որա կյալ թղ թա պա նակ ներ ու գրիչ ներ, նո թա տետ րեր 
և զա նա զան տպա գիր նյու թեր: Սա կայն, հարկ է մնալ տրա մա բա նու թյան սահ ման նե րում, և հաշ
վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ գրե թե բո լոր մաս նա կից նե րը գա լիս են իրենց գրիչ նե րով ու 
այլ ան հրա ժեշտ պա րա գա նե րով, կա րե լի է ոչ բո լո րին բա ժա նել գրիչ ներ, մա տիտ ներ և նո թա
տետ րեր: Կա րե լի է այդ պա րա գա նե րը դնել առան ձին և մաս նա կից նե րին խնդ րել, որ եթե դրանց 
կա րիքն ու նեն, ապա ինք նու րույն վերց նեն: Իհար կե, կան որո շա կի նյու թեր, որոնք ուղ ղա կի ան
հրա ժեշտ են գրե թե բո լոր տի պի ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րում (օ րի նակ՝ ֆլիպ չար տի թղ թեր, մար
կեր ներ, պա տե րը չվ նա սող թղ թե սկոչ և այլն), և ցան կա լի է այդ ամե նից միշտ ու նե նալ բա վա րար 
քա նա կու թյամբ:

Գ րե նա կան պի տույք նե րի ցան կը մե ծա պես կախ ված է ծրագ րի և դրա իրա գործ ման ըն թաց քում 
կի րառ վող մե թոդ նե րից: Ուս տի հարկ է ու սու ցա նող նե րի թի մից նա խա պես ստա նալ այն նյու թե րի 
ու դրանց քա նակ նե րի ցան կը, որոնք, ըստ նրանց, ան հրա ժեշտ են դա սըն թա ցի ժա մա նակ: Ու
սու ցա նող նե րին այս պա րա գա յում կա րե լի է խոր հուրդ տալ, որ ու նե նան ստան դարտ փա թեթ ներ՝ 
հաշ վարկ ված մեկ ան ձի հա մար (օ րի նակ՝ ամեն երեք հո գու հա մար մար կե րի մե կա կան հա վա քա
ծու՝ չորս գույ նից բաղ կա ցած. 30 մաս նա կից՝ 3 հո գի x 4 գույ նի մար կեր ներ = 40 մար կեր), հե տո 
դրանց ավե լաց նել այլ տի պի յու րա հա տուկ նյու թեր, որոնք ան հրա ժեշտ են տվյալ ծրագ րի իրա
գործ ման հա մար: Օրի նակ՝ այն պի սի ծրագ րե րում, որ տեղ կի րառ վե լու են ստեղ ծա րա րու թյու նը 
և նո րա րա րու թյու նը խթա նող, ինչ պես նաև ար տիս տիկ մե թոդ ներ, ցան կա լի է ու նե նալ ոչ ստան
դարտ նկար չա կան, գու նային, կտ րո նային, թղ թային և նմա նօ րի նակ այլ նյու թեր:

 Այ սօր, երբ հյու րա նոց նե րը մե ծ մասամբ տեխ նի կա պես բա վա կա նին լավ հա գե ցած են, ու նեն 
պրոյեկ տոր ներ, ֆլիպ չար տե րի ստենդ ներ, էկ րան ներ և եր բեմն կա րող են տրա մադ րել նաև նոթ
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բուք ներ, լափ թոփ հա մա կար գիչ ներ, տեխ նի կայի և գույ քի վար ձա կալ ման հար ցը շատ հեշ տա
ցել է: Սա կայն, խիստ կար ևոր է ստու գել տվյալ դա սըն թա ցի կազ մա կերպ ման վայ րում տեխ նի
կայի և գույ քի առ կա յու թյու նը, ճշ տել, թե արդյոք դրանք տրա մադր վում են ան վճար, թե վճա րո վի 
հի մունք նե րով, և ըստ ան հրա ժեշ տու թյան՝ բյու ջե տա վո րել կա՛մ վճա րել հյու րա նո ցին, կա՛մ վար
ձա կա լել դր սից (օ րի նակ՝ www.prokat.am կամ այլ հա ման ման պոր տա լից):

Ու սու ցան ման ժա մա նակ խիստ ցան կա լի է ու նե նալ նաև առա ջին բու ժօգ նու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ նվա զա գույն դե ղո րայք, ին չը թույլ կտա առանց բժշ կի մի ջամ տու թյան լու ծել առող ջա
կան ըն թա ցիկ խն դիր նե րը: Դե ղո րայ քի հա մար նույն պես պետք է կազ մել հա մա պա տաս խան ցանկ 
(օ րի նակ՝ բամ բակ, վի րա կապ, յոդ, սպիրտ, հա կա բոր բո քիչ ներ, հա կաա լեր գիկ ներ, հա կաս պազ
մա տիկ և փոր կա պու թյան դեմ մի ջոց ներ և այլն) և բյու ջեում հա մա պա տաս խան ծախ սեր նա խա
տե սել: 

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ հա ճախ կա րիք է լի նում տպագ րել որո շա
կի նյու թեր, որոնց ծախ սե րը նույն պես պետք է հաշ վարկ վեն և նե րառ վեն բյու ջեում: Մաս նա վո
րա պես հյու րա նո ցային ստան դարտ տա րած քը ադապ տաց նե լու, տե ղե կատ վու թյան տա րած ման 
և PR նպա տակ նե րով հա ճախ տպագ րում և տե ղադ րում են մի ջո ցառ ման բա ներ ներ և պաս տառ
ներ: Կա րող են տպագր վել նաև ու սու ցո ղա կան նյու թե րի մի մա սը, ինչ պես նաև որոշ նյու թեր, 
որոնք հե տա գա բազ մարկ ման գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման հա մար տրա մադր վե լու են մաս
նա կից նե րին:

Այ սօր ֆո տո և վի դեո նյու թե րի հա վա քու մը (մաս նա վո րա պես սո ցիալա կան ցան ցե րի կող մից 
այ դօ րի նակ տե ղե կատ վու թյան պա հանջ վա ծու թյան առու մով) խիստ կար ևոր վում է: Մաս նա վո րա
պես լավ լու սան կար չի ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյուն քում կա րող եք ստա նալ մի ջո ցառ ման լու սա
նկար նե րի գե րա զանց փա թեթ, որը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ինչ պես տվյալ մի ջո ցառ ման լու սա բան
ման և մաս նա կից նե րին տրա մադր ման հա մար, այն պես էլ պատ վի րա տու կազ մա կեր պու թյունն 
այդ լու սան կար նե րը կա րող է օգ տա գոր ծել հե տա գա հրա տա րա կում նե րի պատ րաստ ման ժա մա
նակ: 

Այ սօր ավե լի ու ավե լի մեծ տա րա ծում են գտ նում նաև մի ջո ցառ ման մա սին տա րած վող տե սա
հո լո վակ նե րը, ամ փո փիչ ֆիլ մե րը, ինչ պես նաև մի ջո ցառ ման որոշ դր վագ նե րը վի դե ոդա սե րի վե
րա ծե լու պրակ տի կա նե րը: Բնա կա նա բար այդ աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա մար պետք է 
հրա վի րել հա մա պա տաս խան մաս նա գետ ներ, որոնց հո նո րար նե րը նույն պես պետք է հաշ վար կել 
և բյու ջե տա վո րել:

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի իրա կա նա ցու մը բա վա կա նին դժ վար աշ խա տանք է, և հատ կա պես եր
կա րատև ծրագ րե րի ժա մա նակ կա րիք է լի նում կազ մա կեր պել էքս կուր սիաներ, հյու րա նո ցից 
դուրս ընթ րիք ներ, մշա կու թային փոք րիկ ծրագ րեր և այլ մի ջո ցա ռում ներ, որոնք մաս նա կից
նե րին ծրագ րի մի ջին մա սում մի փոքր ցր վե լու, հանգս տա նա լու և թարմ լից քե րով ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցին վե րա դառ նա լու հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում: Նմա նաբ նույթ մի ջո ցա ռում նե րի 
կազ մա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը նույն պես պետք է նա խա պես 
հաշ վարկ վեն և նե րառ վեն ծրագ րի բյու ջեում:

 Կախ ված ծրագ րի յու րա հատ կու թյուն նե րից՝ բնա կա նա բար հնա րա վոր են նաև բյու ջե տային այլ 
ծախ սեր, որոնք այս տեղ նկա րագր ված չեն: Ըստ այդմ՝ նա խա հա շիվ նե րը կազ մե լիս պետք է հաշ
վի առ նել նաև ծրագ րի յու րա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված ֆի նան սա կան ծախ սե րը: 

 Հարկ է հի շել նաև, որ գրե թե ԵՐ ԲԵՔ որ ևէ ծրա գիր չի իրա կա նաց վում այն պես, ինչ պես նա խա
տես վել էր, այ սինքն՝ միշտ լի նում են չնա խա տես ված ծախ սեր և եր բեմն նույ նիսկ չնա խա տես ված 
խնայո ղու թյուն ներ: Այն պես որ՝ ցան կա լի է հնա րա վո րինս ման րակր կիտ պլա նա վո րել բյու ջեն, եր
բեմն նա խա տե սել որո շա կի գու մար նաև չնա խա տես ված այլ ծախ սե րի հա մար և պատ րաստ լի
նել տե ղում հա մա պա տաս խան վե րա բաշ խում ներ ու փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լուն:
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Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի տեխ նի կա կան  
կազ մա կեր պում

 Հա ջող ու ար դյու նա վետ ու սու ցո ղա կան ծրա գիր ու գոր ծըն թաց ապա հո վե լու հա մար կար ևոր 
և առաջ նային դեր են խա ղում ծրագ րի կա ռա վար ման տեխ նի կա կան կազ մա կերպ չա կան նա
խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը: Չնա յած դրանք ծրագ րի բո վան դա կու թյան, կր թա կան 
խնդիր նե րի իրա գործ ման, կոմ պե տեն տու թյուն նե րի զար գաց ման հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված 
չեն, սա կայն դրանց ձա խո ղումն ան պայ ման հան գեց նում է ինչպես ծրագ րի ընդ հա նուր, այնպես 
էլ ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան նվա զեց մա նը: 

Այս պես՝ ծրագ րե րի կազ մա կերպ ման տեխ նի կա կան խն դիր նե րի շար քում կար ևոր վում են ստորև 
բեր ված մի քա նի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը:

Ծրագրիանցկացմանվայրիընտրություն

Ծ րագ րի վայ րի ընտ րու թյու նը բա ցա ռիկ մեծ դեր կա րող է խա ղալ ու սուց ման որա կի ու ար դյու նա
վե տու թյան ապա հով ման առու մով: Ուս տի ծրագ րի իրա գործ ման վայրն ընտ րե լիս հարկ է կա տա
րել որոշ կար ևոր ու սում նա սի րու թյուն ներ և հաշ վի առ նել մի շարք հար ցեր: Դրանք են.

վայ րի հա սա նե լիու թյու նը՝ հա սա րա կա կան և ան ձնա կան տրանս պոր տային մի ջոց ներ, ճա նա
պար հա ծախս ու թեթև ճա նա պարհ, հե ռա վո րու թյունն օդա նա վա կա յա նից կամ մո տա կա բնա կա
վայ րե րից, են թա կա ռուց վածք նե րից, հյու րա նո ցի կող մից ապա հով վող հա վե լյալ հյու րըն կալ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ, սե զո նայ նու թյուն և դրա հետ կապ ված խն դիր ներ, առա ջարկ ներ, փա թե թ ներ, 

վայ րի ան վտան գու թյու նը` ան ձնա կան ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան ապա հով ման մե խա նիզմ
նե րի առ կա յու թյուն, 

վայ րի հե ղի նա կու թյու նը՝ հա մայն քի հա մար տվյալ կա ռույ ցի ազ դե ցու թյուն, վայ րի համ բավ, 
իրա կա նաց վող հիմ նա կան մի ջո ցա ռում ներ, կա ռույ ցի ան կա խու թյու նը քա ղա քա կան ազ դե ցու
թյուն նե րից ու տն տե սա կան ոչ բա րեն պաստ գոր ծու նեու թյան հետ կա պե րից, տե ղա կան հա մայն
քի հետ կա պեր և հա մայն քի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ու աջակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն ու 
փորձ, սե նյա կային պայ ման ներ, 

առ կա պայ ման նե րը և ծա ռա յու թյուն նե րը՝ ին տեր նե տի հնա րա վո րու թյուն ներ, հա տուկ ֆի զի
կա կան կա րիք նե րով ան ձանց հա մար ազատ, ինք նու րույն տե ղա շարժ ման և այլ ան հրա ժեշտ 
պայ ման ներ ողջ տա րած քում, հա տուկ տի պի (բու սա կեր, պա սային, դիաբե տիկ, առանց լակ տո
զի, առանց գլյու տե նի, բնա կան և այլ) ու հա վե լյալ սնն դի կազ մա կերպ ման հնա րա վո րու թյուն 
(խո րո ված, ար տագ նա սնն դային փա թեթ ներ, սուր ճի ընդ մի ջում ներ, բան կետ ներ),

 ֆի նան սա կանկազ մա կեր պա կան հար ցեր՝ վճար ման պայ ման ներ, պատ վե րի փո փո խու թյուն
նե րի կա տար ման ճկուն քա ղա քա կա նու թյուն, 

աշ խա տան քային տա րածք նե րի առ կա յու թյուն և պայ ման ներ՝ տար բեր դասավորվածությամբ 
սե նյակ նե րը և աշ խա տան քային տա րա ծքն ե րը դա սա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն, շար ժա կան կա
հույք, աշ խա տան քային տար բեր չափ սե րի տա րածք նե րի առ կա յու թյուն, բա ցօ թյա աշ խա տան
քային տա րա ծու թյուն ներ, մար զա կան մի ջո ցա ռում նե րի հնա րա վո րու թյուն ներ, տա րածք նե րի 
օդա փո խու թյուն և լու սա վո րու թյուն:

Ծրագրիիրականացմանժամանակահատվածիընտրություն

 Կախ ված ու սու ցան ման թի րա խային խմ բից՝ ծրագ րի ան ցկաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը հա
մա պա տաս խա նա բար փո փոխ վում է: Եթե Դուք աշ խա տում եք ու սա նո ղու թյան շր ջա նում, ապա 
պետք է հաշ վի առն վեն դա սե րի ժա մե րը, քն նա կան, պրակ տի կայի և ար ձա կուրդ նե րի շր ջան նե րը, 
իսկ աշ խա տող նե րի դեպ քում՝ աշ խա տան քային ժա մե րը, տոն օրե րը:
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Ընդ հա նուր առ մամբ եթե ծրա գի րը Ձեր կող մից ար ծարծ վող թե մայի հետ կապ ված մի ջազ գային 
օր վա հետ մեկ տե ղե լու հնա րա վո րու թյուն կա, ապա դա կա րող է հա վե լյալ դրա կան կողմ հա
մար վել (օ րի նակ՝ դեկ տեմ բե րի 1ի ն՝ ՄԻԱՎ/ ՁԻԱՀ ի դեմ պայ քա րի միջազգային օրը, ՄԻԱՎ/ ՁԻԱՀի 
կան խար գել ման, իսկ նոյեմ բե րի վեր ջին՝ ընդ դեմ գեն դե րային բռ նու թյան 16 օ րյա ակ տի վիզ մի քա
րո զար շա վի շր ջա նա կում գեն դե րի վե րա բե րյալ ծրագ րեր իրա կա նաց նել): Հարկ է, սա կայն, նշել, 
որ այդ դեպ քում նույն թե մայով կա րող են այլ մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կերպ վել այլ կազ մա կեր
պու թյուն նե րի կող մից, և դա կա րող է բացասաբար ան դրա դառ նալ Ձեր ծրագ րի մաս նակ ցու թյան 
վրա: Մյուս կող մից տո նա կան և հանգս տյան օրե րին մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պու մը կա րող 
է դժ վա րու թյուն ներ առա ջաց նել ու սու ցո ղա կան ծրագ րի վայ րի ամ րագր ման առու մով, քա նի որ 
հյու րա նոց նե րը կա րող են զբաղ ված լի նել: 

Երբ աշ խա տում եք մի ջազ գային խմ բե րի հետ, ապա այն պի սի ժա մա նա կաշր ջան ներ, ինչ պի սիք 
են Ծնն դյան տո նե րը, Զա տի կը, Ռա մա դա նը և այլն, կա րող են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ մաս նա կից
նե րի՝ ծրագ րին մաս նակ ցե լու վե րա բե րյալ որո շում ըն դու նե լու վրա:

 Հա ճախ լի նում է այն պես, որ հատ կա պես տա րե վեր ջին մի ջո ցա ռում նե րի թի վը բազ մա պատկ վում 
է, ին չը ևս կա րող է մի շարք դժ վա րու թյուն նե րի առիթ հան դի սա նալ:

 Ուսուցողական ծրագրերի ընթացքում անհրաժեշտաշխատանքային տարածքներ, գրենական
պիտույքներևսարքավորումներ

Ան շուշտ, ու սու ցո ղա կան ծրագ րի պլա նա վոր ման ժա մա նակ հարկ է մտա ծել և որո շել, թե ինչ 
աշ խա տան քային և այլ տի պի տա րածք ներ, սար քա վո րում ներ ու պի տույք ներ են ան հրա ժեշտ: 
Դրանց ցան կը կա րող է մեծ լի նել, և ստորև ներ կա յաց վում են ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րում հա
ճա խա կի հան դի պող ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի մի քա նի ցան կեր և աշ խա տան քային տա րածք նե րի 
ու սում նա սիր ման մատ րից, որը կա րող է նպաս տել ար դյու նա վետ պլա նա վոր մա նը:

Ծ րագ րի ան ցկաց ման վայ րի աշ խա տան քային պայ մա ննե րի ու սում նա սի րում

Ան վա նում Ընդ. մա կե րե սը 
Տա րո ղու
 նա կու թյու նը

Հ նա րա վոր դա սա վո
րու թյուն
/կ լոր, սե ղան նե րով, 
օվալ, U, E, Tձև, դա
սա րան, թատ րոն, կի
սա լու սին/ 

Առ կա հնա րա վո
 րու թյուն ներ
/ սինք րոն թարգ մա
նու թյուն, տեխ նի
կա կան մի ջոց ներ/

Գի նը Հա տուկ 
առա ջարկ
ներ

Մեծ դահ լիճ 

Փոքր դահ լիճ

Աշ խա տան քային  
սենյակ

Մի ջանցք, ֆոյե 

Բաց պատշ գամբ

Ճա շաս րահ, սր ճա րան

Բա ցօ թյա տա րածք ներ 

Այ գի

Տա ղա վար/զ րու ցա րան 
/беседка/

Ս պոր տային տա րածք

Բե մա հար թակ 
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 Տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի առ կա յու թյուն

Նե րառ ված դահ լի ճի 
վար ձա կա լու թյան 
վճա րի մեջ

Հա վե լյալ 
վ ճա րով 

Գի նը

Հա մա կար գիչ /շար ժա կան/ o o

Տ պիչ  o o

Ս կա ներ o o

Պատ ճե նա հա նող սարք o o

Պ րոյեկ տոր o o

Տե սախ ցիկ o o

Հե ռուս տա ցույց o o

Էկ րան /շար ժա կան, ֆիքս ված/ o o

Մագ նի սային և ֆլիպչարտ գրա տախ տակ o o

Լա զե րային ցու ցա փայտ o o

Ին տեր նետ o o

Աու դիո/ վի դեո սար քա վո րում ներ, նվա գար կիչ, բարձ րա խոս ներ o o

Բարձ րա խոս ներ /ֆիքս ված, շար ժա կան/ o o

Եր կա րաց ման լա րեր o o

Բա ցօ թյա մի ջո ցա ռում նե րի և մար զա կան սար քա վո րում ներ o o

Ծ րագ րի ըն թաց քում օգ տա գործ վող գրե նա կան պի տույք նե րի ցանկ

Աշ խա տան քային նո թա տետր A4 ձևա չա փով Ս կոչ` երկ կող մա նի

Թղ թա պա նակ Չոր սո սինձ 

Գ րիչ Ամ րակ (скрепки)

Մա տիտ Թղ թի սև սեղ մակ /մեծ՝ 15 մմ/

Ռե տին Թղ թի սև սեղ մակ /փոքր՝ 32 մմ/

Ֆ լիպ չար տի թուղթ Թղ թի մկ րատ 

A4 ձևա չա փի սպի տակ թուղթ Թղ թի կտ րիչ 

A4 ձևա չա փի գու նա վոր թուղթ Կա րիչ /N 10/

Գու նա վոր կպ չուն թուղթ (postit) Կա րի չի ասեղ /N 10/

Լա մի նա ցիոն թուղթ/ թա ղանթ Ու նի վեր սալ մար կեր (4 գույն)

Թա փան ցիկ ֆայ լեր Թղ թի ընդ գծող մար կեր (4 գույն)

Ս կոչ՝ թա փան ցիկ, լայն Գ րա տախ տա կի մար կեր 

Ս կոչ՝ թա փան ցիկ, նեղ Ոչ սպի տակ ստ վա րա թուղթ

Թղ թից սկոչ /պա տե րի հա մար, նեղ/ Ֆայ լե րով թղ թա պա նակ /2040 ֆայ լով/

Թղ թից սկոչ /պա տե րի հա մար, լայն/ Մա տի տի սրիչ ներ

Ս կա վա ռակ ներ, USB կրիչ Տար բեր հաս տու թյան թե լեր, պա րան ներ, թե նի սի կամ 
այլ փոքր գն դակ ներ, ներ կեր, վր ձին ներ և այլն 

Բեյ ջեր և դրանք պա հող վզ նոց ներ
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Ուսուցողականծրագրերիընթացքումօգտագործվողնյութերիևշրջակամիջավայրիխնդիրներ

 Ու սու ցո ղա կան ծրագ րե րի ժա մա նակ օգ տա գործ վում են հս կա յա կան քա նա կությամբ թուղթ, 
պլաս տիկ շշեր և բա ժակ ներ, այլ նյու թեր, ինչն ար դյուն քում իր բա ցա սա կան հետ ևանքն ու հետքն 
է թող նում շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա: 

Ա հա մի քա նի պարզ առա ջար կու թյուն` շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման ու պաշտ պա նու թյան 
նպա տա կով.

l Ծ րագ րի նե րա ծու թյան մեջ մի քա նի րո պե նվի րե՛ք շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման 
մեջ յու րա քան չյուր ան ձի դե րի ու անե լիք նե րի, կոնկ րետ Ձեր ծրագ րի շր ջա նա կում յու րա
քանչյու րի վար քի պար զա բան մա նը, քա նի որ ամեն ոք կա րող է իր փոք րիկ լու ման ներդ
նել իրա վի ճա կի բա րե լավ ման գոր ծում:

l Հ նա րա վո րինս քիչ տպե՛ք բա ժան վե լիք նյու թե րը, մե ծա մա սամբ դրանք ձայ նագ րե՛ք սկա
վա ռակ նե րի կամ այլ կրիչ նե րի վրա, իսկ լա վա գույն տար բե րակն այն է, որ դրանք հա վա
քեք ին տեր նե տային որ ևէ խմ բում կամ կայ քում (Dropbox, Facebook, Google docs):

l Գ րե լու հա մար օգ տա գոր ծե՛ք թղ թե րի ու ստ վա րաթղ թե րի եր կու կող մե րը: 

l Մի՛ գոր ծա ծեք մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պլաս տիկ սպասք (նույն գնով հնա րա վոր է 
գնել բազ մա կի օգ տա գործ ման սպասք):

l Հնա րա վո րինս օգ տա գոր ծե՛ք տե ղա կան ար տադ րանք:

l Խ նայե՛ք ջու րը, էլեկտ րաէ ներ գիան, գա զը:
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 Մաս նա կից նե րը և ու սու ցա նու մը

 Մաս նա կից նե րի հայ տահ րա վեր նե րի կազ մում և տա րա ծում

Ծ րագ րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րում կար ևոր տեղ ու նեն մաս նա կից նե րի հա վա
քագր ման, ընտ րու թյան, նրանց հետ նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պումն 
ու ճիշտ պլա նա վո րու մը: Այդ աշ խա տանք նե րի շար քում կան մի քա նի հիմ նա րար բա ղադ րիչ ներ, 
որոնք կա րող են ապա հո վել Ձեր ծրագ րե րում կոմ պե տենտ, որա կյալ, հա մա պա տաս խան մաս նա
կից նե րի ընդգրկումը: 

Ծրագրիմասինտեղեկատվությանտարածմանմեթոդներիմշակում

 Ձեր ծրագ րի շա հա ռու նե րից, թի րախ խմ բից, թե մա նե րից կախ ված՝ հս տա կեց վում է նաև մաս նա
կից նե րի նկարագիրը` պրո ֆի լը, ին չի հի ման վրա էլ մշակ վում է ծրագ րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ
վու թյան տա րած ման մե խա նիզ մը, որի նպա տա կը մի կող մից ծրագ րի մաս նա կից նե րի թեկ նա ծու
նե րի հնա րա վոր առա վե լա գույն քա նա կի ապա հո վումն է կամ հնա րա վո րինս հս տակ առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի հի ման վրա թի րախ խմ բի կազ մումն է, իսկ մյուս կող մից՝ ծրագ րին հա վա սար 
մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռու մը բո լո րին: Այս մե խա նիզ մի մեջ հաշ վի են առն վում 
այն պի սի բա ղադ րիչ ներ, ինչ պի սիք են` 

– որ տեղ տա րա ծել տե ղե կատ վու թյու նը, 

– ինչ գոր ծիք նե րով և ու ղի նե րով տա րա ծել տե ղե կատ վու թյու նը, 

– ծ րագ րի մեկ նար կից որ քան առաջ տա րա ծել տե ղե կատ վա կան փա թե թը, 

– ինչ պես ապա հո վել մաս նա կից նե րի առա վե լա գույն բազ մա զա նու թյու նը և հաս նել ամե
նադժ վար հա սա նե լի խմ բե րին: 

Օ րի նակ՝ ու սա նո ղա կան փո խա նակ ման ծրագ րե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դա սըն
թա ցի տե ղե կատ վու թյու նը կտա րա ծեք բու հե րում, բու հա կան հան դես նե րում, ու սա նո ղա կան և 
գի տա կան խոր հուրդ նե րում, ռեկ տո րա տի` ու սա նող նե րի հետ տար վող աշ խա տանք նե րի հա մա
պա տաս խան կա ռույց նե րում, իսկ երե խա նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հիմ նա հար ցե րին 
ու մե խա նիզմ նե րին վե րա բե րող ծրագ րի տե ղե կատ վու թյու նը կտա րա ծեք դպ րոց նե րում, ման կա
պար տեզ նե րում, ոս տի կա նու թյան` ան չա փա հաս նե րի խն դիր նե րով զբաղ վող բաժ նում, սո ցիալա
կան ապա հո վու թյան պատ կան մար մին նե րում, սնն դի ան վտան գու թյան վե րա բե րյալ իրա զե
կու թյան բարձ րաց ման ծրագ րի տե ղե կատ վու թյունն էլ՝ նա խա տես ված տնային տն տե սու հի նե րի 
հա մար, կտա րա ծեք մթե րային խա նութ նե րում և սու պեր մար կետ նե րում, պո լիկ լի նի կա նե րում, գե
ղեց կու թյան սրահ նե րում, մար զաս րահ նե րում և այլն:

Այ սօր, հի րա վի, տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու և տա րա ծե լու առու մով ամե նա գոր ծուն մի ջոց նե
րը սո ցիալա կան ցան ցերն են, լրատ վա մի ջոց նե րը և էլեկտ րո նային նա մակ նե րը: Միայն դրանց 
օգ տա գործ մամբ, սա կայն, ոչ միշտ է հնա րա վոր լի նում հաս նել Ձեր ցան կա լի խմ բե րին, այ սինքն՝ 
տե ղե կատ վու թյու նը հա սա նե լի է դառ նում նույն, սահ մա նա փակ խմ բին: Ըստ այդմ՝ նաև թռու ցիկ
նե րի, մի մյանց պատ մե լու, գո վազ դի և այլ մի ջոց ներ գոր ծի դնե լու կա րիք է լի նում: Որ մի ջոցն էլ 
ընտր վի, հարկ է այն հա մադ րել ծրագ րի յու րա հատ կու թյան, թե մայի, ցան կա լի թի րախ խմ բի, մաս
նակ ցու թյան հնա րա վոր ռիս կե րի ու խո չըն դոտ նե րի, առ կա իրա վի ճա կի հետ:

Ա ռան ձին պար տա դիր ու շադ րու թյուն ու ջանք պա հան ջող խն դիր են տար բեր ու սու ցո ղա կան 
ծրագ րե րում սա կավ հնա րա վո րու թյուն նե րով ան ձանց (ֆի զի կա կան, մտա վոր, տն տե սա կան, 
մշա կու թային, առող ջա կան, սո ցիալա կան տի պի այն խն դիր նե րը, որոնց առ կա յու թյամբ պայ մա
նա վոր ված է ան ձանց` տար բեր գոր ծըն թաց նե րում մաս նակ ցու թյան ավե լի քիչ հնա րա վո րու թյուն
նե րը կամ դրանց իս պառ բա ցա կա յու թյու նը) նե րա ռումն ու նրանց հա մար հնա րա վո րու թյուն նե րի 
շր ջա նա կի լայ նա ցու մը: Այս աշ խա տան քը եր կա րատև, հա մա գոր ծակ ցու թյան և վս տա հու թյան 
լուրջ հիմ քեր, կոմ պե տենտ մաս նա գետ ներ ու ան ձնա կազմ է պա հան ջում` խու սա փե լու հա մար 
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այն պի սի սխալ նե րից, որոնք առա ջին հեր թին կա րող են վատ ան դրա դառ նալ 
այդ իսկ ան ձանց վրա: 

Ծրագ րի լայն տե սա նե լիու թյան ապա հո վու մը Ձեր ծրագ րի և մաս նակ ցու
թյան հնա րա վո րու թյան մա սին լայն, ան գամ դժ վար հա սա նե լի զանգ ված նե
րին հայտ նե լու հնա րա վո րու թյուն կտա: 

 Մաս նակ ցու թյան տե ղե կատ վա կան փա թե թի մշա կում

 Այս փա թե թը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ամ փոփ ու հա կիրճ ներ կա յաց նել 
ծրագ րի էու թյունն ու բո վան դա կու թյու նը, առա վել հս տակ պատ կե րաց նել 
դրա առջև դր ված խն դիր նե րը, իսկ ամե նա կար ևո րը՝ այն հա մե մա տել մաս
նա կից նե րի ու սու ցո ղա կան կա րիք նե րի, հե տաքրք րու թյուն նե րի, ան հրա
ժեշտ ու նա կու թյուն ներ զար գաց նե լու պլան նե րի հետ, ին չի ար դյուն քում թի
րա խային խմ բի ան դամ նե րը, ի վեր ջո, կա րող են կողմ նո րոշ վել ներ կա յաց
ված ծրագ րին մաս նակ ցե լու կամ չմաս նակ ցե լու առու մով: 

 Փա թե թը, որ պես կա նոն, պետք է ու նե նա տիտ ղո սա թերթ, նե րա ծա կան մաս, 
մաս նակ ցու թյան հայ տա դի մում: Ստորև ներ կա յաց ված են փա թե թի յու րա
քան չյուր մա սի կազմ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Տիտ ղո սա թերթ

l  Լո գո ներ: Լո գո նե րի օգ տա գործ ման կա նոն նե րը և խն դիր նե րը, որ
պես կա նոն, սահ ման վում են ֆի նան սա վո րող կա ռույ ցի հետ կնք ված 
պայ մա նագ րե րում, բայց եթե դրանք սահ ման ված չեն, ապա կար ևոր 
է հս տա կեց նել դրանց օգ տա գործ ման հիմ քե րը: Հա մա գոր ծա կից կա
ռույց նե րի լո գո նե րը պետք է ու նե նան նույն չա փե րը, բարձր որակ, 
մյուս լո գո նե րի հետ տե ղադր ված լի նեն հս տա կո րեն տե սա նե լի  տե
ղում: Կազ մա կեր պիչ և ֆի նան սա վո րող կա ռույց նե րի լո գո նե րը պետք 
է նե րառ վեն ծրագ րի հետ կապ ված հիմ նա կան փաս տաթղ թե րի մեջ: 

l Ամ սա թիվ տվյալ փաս տաթղ թի հա մար (ե թե նմա նօ րի նակ գործա վա
րու թյուն ար վում է կազ մա կեր պու թյան կող մից):

l  Կազ մա կեր պող կա ռույց:

l Ծ րագ րի ան վա նում, ան ցկաց ման վայր, ժամ կետ ներ, դի մե լու վերջ
նա ժամ կետ:

l Ծ րագ րի լո գո (բա ցի կազ մա կեր պու թյուն նե րի լո գո նե րից՝ ցան կա լի է, 
որ ծրա գիրն ու նե նա նաև կոնկ րետ իր հա մար մշակ ված ճա նա չե լի լո
գո կամ պատ կեր, որը ևս կնե րառ վի փա թե թում և տիտ ղո սա թեր թում):

 Նե րա ծա կան մաս (մինչև 1.5 էջ) 

l Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի նկա րագ րու թյուն: Ծրագ րի կազ մա կեր
պիչ կա ռույ ցի, կա րի քի, ան հրա ժեշ տու թյան և ընդ հա նուր գա ղա փա
րի հա կիրճ ներ կա յա ցում, ինչ պես նաև՝ ծրագ րի դե րը հա մայն քի ու 
կազ մա կեր պու թյան մեջ/ հա մար, հա մա գոր ծա կից ներ, ֆի նան սա վո
րող կա ռույց ներ, ծրագ րի նպա տակ, խն դիր ներ, մե թո դա բա նու թյուն, 
ծրագր ված մի ջո ցա ռում ներ, ծրագ րի բո վան դա կային թե մա տիկ բլոկ
ներ, ակն կալ վող ար դյունք ներ և շա րու նա կե լի քայ լեր: 

Ծրագրի հայտահրավերների 
տարածման մեխանիզմների 
մասին ուսուցումը կամ հենց այդ 
մեխանիզմների իրական պլանավորումը 
Ձեր ծրագրերի կառավարման 
ընթացքում արդյունավետ և հեշտ 
կլինի քննարկել մտագրոհի մեթոդի 
օգտագործման միջոցով: Այդ մեթոդը մի 
կողմից բոլոր հնարավոր ստանդարտ 
տարբերակները քննարկելու, իսկ 
ամենակարևորը՝ Ձեր ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվության 
տարածման ռազմավարությունը 
մշակելու և նոր, այլընտրանքային, ոչ 
ստանդարտ ու գործուն մեխանիզմներ 
գտնելու հնարավորություն կտա: 

Այդ թեմայով մտագրոհի Ձեր 
հիմնական հարցադրումը կարող է 
ձևակերպվել, օրինակ, հետևյալ կերպ. 
«Որտե՞ղ է պետք տարածել ծրագրի 
մասին հայտարարությունը», կամ՝ 
«Ինչպե՞ս անել, որ ծրագրի մասին 
իմանան ՀՀ յուրաքանչյուր համայնքի 
գոնե մեկ բնակիչ», կամ՝ «Ի՞նչ 
հնարավորություններ կան ծրագրի 
մասին տեղեկատվության տարածման 
համար» և այլն: 

Մտագրոհի մեթոդն ուսուցողական 
աշխատանքում կիրառվող 
ամենատարածված մեթոդներից 
է, ուստի դրան տիրապետելը 
բարձրացնում է ուսուցանողի 
ընդհանուր կոմպետենտությունը: 
Մտագրոհի կազմակերպման կանոններն 
ու մանրամասները կարող եք գտնել 
մեթոդների նկարագրության բաժնում:
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l Ծ րագ րի ան ցկաց ման վայ րը, ժամ կետ նե րը (նե րա ռյալ ժա ման ման ու մեկն ման օրե րը):

l  Մաս նա կից նե րի նկա րագ րու թյուն (տա րի քային սահ մա նա փա կում ներ, լեզ վի իմա ցու թյուն, 
ու նա կու թյուն նե րի ու փոր ձա ռու թյան ան հրա ժեշտ մա կար դակ, հա սա րա կա կան, պե տա
կան, ու սա նո ղա կան կամ այլ տի պի կա ռույց նե րում ներգ րավ վա ծու թյան հա մա պա տաս
խան աս տի ճան): 

l Մաս նա կից նե րի ընտ րու թյան հիմ քեր /ա ռաջ նայ նու թյուն ներ: 

l Ֆի նան սա կան պայ ման ներ (ով ինչ ծախ սեր է հո գում, ինչ չա փով, ինչ կերպ են փոխ հա
տուց վում ծախ սե րը):

l  Դի մե լու գոր ծըն թաց և վերջ նա ժամ կետ: 

l Ընտ րու թյան ար դյունք նե րի մա սին տե ղե կաց ման ժամ կետ: 

l Կազ մա կեր պիչ նե րի կոն տակ տային տվյալ ներ և հայ տա դի մումն ու ղար կե լու հաս ցե:

 Հայ տա դի մում

l Ծ րագ րի ու կազ մա կեր պիչ նե րի լո գո ներ:

l Ծ րագ րի ան ցկաց ման վայր, ժամ կետ ներ, դի մե լու վերջ նա ժամ կետ: 

l Անձ նա կան տվյալ ներ (ա նուն, ազ գա նուն, տա րիք, սեռ):

l  Կոն տակ տային բազ մա պի սի տվյալ ներ (բ նա կու թյան հաս ցե, էլեկտ րո նային փոս տի հաս
ցե, տան և բջ ջային հե ռա խո սա հա մար ներ):

l  Ներ կա յաց ված կա ռույ ցը, կա ռույ ցի կոն տակ տային տվյալ ներ, աշ խա տան քի ոլորտ ներ և 
գոր ծու նեու թյան հա կիրճ նկա րագ րու թյուն:

l  Դի մոր դի դե րը կա ռույ ցում:

l  Լեզ վի իմա ցու թյուն: 

l Հա տուկ ու նա կու թյուն ներ, հոբ բի: 

l Ակն կա լիք ներ ծրագ րից:

l  Թե մա տիկ փոր ձա ռու թյուն: 

l Ծ րագ րի թե մային առնչ վող հար ցեր:

l Ծ րագ րին մաս նակ ցե լու հե տաքրք րու թյուն և մո տի վա ցիա: 

l Ծ րագ րին մաս նակ ցե լուց հե տո հե տա գա քայ լեր և ար դյունք նե րի օգ տա գոր ծում (կազ մա
կեր պու թյան ներ սում, հա մայն քում, ան ձնա կան մա կար դա կում): 

l Ա միս, ամ սա թիվ: 

l Հայ տի լրաց ման /ու ղարկ ման գոր ծըն թաց և կոն տակ տային տվյալ ներ: 

Մի ջազ գային ծրագ րե րի դեպ քում հնա րա վոր է, որ ան ձնագ րային տվյալ նե րի կա րիք լի նի` վի զայի 
հետ կապ ված խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար:

 Հա վե լյալ հնա րա վոր լրա ցու ցիչ բա ժին ներ 

l Ո րոշ դեպ քե րում փա թե թում՝ առան ձին էջի վրա, նե րառ վում են նաև կազ մա կեր պիչ նե րի ու 
հա մա գոր ծա կից նե րի մա սին հա կիրճ տե ղե կու թյուն ներ: 

l Ե թե Ձեր փաս տաթղ թե րում օգ տա գործ ված են նոր տեր մին ներ, հաս կա ցու թյուն ներ, 
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ապա հնա րա վոր է, որ հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը բա ցատ րող փոք րիկ բա ռա րա նի 
(glossary) նե րառ ման կա րիք լի նի:

Ծրագրի տեղեկատվական փաթեթի մշակման վերաբերյալ մի քանի տեխնիկական խորհուրդներ

l Էլեկտրոնային փոստի հասցե: Ծրագրի հայտերի ու ողջ հաղորդակցության համար հարմար է բացել 
էլեկտրոնային նոր հասցե՝ ծրագրի անվանը համահունչ անվամբ, ինչը կազմակերպության համար կհեշտացնի 
նամակների հոսքի ու աշխատանքի կառավարումը: 

l Էլեկտրոնային նամակներ: Հայալեզու ծրագրերի դեպքում, եթե որոշել եք նամակի մեջ անմիջապես ներառել Ձեր 
տեղեկատվական փաթեթը, ապա հիշե՛ք, որ ոչ բոլոր համակարգիչները UNICODE տառատեսակները բացելու 
հնարավորություն ունեն, ուստի կարող է տեղեկատվության մասին լատինատառ գրելու, իսկ փաթեթը կցված 
ֆայլերով ներկայացնելու կարիք լինել: Այս դեպքում նամակի տեքստի մեջ ծրագրի մասին հակիրճ ակնարկ ու 
հղում է արվում ֆայլերին:

l Ֆայլի անուններ: Ցանկալի է, որ Ձեր փաթեթում տեղեկատվությունն ամփոփվի մի քանի առանձին ֆայլերում` 
ծրագրի նկարագրություն, հայտադիմում, նախնական օրակարգ (եթե այն արդեն մշակված է): Փաթեթի մեջ 
ներառված ֆայլերի անունները պետք է համահունչ լինեն ֆայլի բովանդակությանը: Հայալեզու ծրագրերի 
դեպքում խորհուրդ է տրվում ֆայլերի անունները գրել լատինատառ: Ցանկալի է, որ ֆայլերը, անվանումից զատ, 
ունենան նաև հերթական համարներ:

l Ֆայլի ձևաչափ: Տեղեկատվական փաթեթի ֆայլերը, բացի հայտադիմումից, ներկայացրե՛ք նաև PDF, Readonly 
ձևաչափերով:

l Ծրագրային փաթեթի ընտրություն (Office 2007, 2010…): Ուշադրություն դարձրե՛ք այն բանին, որ փաթեթն 
ամենավերջին թողարկված ծրագրերով պատրաստելու դեպքում ոչ բոլոր համակարգիչները կարող են այն 
բացել, ուստի օգտագործե՛ք առավել հին ծրագիրը:

l Բոլոր փաստաթղթերում օգտագործե՛ք միանման գրաֆիկա, տառատեսակներ:

l Հայտադիմումը կազմե՛ք աղյուսակի տեսքով, քանի որ այդ դեպքում առավել հեշտ է այն լրացնելը: 

l Տեսողական առումով առանձնացրե՛ք կարևոր կետերը և տեղեկությունները, սակայն ֆայլը տոնական 
ցերեկույթի պաստառի մի՛ վերածեք՝ օգտագործելով չափից շատ գույներ, տառատեսակներ և այլն:

l Խուսափե՛ք հապավումներից: Ձեր մշակած փաստաթղթերում եթե անգամ օգտագործվում են հապավումներ, 
ապա կիրառման առաջին տեղում անպայման պետք է տրվի դրանց ամբողջական անվանումը: Հատկապես 
միջազգային ու պետական կառույցների անվանումներ օգտագործելիս հստակեցրե՛ք դրանց հապավումների 
օգտագործման կանոնները:

l Կոնտակտային տվյալների գաղտնիություն: Էլեկտրոնային նամակներն ուղարկելուց հասցեները գրե՛ք BCC 
տողում, որպեսզի դրանք տեսանելի չլինեն բոլոր հասցեատերերին և ուրիշ անձանց կողմից չօգտագործվեն 
բիզնես, գովազդային և այլ նպատակներով:



81|      |

 Մաս նա կից նե րի նկարագիր (պրո ֆիլ)

Ու սու ցո ղա կան ծրագ րի մաս նա կից նե րի ճիշտ ընտ րու թյունն ուղ ղա կիորեն կապ ված է ծրագ րի 
ար դյու նա վե տու թյան և ազ դե ցու թյան հետ: Ծրագ րի նպա տակն ու խն դիր ներն ար դեն իսկ որո շա
կիորեն ուր վագ ծում են մաս նա կից նե րի հնա րա վոր խմ բերը, հա մայնք ները: Մաս նա կից նե րի պրո
ֆի լի ստեղ ծու մը ոչ միայն ու սու ցա նող նե րի թի մի, այլև ծրագ րում ներգ րավ ված բո լոր շա հագր գիռ 
կող մե րի գործն է: Մաս նա կից նե րի պրո ֆի լի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը պետք է նե րառ ված 
լի նեն ծրագ րի հայ տա րա րու թյան, ինչ պես նաև ծրագ րի տե ղե կատ վա կան փա թե թի և դիմ ման 
հայ տի մեջ: Մաս նա կից նե րի պրո ֆի լը մշա կե լիս պետք է հի շել, որ այդ տե ղե կատ վու թյունն ուղ
ղա կիորեն ուղղ ված է ինչ պես մաս նա կից նե րին, այն պես էլ մաս նա կից ներ ներ կա յաց նող հնա րա
վոր խմ բե րին (հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, կր թա կան հաս տա տու թյուն ներ և այլն): 
Հետևա բար այն պետք է հնա րա վո րինս պարզ և հս տակ շա րադր ված լի նի: 

 Մաս նա կից նե րի պրո ֆիլն ու սու ցա նող նե րի թի մի հա մար նաև ծրագ րային էլե մենտ նե րի պատ
րաստ ման հիմք է հան դի սա նում:

Եվ այս պես՝ ստորև ներ կա յաց ված է մաս նա կից նե րի պրո ֆի լը կազ մե լու հիմ նա կան տար րե րի 
ցան կը, որը ցան կա լի է հա մալ րել Ձեր ծրագ րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

 Տա րիք: Արդյոք ծրա գիրն ու նի տա րի քային որ ևէ սահ մա նա փա կում (ն շենք, որ տա րի քային խում
բը մե թոդ նե րի ընտ րու թյան գոր ծում հա ճախ որո շիչ դեր ու նի):

Լե զու նե րի իմա ցու թյուն: Այս ձեռ նար կի շր ջա նա կում հիմ նա կա նում ան դրա դարձ է կա տար վել 
Հա յաս տա նում ան ցկաց վող տե ղա կան մի ջո ցա ռում նե րին, որոնց աշ խա տան քային լե զուն հայե
րենն է եղել: Հա ճախ, սա կայն, ծրագ րի թե մային վե րա բե րող նյու թե րը կա րող են մա տուց վել նաև 
այլ լե զու նե րով: Նույ նիսկ տե ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի ըն թաց քում հնա րա վոր է, որ հան դի պում 
նա խա տես ված լի նի որոշ հյու րե րի հետ, ով քեր հա յա խոս չեն: Դա նշա նա կում է, որ մաս նա կից նե
րը պետք է տի րա պե տեն տվյալ լեզ վին, կամ կազ մա կեր պիչ նե րը պետք է թարգ մա նու թյուն նա խա
տե սեն: Կախ ված ծրագ րի նպա տա կից և դրա բո վան դա կային էլե մենտ նե րից՝ հարկ է հաշ վի առ նել 
մաս նա կից նե րի լե զու նե րի իմա ցու թյու նը և դրա մա սին նշել մի ջո ցառ ման հայ տա րա րու թյան մեջ:

Ծ րագ րին մաս նակ ցե լու մո տի վա ցիա: Կախ ված ծրագ րի բնույ թից՝ ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ, 
թե դուք՝ որ պես կազ մա կեր պիչ ներ, նախ ևա ռաջ ինչ եք ակն կա լում ծրագ րի մաս նա կից նե րից: Այդ 
ակն կա լիք ներն այ նու հետև պետք է հս տակ ձևա կեր պել և հաս կա նա լի դարձ նել մաս նա կից նե րի 
հա մար (օ րի նակ՝ բազ մար կիչ ներ (ա նգլ.՝ multipliers) պատ րաս տե լիս չենք կա րող սահ մա նա փակ
վել միայն մաս նա կից նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ, այլ ան հրա ժեշտ է, որ նրանք ի սկզ բա նե 
հաս կա նան, որ դա սըն թա ցից հե տո իրենք կրում են ստա ցած գի տե լիքն ու փոր ձը իրենց հա մայն
քին փո խան ցե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը): 

 Փոր ձի առ կա յու թյուն: Մաս նա կից նե րի փոր ձին վե րա բե րող հատ վա ծը թերևս առանց քայինն է 
մաս նակ ցի պրո ֆի լում: Այս հատ վա ծում պետք է հս տակ նշ ված լի նի, թե ծրագ րի թե մայի վե րա
բերյալ ինչ նախ նա կան գի տե լի քի և փոր ձի պա շար է ակն կալ վում: Օրի նակ՝ ու սու ցա նող նե րի 
ու սու ցան ման դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի հա մար առն վազն 3 կր թա կան մի ջո ցա ռում նե րի ըն
թաց քում կա րե լի է ու սու ցա նե լու փոր ձի առ կա յու թյուն սահ մա նել: Կա րե լի է այդ փոր ձի հա վաս
տիու թյու նը ստու գե լու հա մար պա հան ջել նաև հա մա պա տաս խան երաշ խա վո րագ րեր:

 Կազ մա կեր պու թյուն: Որ քա նո՞վ է կար ևոր, որ մաս նա կից նե րը ներ կա յաց նեն որ ևէ կազ մա կեր
պու թյուն, ի՞նչ կազ մա կեր պու թյան մա սին է խոս քը, արդյո՞ք մաս նա կից նե րը կա րող են նաև ոչ 
ֆոր մալ խմ բեր ներ կա յաց նել: Այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րում ին չո՞վ են զբաղ վում մաս նա կից նե
րը, արդյո՞ք կար ևոր է նրանց՝ որո շում կա յաց նող օղակ նե րում ներգ րավ վա ծու թյու նը: 

Ս տորև ներ կա յաց ված է մաս նակ ցի պրո ֆի լի մեկ հա կիրճ օրի նակ:

 Հա սա րա կա կան ոլոր տում գոր ծող 2040 տա րե կան ու սու ցա նող ներ, 
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ով քեր` 

l ու նեն հա սա րա կա կան ոլոր տում առն վազն 2 տար վա ու սու ցան ման փորձ,

l  տի րա պե տում են ռու սե րեն և ան գլե րեն (կամ ֆրան սե րեն) լե զու նե րին,

l  տի րա պե տում են հա մա կարգ չին (MS Word, MS Excel, MS PPT, Internet),

l  հե տա գա յում որ պես ու սու ցա նող աշ խա տե լու հան դեպ հե տաքրք րու թյուն են ցու ցա բե
րում,

l  կա րող են մաս նակ ցել ու սու ցան ման բո լոր փու լե րին:

 Մաս նա կից նե րի ընտ րու թյուն

Ան կախ մաս նա կից նե րի ընտ րու թյան չա փա նիշ նե րից, որոնք տար բեր ծրագ րե րում տար բեր տրա
մա բա նու թյամբ են մշակ վում, ան հրա ժեշտ է հս տակ սահ մա նել այդ չա փա նիշ նե րը և հայտ նի 
դարձ նել ծրագ րում ներգ րավ ված բո լոր կող մե րին, ցան կա լի է նաև՝ հնա րա վոր մաս նա կից նե րին: 

Ոչ ֆոր մալ կր թա կան գրե թե բո լոր մի ջո ցա ռում նե րում մաս նա կից նե րի ընտ րու թյունն իրա կա նաց
վում է առն վազն մաս նակ ցու թյան հայ տի հի ման վրա: Եր բեմն առ կա են նաև հար ցազ րույ ցի կամ 
որո շա կի պրակ տիկ աշ խա տանք կա տա րե լու փու լե րը:

Քա նի որ բո լոր ու սու ցա նող ներն առնչ վում են մաս նակ ցու թյան հայ տե րի հի ման վրա ընտ րու թյան 
կա տար մա նը, այդ իսկ պատ ճա ռով հարկ է այս գլ խում դրան հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել: 
Ստորև ներ կա յաց ված են այդ պի սի ընտ րու թյան տար բեր փու լե րը:

Գնահատման չափանիշների և 
սանդղակի սահմանում

l Ընդհանուր չափանիշների սահմանում (համապատասխան փորձ, 
մոտիվացիա, հնարավոր շարունակելիություն)

l Հատուկ խրախուսական չափանիշների սահմանում (սակավ 
հնարավորություններ)

l Յուրաքանչյուր չափանիշի համար գնահատման միավորի սահմանում

l Դատարկ հայտեր 
l Ակնհայտ թերի լրացված հայտեր

l Ցանկալի է, որ բոլոր հայտերն անհատապես գնահատվեն ընտրական 
հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից:

l Գնահատումը պետք է կատարվի ըստ սահմանված չափանիշների և 
սանդղակի:

l Ընտրական հանձնաժողովի բոլոր անդամների գնահատումների միջին 
թվաբանականի դուրսբերում

l Ըստ ծրագրում մասնակիցների նախատեսված քանակի` ընտրված 
մասնակիցների ցուցակի կազմում 

l Սպասող մասնակիցների սահմանում (մերժվածների առաջին մոտ 20%ը)

Խոտան հայտերի 
իդենտիֆիկացում և զտում

Ընտրական հանձնաժողովի 
անդամների կողմից հայտերի 
գնահատում

Արդյունքների ամփոփում

Ընտրված, մերժված և սպասող 
մասնակիցների ցուցակի կազմում
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Ն շենք, որ ծրագ րին դի մած բո լոր մաս նա կից նե րը, ան կախ իրենց կար գա վի ճա կից, պետք է կազ
մա կեր պիչ նե րից ան պայ ման պա տաս խան նա մակ ստա նան: Որ պես կա նոն, մշակ վում են 3 տե սակ 
բո վան դա կու թյուն ու նե ցող (դ րա կան, սպա սո ղա կան, բա ցա սա կան) նա մակ ներ, որոնք ու ղարկ
վում են հա մա պա տաս խան ցու ցա կում գրանց ված հայ տա տու նե րին: Սպա սո ղա կան նա մակ նե րի 
հաս ցեատե րե րին հարկ է ման րա մասն բա ցատ րել իրենց կար գա վի ճա կը, ըստ որի՝ նրանք կա րող 
են ծրագ րին մաս նակ ցել այն դեպ քում, երբ ծրագ րի հա մար ընտր ված մաս նա կից նե րից որ ևէ մե
կը հրա ժար վի իր մաս նակ ցու թյու նից: Ընդ որում՝ որ պես կա նոն, այդ պի սի դեպ քեր բա վա կա նին 
հա ճախ են լի նում:



84|      |

Ուսուցողական թիմերի ձևավորում և 
կառավարում

Ծ րագ րե րի որա կի չա փա նիշ նե րի խմ բում իրենց յու րա հա տուկ ու կար ևոր 
դերն ու նեն ու սու ցա նող նե րի խմ բի որա կա կան չա փա նիշ նե րը: Դրանք վե րա
բե րում են թե՛ ու սու ցա նող նե րի ան հա տա կան որակ նե րին, մաս նա գի տա կան 
ու նա կու թյուն նե րին ու ար ժե հա մա կար գին, թե՛ ընդ հա նուր առ մամբ ու սու ցա
նող նե րի թի մին: 

Այս բաժ նում ան դրա դարձ է կա տար վում հենց ու սու ցա նող նե րի թի մե րին, 
դրանց առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, խմ բի հա վա քագր ման և կա ռա վար ման 
հիմ նախն դիր նե րին, թի մային ու սու ցո ղա կան դե րե րին: 

 Թի մի ձևա վոր ման սկզ բունք նե րը, մե խա նիզմ նե րը, գոր ծըն թա ցը

Ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի նա խա պատ րաս տա կան կար ևոր անե լիք նե րից 
են ու սու ցո ղա կան ծրագ րի ու սու ցա նող նե րի թի մի հա վա քագ րումն ու նա խա
պատ րաս տումը: Կազ մա կեր պու թյուն նե րը հա ճախ այս հար ցե րին պատ շաճ 
ու շադ րու թյուն չեն դարձ նում, չնա յած դա հղի է բազ մա թիվ ռիս կե րով, քա նի 
որ ոչ ճիշտ ընտր ված և ան պատ րաստ ու սու ցա նող նե րի աշ խա տանքն ան մի
ջա կա նո րեն ու ան մի ջա պես ազ դում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցի, ու սու ցո ղա
կան ար դյունք նե րի, խմ բային դի նա մի կայի ու գոր ծըն թաց նե րի վրա: Կար ևոր 
են թի մի ներ քին ներ դաշ նա կու թյունն ու ներ քին տրա մա բա նա կան բալանսը, 
հա մա տե ղե լիու թյու նը, սա կայն ոչ պա կաս դեր ու նեն նաև ար ժե հա մա կար գի, 
մաս նա գի տա կան, ու սու ցա նո ղի կոմ պե տեն տու թյան խն դիր նե րը: 

Հետ ևյալ մի քա նի սկզ բուն քային բա լանս նե րի պահ պա նու մը կօգ նի ու սու
ցա նող նե րի խմ բում և ողջ ծրագ րի ըն թաց քում խու սա փել հնա րա վոր խն դիր
նե րից:

– Թիմիտարիքային,սեռային,աշխարհագրական,աշխատանքային
լեզվիիմացությանբալանս:Ուսուցանողներիթիմումմասնակիցների
թիրախայինխմբիներկայացվածություն:

 Այս խմ բի բա լանս նե րի ապա հո վու մը հատ կա պես կար ևոր է մի ջազ
գային և հա տուկ թի րախ խմ բե րի հետ աշ խա տան քի ու սու ցո ղա կան 
ծրագ րե րի պա րա գա յում: Այն լայն առու մով մաս նա կից նե րին հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս ու սու ցա նող նե րի խմ բի ան դամ նե րի մեջ գտնե
լու «ի րենց մար դուն», ով, ի տար բե րու թյուն մաս նա կից նե րի խմ բի 
կամ որոշ ան դամ նե րի, ու նի իրա կա նու թյան առա վել ման րա մասն ու 
առանձ նա հա տուկ պատ կե րա ցում և ճա նա չում: Սա օգ նում է հատ կա
պես բարդ խմ բե րի հետ աշ խա տան քի ըն թաց քում վս տա հու թյան ու 
բա րեն պաստ մթ նո լորտ ստեղ ծե լուն:

 Մե կից ավե լի աշ խա տան քային լե զու նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
կար ևոր է, որ ծրա գի րը վա րեն աշ խա տան քային բո լոր լե զու նե րով, 
այլ ոչ թե նույն՝ մեկ լեզ վից մյուսն անընդ հատ թարգ մա նու թյուն ապա
հո վեն: Այս պա րա գա յում ու սու ցա նող նե րի թի մի ան դամ նե րը պետք 
է տի րա պե տեն օգ տա գործ վող աշ խա տան քային բո լոր լե զու նե րին և 
ու սում նա կան բլոկ նե րը վա րեն իրենց հա մար առա վել հար մար աշ
խա տան քային լեզ վով: 

«Ուսուցանող(թրեյներ)`ոչֆորմալկրթա
կանգործընթացիմշակմանևիրականաց
մանհիմնականդերակատար:Կախված
կրթականգործընթացումիրներդրման
աստիճանից`կարողէհանդեսգալկա՛մ
որպեսբուն«ուսուցանող»(առավելագույն
հնարավորներդրում),կա՛մորպես«վա
րող»(ուսուցանմանմասնակիցներինգրե
թեհամահավասարներդրում)»:

 ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԱՐԳ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ
ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ ՈՉ ՖՈՐ ՄԱԼ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ, 
2006
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– Մասնագիտական,տեսականգործնականկոմպետենտություն,փորձառություն,աշխա
տաոճերի,նախընտրածդերերիբալանս:

 Այս բա լան սը ծրագ րի մե թո դա բա նա կան հա վա սա րակշռ վա ծու թյու նը, տար բեր ոճե րով ու
սու ցան վել նա խընտ րող մաս նա կից նե րի կա րիք նե րի բա վա րա րու մը, ծրագ րի մե թո դա կան 
բազ մա զա նու թյու նը, գի տա կանգործ նա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցումն ապա հո վե լու 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Ոճե րի և դե րե րի բազ մա զա նու թյու նը (ձայ նե րի, մարդ կանց, 
խո սե լաո ճե րի, մո տե ցում նե րի անընդ հատ փո փո խու թյան մի ջո ցով) ապա հո վում է ու շադ
րու թյան կա յու նու թյու նը: Կար ևոր է, սա կայն, ճիշտ պահ պա նել այս բա լան սը, քա նի որ 
չա փից շատ ու չա փից հա ճա խա կի փո փո խու թյու նը կա րող է հոգ նեց նել այն քան, որ քան և 
միօրի նա կու թյու նը: 

– Ավագ/կրտսերուսուցանողներիբալանս: 

 Այս բա լան սն ավագ գոր ծըն կեր նե րի հետ աշ խա տան քի ար դյուն քում և ըն թաց քում հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս ապա հո վե լու կազ մա կեր պու թյան սերն դա փո խու թյան և ու նա կու
թյուն նե րի փո խանց ման խն դիր նե րը` կր թե լով, զար գաց նե լով սկս նակ ու սու ցա նող նե րի 
հմտու թյուն նե րը: Այս պա րա գա յում կրտ սեր ու սու ցա նող նե րը, ստանձ նե լով ավե լի թեթև 
դե րեր (այս դեպ քում կար ևոր է նաև խո սել հո նո րար նե րի տար բե րու թյան մա սին), անընդ
հատ հե տա դարձ կա պի ու մաս նա գի տա կան խոր հուրդ նե րի մի ջո ցով կա տա րե լա գործ վե
լու հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում: 

 Թի մային բա լանս նե րի ու բազ մա զա նու թյան ապա հո վումն ան հրա ժեշտ է, սա կայն առա վել քան 
դա կար ևոր վում է թի մում նույ նա տիպ ար ժեք նե րի, ծրագ րի նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի, արդ
յունք նե րի և ու ղերձ նե րի պատ կե րաց ման, ու սու ցան ման սկզ բունք նե րի, տար բեր դժ վա րին իրա
վի ճակ նե րի լուծ ման, փո խօգ նու թյան, էթի կայի նոր մե րի շուրջ միաս նա կան, ընդ հա նուր, հա մա
ձայ նեց ված մո տե ցում նե րի կամ գո նե դրանց շուրջ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի առու մով: 

 Թի մի ցան կա լի /անհ րա ժեշտ ան դամ նե րի նկա րագ րու թյուն/ սահ մա նում, թի մի ընտ րու թյուն, 
չա փա նիշ նե րի սահ մա նում

Ծ րագ րի նպա տակ նե րի, խն դիր նե րի, հիմ նա կան մե թո դա բա նա կան մո տե ցում նե րի պար զա բա նու
մից հե տո ան հրա ժեշտ է ու սու ցա նող նե րի վե րա բե րյալ մշա կել կազ մա կեր պու թյան մո տե ցում նե
րը: Կա րիք կա հս տա կեց նե լու, թե ինչ տի պի, ինչ ու նա կու թյուն նե րի, ինչ փոր ձա ռու թյան ու ընդ հա
նուր պրո ֆի լի մաս նա գետ ներ են հար կա վոր ծրագ րի ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րի իրա կա նաց ման 
և կոնկ րետ թի րախ խմ բի հետ աշ խա տան քի հա մար: Ճիշտ է, որ մշակ վեն նաև Ձեր ծրագ րին մաս
նակ ցե լու հայտ ներ կա յաց րած ու սու ցա նող նե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը: 

Ու սու ցա նող նե րի կոմ պե տենտ և որա կյալ խումբ ու աշ խա տանք ապա հո վե լու գոր ծըն թա ցը մի 
քա նի կար ևոր կե տե րից է բաղ կա ցած` թի մի հա վա քագ րում, թի մային հան դի պում ներ ծրագ րից 
առաջ և ըն թաց քում, թի մի գործ նա կան ու մաս նա գի տա կան աջակ ցու թյուն: 

 Թի մի հա վա քագ րում 

Այս գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու հա մար ցան կա լի է պատ րաս տել թի մի հա վա քագր ման տե ղե
կատ վա կան փա թեթ՝ բաղ կա ցած հետ ևյալ բա ժին նե րից.

 Տիտ ղո սա թերթ

l տ վյալ փաս տաթղ թի հա մար և ամ սա թիվ (ե թե այդ պի սի գործա վա րու թյուն ար վում է կազ
մա կեր պու թյան կող մից),

l  կազ մա կեր պիչ ներ,
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l ծ րագ րի ան վա նում, ան ցկաց ման վայր, ժամ կետ ներ, դի մե լու վերջ նա ժամ կետ:

 Նե րա ծա կան մաս (մինչև 1.5 էջ)

l ծ րագ րի նկա րագ րու թյուն (ծ րագ րի ան վա նում, կազ մա կեր պող և ֆի նան սա վո րող կա ռույց
ներ, ծրագ րի գա ղա փա րի նկա րագ րու թյուն, դե րը կազ մա կեր պու թյան հա մար, կա րի քը և 
առ կա մար տահ րա վեր ներ, նպա տակ, խն դիր, ակն կա լիք ներ, ծրագ րի ան ցկաց ման ամ սա
թի վը, վայ րը), 

l ու սու ցա նող նե րի պա տաս խա նատ վու թյուն նե րի ու անե լիք նե րի շր ջա նակ, կոնկ րետ 
ստանձ նե լիք դե րեր, 

l ու սու ցա նո ղի ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն նե րի առ կա յու թյուն, ցան կա լի պրո ֆիլ (ը նդ հա նուր 
ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման, սկզ բունք նե րի, ար ժեք նե րի հետ կապ ված 
ու նա կու թյուն ներ և հա տուկ թե մայի հետ կապ ված ու նա կու թյուն նե րի հա մա խումբ, տա րի
քային պա հանջ ներ), ում կտր վի առաջ նա հեր թու թյուն,

l  մաս նակ ցու թյան ֆի նան սա տեխ նի կա կան պայ ման ներ (հո նո րար, նա խա պատ րաս տա կան 
հան դի պում նե րի օրեր, զբաղ ված օրե րի քա նակ, այլ զբաղ վա ծու թյուն),

l  դի մե լու վերջ նա ժամ կետ և հաս ցե (հաս ցե, ուր կա րե լի է դի մել հար ցե րի դեպ քում, երբ և 
ինչ պես է ան ցկաց վում ընտ րու թյու նը, երբ, ու մից և ինչ պես կա րե լի է ակն կա լել պա տաս
խան նե րը):

 Հայ տի ձև 

l անձ նա կան և կոն տակ տային տվյալ ներ,

l  թե մա տիկ և մաս նա գի տա կան այլ ու նա կու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման հար ցեր, որոնք կապ
ված են ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն նե րի հետ և բա ցատ րում /ա պա ցու ցում են դրանց առ կա
յու թյու նը,

l  հա տուկ ու նա կու թյուն ներ,

l  նա խոր դող փորձ,

l  մո տի վա ցիա,

l CV:

Ն մա նաբ նույթ փա թեթ նե րի կազմ ման բո վան դա կային և տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի առա վել 
ման րա մաս նե րը և խոր հուրդ նե րը կա րե լի է գտ նել մաս նա կից նե րի հայ տահ րա վեր նե րի մշակ մա
նը վե րա բե րող գլ խում:

 Թի մի հա վա քագր ման տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում` «Երբ, ում, ինչ պես» 

Երբ թի մի ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն ներն ամ րագր ված են, և պատ րաստ է հա վա քագր ման տե
ղե կատ վա կան փա թե թը, այն պետք է հնա րա վո րինս լայ նո րեն տա րա ծել ու սու ցա նող նե րի տար
բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րում ու ան կախ հա մայնք նե րում (trainer pools), մաս նա գի տաց ված 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում (հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, բիզ նես, կր թա կան ասո
ցիացիաներ), ան հատ ու սու ցա նող նե րի (freelancer) ու ոչ ֆոր մալ կր թու թյամբ զբաղ վող կազ մա
կեր պու թյուն նե րի շր ջա նում: 

 Թե՛ ու սու ցա նող նե րի, թե՛ այ նու հետև մաս նա կից նե րի ընտ րու թյան հետ կապ ված անե լիք նե րը 
պետք է ճիշտ ժա մա նա կին պլա նա վո րե լ՝ ցայտ նո տային իրա վի ճակ նե րից խու սա փե լու հա մար, 
հատ կա պես եթե աշ խա տում եք մի ջազ գային ծրագ րե րում և խմ բե րի հետ: Բանն այն է, որ կան 
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տոմ սե րի գն ման, վի զա նե րի տրամադրման, տնային հանձ նա րա րու թյուն նե րի ու նա խա պատ
րաստ ման հար ցեր: Ստորև ներ կա յաց ված են տար բեր աշ խա տանք նե րի հա մար ան հրա ժեշտ ժա
մա նա կի մո տա վոր սահ ման նե րը:

Գոր ծո ղու թյուն Ժամ կետ (մինչ ծրագ րի կամ մի
ջո ցառ ման սկիզ բը)

Ու սու ցա նող նե րի հա վա քագր ման փա թե թի պատ րաս տում, տա րա ծում 45 ամիս առաջ

Դի մե լու վերջ նա ժամ կետ 34 ամիս առաջ

Ու սու ցա նող նե րի թի մի ընտ րու թյուն, ար դյունք նե րի հրա պա րա կում 34 ամիս առաջ

Ու սու ցա նող նե րի մաս նակ ցու թյան հաս տա տում 3 ամիս առաջ

Ու սու ցա նող նե րի թի մի նա խա պատ րաս տա կան հան դի պում 23 ամիս առաջ

Մաս նա կից նե րի փա թե թի պատ րաս տում 23 ամիս առաջ

Մաս նա կից նե րի հայ տահ րա վեր 23 ամիս առաջ

Մաս նա կից նե րի դի մե լու վերջ նա ժամ կետ 56 շա բաթ առաջ

Մաս նա կից նե րի ընտ րու թյուն, ար դյունք նե րի հրա պա րա կում 6 շա բաթ առաջ

Մաս նակ ցու թյան հաս տա տում 5 շա բաթ առաջ

Մաս նա կից նե րի տեխ նի կա կան և բո վան դա կային նա խա պատ րաս տում 3 շա բաթ առաջ

 Թի մային հան դի պում ներ 

Թի մային հան դի պում նե րի ար դյու նա վետ կազ մա կեր պու մը ծրագ րի նա խա պատ րաստ ման որա կի 
գրա վա կանն է: Լավ նա խա պատ րաստ ված գոր ծըն թա ցը ծրագ րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ մի 
շարք խն դիր նե րից խու սա փե լու կամ դրանց ի հայտ գա լու պա րա գա յում հնա րա վո րինս արագ 
ու ար դյու նա վետ լու ծե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Թի մային հան դիպ ման նպա տակ նե րը մի 
քա նիսն են: Մի կող մից դրանք թի մի ան դամ նե րի ծա նո թու թյան, հա մա տեղ աշ խա տան քի քն նարկ
ման, մի մյանց մո տե ցում նե րի պար զա բան ման, մյուս կող մից ծրագ րի բո վան դա կային մա սի պլա
նա վոր ման, մեկ այլ կող մից ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րի ու գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման քն նարկ
ման ու ծրագր ման հա մար են նա խա տես ված: Այդ հան դի պում նե րի լա վա գույն տևո ղու թյու նը 23 
օր է: Թի մի հան դիպ ման հնա րա վոր օրա կար գը կա րող է հետ ևյալ տեսքն ու նե նալ.

 1. ու սու ցա նող նե րի թի մի ան դամ նե րի ծա նո թու թյուն, հան դիպ ման ակն կա լիք նե րի պար զա
բա նում, ծրագ րի թի մի ան դամ նե րի՝ թե մա նե րի հետ կապ ված կոմ պե տեն տու թյան ու փոր
ձի ներ կա յա ցում,

2.  հան դիպ ման օրա կար գի հաս տա տում, դե րա բաշ խում (հան դիպ ման ար ձա նագ րու թյան 
պատ րաս տում, հան դիպ ման վա րում և այլն),

3. ծ րագ րի գա ղա փա րի նե րա ծու թյուն,

4.  կազ մա կեր պա կան ու սու ցո ղա կան քա ղա քա կա նու թյան, սկզ բունք նե րի, կա նոն նե րի, 
մշակույ թի ներ կա յա ցում, 

5. ու սու ցո ղա կան ծրագ րի ան ցկաց ման վայ րի այ ցե լու թյուն, 

6. ու սու ցո ղա կան թի մի ակն կա լիք նե րը ծրագ րից,

7.  թի մի ան դամ նե րի մո տե ցում ներն ու սուց ման գոր ծըն թա ցին, ու սուց ման ըն թաց քում 
անձնա կան կա րիք ներ, 

8. այն ու նա կու թյուն նե րի տի րա պետ ման ինք նագ նա հա տա կա նը, որոնք պետք է ու սու ցա
նեն թի մի ան դամ նե րը (թի մում թե մա տիկ ու նա կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև հա վե լյալ մաս
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նա գետ նե րի նե րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը պար զե լու նպա տա կով),

9.  թի մային աշ խա տան քի սկզ բունք նե րի քն նար կում, թի մային հա մա գոր ծակ ցու թյուն ծրագ
րի ըն թաց քում, ցան կա լի դե րեր, 

10. ծ րագ րի նպա տա կի, խն դիր նե րի, ակն կա լիք նե րի հս տա կե ցում. կա րի քի դեպ քում՝ վե րա
ձևա կեր պում,

11.  մաս նա կից նե րի պրո ֆի լի ուր վագ ծում, ընտ րու թյան չա փա նիշ նե րի մշա կում, ընտ րու թյան 
տեխ նի կա կան կազ մա կեր պում,

12.  մաս նակ ցու թյան հայ տահ րա վե րի և տա րած ման ռազ մա վա րու թյան մշա կում, 

13. օ րա կար գի մշա կում և աշ խա տան քային մե թոդ նե րի քն նար կում,

14.  հա վե լյալ ու սու ցո ղա կան աջակ ցու թյան կա րիք (հ րա վիր ված դա սա խոս ներ, փոր ձա գետ
ներ և այլն),

15. ծ րագ րի հաշ վետ վու թյուն նե րի և ու սու ցո ղա կան զե կույց նե րի պատ րաս տում, 

16. անհ րա ժեշտ տեխ նի կա կան մի ջոց ներ և գրե նա կան պի տույք ներ, 

17. աշ խա տանք նե րի բաշ խում,

18.  թի մային նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նա կա ցույց,

19.  հա ղոր դակ ցու թյան կազ մա կեր պում մինչև ծրագ րի սկիզ բը,

20.  հան դիպ ման գնա հա տում:

 Ու սու ցա նող նե րի թի մե րի կա ռա վար ման հետ կապ ված հար ցե րը նաև ընդ հա նուր առ մամբ թի
մային աշ խա տան քի, միջմ շա կու թային թի մային աշ խա տան քի շատ բա ղադ րիչ ներ ու նեն, և ցան
կա լի է, որ հնա րա վո րու թյան դեպ քում դրանք առա վել ման րա մասն ու սում նա սիր վեն:

Թի մային աշ խա տանք և փո խազ դե ցու թյուն ներ, աշ խա տան քի բաշ խում և դե րա կա տա րում 

Ու սու ցա նո ղի դե րի և ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ և 
բազ մա պի սի ըն կա լում ներ, և այդ ըն կա լում նե րով են մար դիկ մաս նակ ցում ծրագ րին: Ուս տի թի մի 
կազմ ման աշ խա տան քում կար ևոր են նաև այդ հար ցե րի դի տար կումն ու քն նար կու մը, ու սու ցա
նող նե րի ստանձ նե լիք կամ առա վել ըն կա լե լի ու հո գե հա րա զատ դե րե րը: Դե րե րի խիստ տա րան
ջա տու մը սոսկ պայ մա նա կան է, քա նի որ նույն ու սու ցա նո ղը նույն ծրագ րի ըն թաց քում՝ գոր ծըն
թա ցի տար բեր հատ ված նե րում, ստանձ նում է տար բեր դե րեր: Այս բա ժա նու մը զուտ գործ նա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի. դա խմ բում տար բեր դե րեր միավո րե լու և դրանք ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
կա տա րե լա գործ ման հա մար կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Այդ դե րե րից մի քա նի սը ներ
կա յաց ված են ստորև.

l Ու սու ցիչ 

l Ման կա վարժ

l  Մե նե ջեր

l  Վե րահս կիչ

l  Ծաղ րա ծու

l  Քոուչ, ան ձնա կան աճ ապա հո վող ան ձ (coach)

l Մ տա ծող 

l Աստղ

l  Գի տու նիկ 
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l Օգ նա կան 

l Ըն կեր, ավագ ըն կեր 

l Խորհր դա տու 

l Կազ մա կեր պիչ 

l Ու սու ցա նող 

l Ա ջա կից 

l Մ շա կու թային և ժա ման ցի ծրագ րե րի հա մա կար գող 

l Ու սում նա սի րող 

l Կա պող օղակ 

l Շա հե րի պաշտ պան

l  Հե ղի նա կու թյուն 

 Դե րե րը և դրանց ընտ րու թյունն ու փոխլ րա ցու մը հա ճախ կախ ված են առա ջադր ված նպա տակ նե
րից, խն դիր նե րից, աշ խա տան քի բնույ թից, թի րախ խմ բից, խմ բային դի նա մի կայից, ու սուց ման վե
րա բե րյալ մաս նա կից նե րի ու նե ցած պատ կե րա ցում նե րից ու ակն կա լիք նե րից, խմ բում առ կա հիմ
նախն դիր նե րից, ան ձնա կան աջակ ցու թյան և ու շադ րու թյան կա րի քի աս տի ճա նից, մաս նա կից նե
րի ու սուց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րից և ու սուց ման ոճե րից, փոր ձա ռու թյան մա կար դա կից 
և այլն: Կար ևոր է, որ թի մի յու րա քան չյուր ան դամ իր վրա վերց նի այն պար տա կա նու թյուն ներն ու 
դե րե րը, որոնց մի ջո ցով հնա րա վո րինս շատ կկա րո ղա նա տալ ու սու ցան վող նե րին: Ու սու ցա նո ղը 
պետք է տի րա պե տի մե կից ավե լի դե րե րի, քա նի որ դրանց փոխլ րա ցու մը, ադեկ վատ կի րա ռու մը 
բարձ րաց նում են ու սու ցան ման ար դյու նա վե տու թյու նը: 
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 ԳՈՐ ԾԻ ՔԱ ՐԱՆ

Մ տագ րոհ

Մ տագ րո հը ստեղ ծա րա րու թյան ան հա տա կան կամ խմ բային գոր ծիք է, որը որո շա կի խնդ րի լուծ
ման եղա նակ ներ գտ նե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում` վեր հա նե լով և հա վա քե լով մաս նա
կից նե րի կող մից առա ջարկ ված գա ղա փար ներն ու հիմն վե լով դրանց վրա: Մտ քե րի գրո հը նոր 
առար կա ներ կա յաց նե լու, ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յու թյու նը խրա խու սե լու և բազ մա թիվ գա
ղա փար նե րի արագ ծնունդ տա լու մի ջոց է: Այն կա րող է օգ տա գործ վել որո շա կի խն դիր լու ծե լու 
կամ որ ևէ հար ցի պա տաս խա նե լու նպա տա կով:

Այս տեր մի նը 1953 թին հրա տա րա կած իր «Գործ նա կան եր ևա կա յու թյուն» («Applied Imagination») 
գր քում առաջ է քա շել Ա. Ֆ. Օս բոր նը: Նա նշում է, որ գա ղա փար նե րի հղաց ման գոր ծում ավե լի 
ար դյու նա վետ է հա մա տեղ, քան ան հա տա կան աշ խա տան քը: Ըստ տե սա բա նի, ով նաև գո վազ
դային ըն կե րու թյան տնօ րեն էր, գա ղա փա րա կան ար դյու նա վե տու թյան (ideative efficacy) հա մար 
հար կա վոր է եր կու սկզ բունք` մե ծա քա նա կու թյուն և հե տաձգ ված գնա հա տա կան/քն նա դա տու
թյուն: Հենց այդ սկզ բունք նե րի հի ման վրա էլ առանձ նաց վում են մտագ րո հի հիմ նա կան կա նոն
նե րը, որոնք միտ ված են գա ղա փար նե րի հղաց մա նը, ընդ հա նուր ստեղ ծա րա րու թյան մթ նո լոր տի 
ձևա վոր մա նը: Այդ կա նոն ներն են.

  Գա ղա փար նե րի, մտ քե րի քա նա կի վրա շեշ տադ րում,

 Քն նա դա տու թյան հե տաձ գում/ կար ճում, 

 Ար տա ռոց գա ղա փար նե րի քա ջա լե րում,

 1+1=3` գա ղա փա րը կա րող է մշակ վել մի քա նի ավե լի թույլ գա ղա փար նե րի կա տա րե լա
գործ մամբ կամ հա մադր մամբ:

Մ տագ րո հի կազ մա կերպ ման ցու ցում ներ

 Ընտ րե՛ք այն խն դի րը, որի շուրջ ցան կա նում եք մտ քե րի գրոհ ան ցկաց նել և ձևա կեր պե՛ք 
այն որ պես հս տակ, հաս կա նա լի, պարզ հար ցադ րում կամ պն դում: 

 Հար ցը գրե՛ք բո լո րի հա մար տե սա նե լի տե ղում: Նույն տե ղում գրան ցե՛ք ար տա հայ տած 
բո լոր մտ քե րը՝ մեկ եր կու բա ռով դրանք ձևա կեր պե լով: 

 Ե թե առա ջար կը հս տակ չէ, խնդ րե՛ք, որ պար զա բա նեն այն:

 Մտ քե րի գրո հը դա դա րեց րե՛ք այն ժա մա նակ, երբ մտ քեր այլևս չկան, կամ դրանք 
կրկնվում են:

 Մ տագ րո հի ան ցկաց ման հա մար մաս նա կից նե րի լա վա գույն թի վը 12ն է:

Ա ռա ջին փու լի կա նոն ներ 

Սխալառաջարկներչկան: Յու րա քան չյուր հն չած միտք, գա ղա փար, առա ջարկ հա վա սա րա պես 
կար ևոր և ար ժա նի է ու շադ րու թյան ու մտագ րո հի փու լում գո յու թյուն ու նե նա լուն:

Գրիչը«ուղեղ»չունի: Յու րա քան չյուր հն չած միտք պետք է գր վի հա վա սա րա պես տե սա նե լի տե
ղում՝ առանց որ ևէ վեր լու ծա կան, դա սա կարգ ման, մշակ ման աշ խա տան քի:

Յու րա քան չյու րի ներգ րավ վա ծու թյու նը հույժ կար ևոր է: Մտագ րո հի վար ման ըն թաց քում վա րո ղը 
պետք է տար բեր մե թոդ նե րով խրա խու սի, ան գամ պար տադ րի յու րա քան չյու րի մաս նակ ցու թյու նը:

Սեղմումենքմինչևերկրորդ«վերջը»:Երբ թվում է, որ այլևս որ ևէ նոր միտք չկա, պետք է ևս 
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մեկ ան գամ նոր գա ղա փար նե րի մտահ ղաց ման փորձ կա տա րել, նույնիսկ եթե դրանք անհեթեթ 
կթվան:

Սեփականկարծիքիառաջարկմիայնգործընթացըքաջալերելու համար: Վա րո ղը չպետք է ինքն 
առա ջի նը մտ քեր առա ջար կի կամ ուղ ղոր դի մտագ րո հը: Դա հնա րա վոր է միայն այն պա րա գա
յում, երբ կա խմ բին ակ տի վաց նե լու, աշ խա տան քը հս տա կեց նե լու, օրի նա կի մի ջո ցով մտագ րո հի 
իմաստն առա վել բա ցատ րե լու կա րիք:

 Փուլ առա ջին`  Նյու թի հա վա քում 

Հա վա քում ենք քն նարկ վող թե մայի վե րա բե րյալ բո լոր մտ քե րը/ գա ղա փար նե րը /ա ռա ջարկ նե րը և 
դրանք գրան ցում առանց քն նարկ ման: 

 Փուլ երկ րորդ`  Նյու թի հա մա կար գում 

Քն նար կում ենք հա վաք ված բո լոր մտ քե րը/ գա ղա փար նե րը /ա ռա ջարկ նե րը: 

« Մա ղում ենք» կրկ նու թյուն նե րը և ակն հայտ ան հե թե թու թյուն նե րը: 

Հա մա կար գում ենք հա վաք ված նյու թը և բա ժա նում տրա մա բա նա կան բլոկ նե րի: 

 Փուլ եր րորդ` Առաջ նայ նու թյուն ներ 

Ս տաց ված բլոկ նե րը դա սա վո րում ենք՝ ըստ առաջ նայ նու թյան: 

Ս տաց ված բլոկ նե րի նյու թը (կե տե րը) դա սա վո րում ենք՝ ըստ առաջ նայ նու թյան: 

 Փուլ վեր ջին (ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ) 

Քն նար կում ենք, թե ե՞րբ և ինչ պե՞ս ենք օգ տա գոր ծե լու առ կա նյու թը:

Մ տագ րո հի մե թո դում հա վա սա րա պես կար ևոր և հիմ նա կան են բո լոր փու լե րը, և յու րա քան չյու րը 
պետք է ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ իրա գոր ծել, ամ փո փել: Ցա վոք, հա ճախ գա ղա փար նե րի 
հա վա քագ րու մից հե տո աշ խա տանքն ավարտ վում է, և գոր ծը մնում է թե րի, ին չը միան գա մից ազ
դում է մե թո դի ար դյու նա վե տու թյան վրա:

 Փոքր խմ բե րում աշ խա տան քի տեխ նի կա ներ 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ հիմ նա կան աշ խա տան քը տար վում է ան հատ 
մաս նա կից նե րի հետ: Նրանք ընտր վում են որ պես ան հատ ներ և դա սըն թա ցի ավար տին իրենց 
հա մայնք ներ են վե րա դառ նում նույն պես որ պես ան հատ ներ: Ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի հիմ նա
կան բա ղադ րիչ նե րից է մաս նա կից նե րի ան հա տա կան աշ խա տան քը, ինչ պես նաև ան հա տա կան 
ռեֆ լեք սիա ստաց ված ար դյունք նե րի ու գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ: 

Ու սու ցան ման ան հա տա կան բա ղադ րի չը խիստ կար ևո րե լով հան դերձ՝ պետք է, սա կայն, նշել, 
որ ու սու ցան ման ըն թաց քում հիմ նա կան ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թաց նե րը կազ մա կերպ վում են՝ 
հիմն վե լով թի մային պա տաս խա նատ վու թյան, թի մային ոգու և փոքր խմ բե րով աշ խա տան քի 
վրա: Փոքր խմ բե րով աշ խա տան քի առանց քում բազ մա պի սի վար ժու թյուն ներն են, սա կայն կոնկ
րետ թե մա նե րի և խն դիր նե րի քն նարկ ման հա մար կա րող է դի տարկ վել նաև առան ձին գոր ծիք: 
Խմբային աշ խա տան քը կառավարելու, կազմակերպելու և դրա ար դյու նա վե տու թյունն ապա հո
վե լու հա մար առ կա են որո շա կի տեխ նի կա ներ, որոնք ներ կա յաց վում են այս բաժ նում:

 Սա կայն, նախ քան տեխ նի կա նե րի նկա րագր մանն ան ցնե լը պար զա բա նենք բուն՝ փոքր խումբ 
հաս կա ցու թյու նը: Ընդ հա նուր խմ բի քա նա կից կախ ված՝ փոքր խումբ կա րող է հա մար վել 3ից 
սկ սած մաս նա կից նե րի ցան կա ցած խումբ, որում հնա րա վոր են մաս նա կից նե րի հա մա հա վա
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սար ներդ րում և խմ բային աշ խա տան քի նոր մալ դի նա մի կա: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ լա վա գույն 
խմբային դի նա մի կան ապա հով վում է, երբ խմ բում կան 57 մաս նա կից, սա կայն նույ նիսկ 10 հո
գա նոց խմ բերն էլ որոշ ձևա չա փե րում կա րող են հա մար վել փոքր խմ բեր (ա սենք՝ երբ ծրագ րին 
մաս նակ ցում է 100200 ան ձ):

 Փոքր խմ բե րով աշ խա տան քի տևո ղու թյու նը նույն պես կա րող է տա տան վել խիստ լայն մի ջա
կայ քում: Այն կա րող է տևել 15 րո պեից մինչև մի քա նի օր՝ կախ ված հանձ նա րա րու թյու նից կամ 
աշ խա տան քի թե մայից: 

Եր բեմն քն նարկ ման հա մար նա խա տես ված հար ցե րի քա նա կը մեծ է, և մաս նակ ցային սկզ բուն
քով պայ մա նա վոր ված՝ ցան կա լի է քն նար կել նաև ար ծարծ վե լիք հար ցե րը և դրանց հեր թա կա
նու թյու նը: Այս պա րա գա յում օգ նու թյան են հաս նում, այս պես կոչ ված, չափ ման (ranking) մե
թոդ նե րը: Դրան ցից են, օրի նակ, «աս տի ճա նի մե թո դը», որի կի րառ ման ըն թաց քում պա տի վրա 
պատ րաստ վում կամ նկար վում է այ գե գոր ծա կան աս տի ճա նի նման աղյու սակ, որն ու նե նում է 
քն նարկ ման հար ցե րի քա նա կով աս տի ճան ներ: Մաս նա կից նե րին տր վում են տպ ված հար ցե րի 
օրի նակ ներ և խնդ րում, որ հար ցե րը խմ բում քն նար կեն և դա սա վո րեն վեր ևից ներքև՝ ըստ դրանց 
կար ևո րու թյան: Եր բեմն մաս նա կից նե րին տր վում է նաև մի դա տարկ քարտ, որ տեղ նրանք կա րող 
են ավե լաց նել իրենց առա ջար կած հար ցը: Մեկ այլ չափ ման սխե մա է, այս պես կոչ ված, «ա դա
ման դը», երբ հա տա կին կամ պա տի վրա կա ռուց վում է դիագ րամ, որի վրա որոշ վում են առա ջին՝ 
ամե նա կար ևոր թե ման, վեր ջին՝ նվազ կարևորությամբ թե ման, իսկ մյուս նե րը, ըստ կար ևո րու թյան 
նվազ ման, դա սա վոր վում են առա ջի նին հա ջոր դող աս տի ճան նե րի վրա: 

2րդ մակարդակի 
թեմա

2րդ մակարդակի 
թեմա

4րդ մակարդակի 
թեմա

4րդ մակարդակի 
թեմա

3րդ մակարդակի 
թեմա

3րդ մակարդակի 
թեմա

3րդ մակարդակի 
թեմա

Ամենակարևոր 
թեմա

Նվազ 
կարևորությամբ 

թեմա

Թեմա 1

Թեմա 2

Թեմա 3

Թեմա 4

Թեմա 5

Թեմա 6

ԱԴԱՄԱՆԴԻ ՍԽԵՄԱ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԽԵՄԱ
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 Փոքր խմ բե րով աշ խա տան քին կա րող է նա խոր դել, այս պես ասած, «բզ զա ցող խումբ» աշ խա
տան քը, երբ մեկ կամ մի քա նի թե մա ներ/խն դիր ներ հա ջոր դա բար ըն թերց վում են վա րո ղի կող մից, 
և մաս նա կից նե րին առա ջարկ վում է, որ ինք նու րույն կազ մեն 23 ա կան հո գուց բաղ կա ցած խմ բեր 
և խիստ արագ մտ քեր փո խա նա կեն այդ թե մայի/խնդ րի շուրջ: Եթե մեկ թե մա է, խմ բերն այ նու
հետև փոխ վում են, իսկ եթե մի քա նի թե մա ներ են, ապա ըն թերց վում է հա ջորդ թե ման, և առա
ջարկ վում է, որ նույն աշ խա տան քը կա տար վի ար դեն փո փոխ ված խմ բե րով: «Բզ զա ցող խումբ» 
աշ խա տան քը հազ վա դեպ է ինք նու րույն ար դյունք ներ տա լիս և ավե լի շատ նա խա տես ված է սա
ռույ ցի բեկ ման ու նախ նա կան մտ քե րի փո խա նակ ման խթան ման հա մար, ին չին պետք է հա ջոր դի 
նույն խն դիր նե րի շուրջ ավե լի հա մա կարգ ված աշ խա տան քը:

 Մեկ այլ նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք է «պա տին գրե լու» տեխ նի կան: Այս պա րա գա յում 
մաս նա կից նե րին տվյալ խնդ րի վե րա բե րյալ իրենց կար ծիք նե րը/ մո տե ցում նե րը ան հա տա պես ար
տա հայ տե լու հնա րա վո րու թյուն է տր վում. նրանք թղ թի կտոր նե րի կամ կպ չուն թղ թե րի վրա գրի են 
առ նում իրենց մտ քե րը և դրանք փակց նում պա տին: Դրա մի ջո ցով մաս նա կից ներն իրենց մտ քե րը 
և դիր քո րո շում նե րը հս տա կեց նում են նախ քան խմ բային քն նար կու մը, որը կա րող է ազ դել դրանց 
վրա: Վա րո ղը կա րող է նաև խմ բա վո րել/ դա սա կար գել այդ մտ քե րը և դիր քո րո շում նե րը, ին չը թույլ 
կտա ավե լի ար դյու նա վետ պլա նա վո րել հա ջոր դող քն նար կու մը:

Քն նարկ ման թե ման կա րող է որոշ վել նաև՝ որոշ չա փով անո րո շու թյան (« բախ տի») տարր ապա հո
վե լով, այ սինքն՝ կի րա ռե լով, այս պես կոչ ված, «մտ քե րի գլ խարկ» տեխ նի կան: Այս դեպ քում մաս
նա կից նե րից յու րա քան չյու րը փոք րիկ թղ թի վրա գրում է, թե ինքն ինչ կու զեր քն նար կել, ապա 
թուղ թը ծա լե լով՝ գցում է գլ խար կի մեջ: Այ նու հետև վա րո ղը մեկ առ մեկ հա նում է թղ թիկ նե րը, և 
ըստ դուրս գա լու հեր թա կա նու թյան էլ՝ մինչև նա խա տես ված ժա մա նա կի կամ թե մա նե րի ավար տը 
քն նար կում են նշ ված խն դիր նե րը: 

Ամ փո փե լով կա րե լի է ասել, որ մաս նա կից նե րի խմ բային աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման հա մար 
ոչ ֆոր մալ կր թու թյան գոր ծի քա րանն ու նի բազ մա թիվ այլ տեխ նի կա ներ և վար ժու թյուն ներ: Եվ 
բնա կա նա բար պետք չէ կանգ առ նել նշ ված ծաղ կա քա ղի վրա, այլ հարկ է մշ տա պես հարս տաց նել 
գոր ծի քա րա նը՝ ծա նո թա նա լով նաև այլ մե թո դա կան շտե մա րան նե րին (ին տեր նե տային ռե սուրս
ներ, դա սագր քեր և ու սու ցո ղա կան այլ նյու թեր):

Ուսուցման դրամատիկ մեթոդներ

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան սկզ բունք նե րից մե կը հո լիս տիկ մո տե ցումն է ու սուց մա նը: Դա նշա նա կում է 
աշ խա տանք թե՛ ին տե լեկ տու ալ, թե՛ ֆի զի կա կան, թե՛ զգա յա կան/ հու զա կան, թե՛ հոգ ևոր ոլորտ նե
րի հետ: Ուս տի մե թո դա կան գոր ծի քա րա նը նե րա ռում է այն պի սի մե թոդ ներ, որոնք այդ ոլորտ նե
րին առնչ վում են առան ձին ա ռան ձին կամ որո շա կի հա մադր մամբ: 

Դ րա մայի կամ թա տե րա կա նաց ման հի ման վրա մշակ ված մե թո դա կան վար ժու թյուն նե րի խում բը 
համակողմանի մո տեց ման ամե նա գոր ծուն, ար դյու նա վետ, ազ դե ցիկ օրի նակն է: Բա ցի դրա նից՝ 
այդ մե թոդ նե րը գոր ծուն են նաև ու սուց ման տար բեր ոճե ր և տար բեր փոր ձա ռու թյուն ու նե ցող 
մաս նա կից նե րի հա մար: Դրա մա տիկ վար ժու թյուն նե րը հս տակ իրա վի ճակ, փոր ձա ռու թյուն, հու
զա կան հա մա տեքստ մո դե լա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն են ստեղ ծում: Այդ ամե նի մաս նա կի ցը 
դառ նա լով՝ ու սու ցան վո ղը հաս նում է իր ու սու ցո ղա կան խն դիր նե րին և զար գաց նում իր ու նա կու
թյուն նե րը: 

Մե թո դա կան այս խմ բի վար ժու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լիս էա կան դեր են խա ղում ման րակր կիտ 
նա խա պատ րաս տու մը, գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րումն ու խո րը, լավ պլա նա վոր ված, լուրջ և ար դյու
նա վետ դեբ րի ֆին գը, ին չը հենց քն նարկ ման, վեր լու ծու թյան, ամ փոփ ման ու եզ րա հան գում նե րի 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում: Դրա մա տիկ մե թոդ նե րը հու զա կան առու մով բա վա կա նին լար ված 
մե թոդ ներ են, ուս տի կար ևոր է, որ դրանք զգու շու թյամբ ու նպա տա կային օգ տա գործ վեն, պահ
պան վեն հիմ նա րար սկզ բունք ներն ու կա նոն նե րը, հս տակ պլա նա վոր վի ամեն մի քայ լը, մշակ վի 
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դեբ րի ֆին գի հար ցա շա րը, և այդ ամենն օգ տա գործ վի՝ միայն ցու ցում նե րը հս տակ իմա նա լով և 
գոր ծըն թացն իր բո լոր փու լե րով լավ պատ կե րաց նե լով, հնա րա վո րու թյան դեպ քում մեկ այլ ու սու
ցա նո ղի հետ աշ խա տե լով (cofacilitator):

 Մե թո դա կան այս խմ բում նե րառ վում են դե րային խա ղե րը, սի մու լյա ցիանե րը, ին տե րակ տիվ փո
փո խու թյուն նե րի և ֆո րում թատ րո նը, սկետ չեր (կարճ բե մա կա նա ցում ներ), ֆո տո կադ րեր, քան
դակ ներ, սառ ցե ֆի գուր ներ և այլն: Ստորև հա կիրճ ներ կա յաց ված են առա վել հա ճախ կի րառ վող 
մե թոդ նե րը:

 Դե րային խաղ

 Դե րային խա ղը կարճ բե մա կա նա ցում է, որտեղ յու րա քան չյուր մաս նա կից ստա նում է նա խա պես 
մշակ ված դեր և իր փոր ձի հի ման վրա իմպ րո վի զի ու իր պատ կե րա ցում նե րի և եր ևա կա յու թյան 
մի ջո ցով խա ղում է այն, զար գաց նում սցե նա րը: Դե րային խա ղե րը մեկ այլ ան ձի դրու թյան մեջ 
մտ նե լու, ապ րու մակց ման (էմ պա թիայի) զգա ցու մը զար գաց նե լու, այլ ան ձի իրա վի ճակն առա վել 
լավ պատ կե րաց նե լու հնա րա վո րու թյուն են տա լիս: Այս մե թո դի կի րառ ման ժա մա նակ պետք է 
ու շադ րու թյուն ու ժա մա նակ հատ կաց նել դե րի մեջ մտ նե լու և դե րից դուրս գա լու գոր ծըն թա ցին, 
քա նի որ դա վար ժու թյան ան հրա ժեշտ և պար տա դիր խն դիր նե րից է: Դրա հա մար կան մի քա նի 
մե թոդ ներ, որոնք յու րա քան չյուր ու սու ցա նող ինքն է ընտ րում: Դե րային խա ղե րը, ինչ պես և մյուս 
դրա մա տիկ մե թոդ նե րը, բա վա կա նին ռիսկային կա րող են լի նել, քա նի որ հա ճախ ընտր ված դե
րը կա րող է գո յու թյուն ու նե նալ Ձեր դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի խմ բում, և այդ դեպ քում պետք 
է պատ րաստ լի նել տար բեր հու զա կան հնա րա վոր ռեակ ցիանե րի, ապ րում նե րի, ար տա հայ տում
նե րի կա ռա վար մա նը: Այս պա րա գա յում է, որ կար ևոր վում է հա մաու սու ցա նո ղի առ կա յու թյու նը: 
Հարկ է նաև, որ խա ղի ըն թաց քում մաս նա կից նե րը հս տակ գի տակ ցեն մի մյանց հույ զե րը փո խա
դար ձա բար հար գե լու, մի մյանց մա սին հոգ տա նե լու կար ևո րու թյու նը: 

Դե րային խա ղե րում դե րե րը հա ճախ կազմ ված ու հիմն ված են տար բեր հե րոս նե րի/ դե րե րի կարծ
րա տի պային պատ կե րա ցում նե րի վրա, և այդ հան գա ման քը պետք է քն նարկ վի ու պար զա բան վի 
դեբ րի ֆին գի որո շա կի փու լում: Յու րա քան չյուր մաս նա կից ստանձ նած դե րը խա ղում է՝ ըստ իր՝ 
այդ կեր պա րի վե րա բե րյալ ու նե ցած կարծ րա տի պե րի, ուս տի այն կա րող է չհա մա պա տաս խա նել 
մեկ այլ ան ձի՝ նույն դե րի վե րա բե րյալ ու նե ցած պատ կե րաց մա նը, և նույ նիսկ կա րող է վի րա վո
րա կան լի նել: Ու սու ցա նո ղը պետք է լավ գի տակ ցի այդ ռիս կը, և այդ հար ցե րի շուրջ ևս ծա վա լի 
քն նար կում, բա ցա հայ տի յու րա քան չյուր հար ցի շուրջ շա րու նա կա բար հս տա կեց վող, մե ծա ցող, 
փո փոխ վող տե ղե կու թյուն նե րի կա րի քը: Հա ճախ այդ տար բե րու թյուն նե րով է պայ մա նա վոր ված 
նաև այն, որ մար դիկ սկ սում են առա վել լավ հաս կա նալ դե րե րի բո վան դա կու թյու նը, և ըստ այդմ՝ 
նմա նա տիպ իրա վի ճա կում հայտն ված ան ձանց: 

 Սի մու լյա ցիոն վար ժու թյուն ներ

 Սի մու լյա ցիանե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես առա վել եր կա րատև, առա վել պլա նա վոր ված, 
կազ մա կերպ ված, հս տակ սցե նա րով կա ռուց ված դե րային խա ղեր, որոն ցում, սա կայն, իմպ րո վի
զի աս տի ճանն ավե լի փոքր է: Մաս նա կից նե րին տր վում են առա վել հս տակ մշակ ված ցու ցում ներ, 
մո դե լա վոր ված իրա վի ճակ ներ և գոր ծե լու մո դել ներ (ի նչ և երբ պետք է ար վի), ուս տի սի մու լյա
ցիայի ժա մա նակ հնա րա վոր է, որ մաս նա կից նե րը խա ղան ու ստանձ նեն այն պի սի դե րեր և գոր ծե
լաո ճեր, որոնց հետ հա մա ձայն չեն, որոնք հո գե հա րա զատ չեն նրանց հա մար (ի տար բե րու թյուն 
դե րային խա ղի, որ տեղ յու րա քան չյուր մաս նա կից հիմ նա կա նում ինքն է կեր տում դե րի գոր ծե լաո
ճը): Այս վար ժու թյու նը, սա կայն, ևս ու սու ցո ղա կան որո շա կի նպա տակ ներ ու ար դյունք ներ ու նի: 

Ս կետ չեր

Ս րանք ևս կարճ բե մա կա նա ցում ներ են, բայց ի տար բե րու թյուն նկա րագր ված դրա մա տիկ նա
խորդ մե թոդ նե րի՝ ամ բող ջա պես հիմն վում են մաս նա կից նե րի եր ևա կա յու թյան և իմպ րո վի զի վրա: 
Սկետ չե րի սյու ժեն, դե րե րը, դրանց բո վան դա կու թյու նը, որ պես կա նոն, կազ մում, մշա կում, ներ
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կա յաց նում են հենց մաս նա կից նե րը` հիմն վե լով առա ջարկ ված թե մայի կամ առա ջադ րան քի վրա: 
Վա րո ղը կամ ու սու ցա նո ղը միայն կազ մա կեր պում է դեբ րի ֆին գը և լու ծում բե մա կա նա ցում նե րի 
ներ կա յաց ման տեխ նի կա կան հար ցե րը: Այս մե թո դը մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
առաջ քա շելու իրենց առա վել հու զող խն դիր նե րը (ո րոնք գու ցե այլ պայ ման նե րում և այլ մե թո դով 
նրանց հա մար դժ վար է ար ծար ծե լը), ներ կա յաց նելու իրենց փոր ձը և բե մա կա նաց ման նա խա
պատ րաստ ման ըն թաց քում ծա նո թա նալու մի մյանց իրա կա նու թյա նը, հու զող խն դիր նե րին, սո վո
րելու դրանց լուծ ման ու ղի նե րը և գոր ծե լու եղա նակ նե րը:

 Ֆո րում թատ րոն 

Այս մե թո դը բազ մա թիվ տա րա տե սակ ներ ու նի, բայց դրա հիմ նա կան էու թյունն այն է, որ մե թո դը 
թույլ է տա լիս բե մա կա նաց մա նը մաս նա կից դարձ նել հան դի սա տե սին: Այս մե թո դի հիմ քը դրել է 
բրա զի լա ցի ակա նա վոր ռե ժի սոր, գրող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Աու գուս տո Բոա լը՝ 1970 ա կան 
թվա կան նե րին հիմ նե լով «Ճնշ ված նե րի թատ րո նը», երբ Լա տի նա կան Ամե րի կան կա ռա վար վում 
էր խուն տա նե րի կող մից, սո ցիալտն տե սա կան վի ճա կը ծանր էր, իսկ մար դիկ՝ ճնշ ված ու թևա
թափ ված: Այս մե թոդն այ նու հետև մշակ վեց Ար գեն տի նա յում և փոր ձարկ վեց տե ղի ազ գային թատ
րո նում ու մեծ հա ջո ղու թյուն ու նե նա լով՝ լայ նո րեն տա րած վեց աշ խար հով մեկ: Այ սօր ին տե րակ
տիվ թատ րո նի մո տե ցու մը և մե թո դը միտ ված են ոչ միայն ճն շում նե րի են թարկ ված ան ձանց հետ 
աշ խա տան քին, այլև ընդ հան րա պես փո փո խու թյուն նե րին, վար քի կա տա րե լա գործ մա նը, լա վա
գույն լու ծում ներ փնտ րե լու հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը, մարդ կանց քա ջա լեր մա նը: 

Մե թո դը դժ վար, հա կա սա կան, ոչ միան շա նակ իրա վի ճակ նե րից, ճն շում նե րից ել քեր փնտ րե լու և 
գտ նե լու, այդ պի սի իրա վի ճակ նե րում հայտն ված ան ձանց քա ջա լե րե լու հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս: Հան դի սա տե սին առա ջարկ վում է մի բե մա կա նա ցում, որ տեղ ար ծարծ վում են տար բեր խն դիր
ներ, որ տեղ կան, օրի նակ, ճն շող և ճնշ վող («Ճնշ ված նե րի թատ րո նի» տար բե րա կում), որո շա կի 
բարդ իրա վի ճակ, եր կու հա կա մար տող կող մեր և այլն: Այդ իրա վի ճակ նե րը, որ պես կա նոն, վերց
ված են իրա կան կյան քից կամ նման են մաս նա կից նե րի իրա կա նու թյա նը: Երբ բե մա կա նա ցու մը 
ներ կա յաց վում է, այն խա ղում են ևս մեկ ան գամ, և հան դի սա տե սը որո շա կի հս տակ ծրագրված 
հատ ված նե րում, որ տեղ ճն շում կամ փո փո խու թյան կա րիք կա, «մտ նում է» ներ կա յաց ման մեջ 
և իրա վի ճա կի զար գաց ման այլ տար բե րակ առա ջար կում: Ընդ որում՝ առա ջարկ ված տար բե
րակ նե րը կա րող են հե տո քն նարկ վել ողջ դահ լի ճի հետ, նոր այ լընտ րան քային տար բե րակ ներ 
առա ջարկ վել, քն նար կել դրանց ար դիակա նու թյու նը, իրա տե սա կան լի նե լը, նման կերպ գոր ծե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը, ու նա կու թյուն նե րը: Ին տե րակ տիվ թատ րո նի մե թո դը վար ման 
հս տակ կա նոն ներ, սկզ բունք ներ, խն դիր ներ ու նի: Վա րողն այս դեպ քում ան վան վում է «ջո կեր», ով 
ներ կա յաց նում է մե թո դը, հան դի սա տե սին հրա վի րում է բեմ, քն նար կում է ծա վա լում: Հարկ է նշել, 
որ հա ճախ բե մա կա նաց ման մեջ նե րառ ված են լի նում պրո ֆե սիոնալ դե րա սան ներ: 

Կ րեատիվ ար տիս տիկ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը ու սու ցան ման մեջ

 Խորհր դային կր թա կան հա մա կար գը և դրան հա ջոր դած ոչ այն քան կոմ պե տենտ ոչ ֆոր մալ ու
սու ցո ղա կան գոր ծըն թաց նե րը մաս նա կից նե րի շր ջա նում ստեղ ծել են մի կարծ րա տիպ, ըստ որի՝ 
թրեյ նին գային գոր ծըն թա ցում հիմ նա կա նում կի րառ վում են այն նույն մո տե ցում նե րը, նյու թե րը և 
պայ ման նե րը, որոնք կի րառ վում էին ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գում: Վե րոն շյալ կարծ րա տի պի 
հա մա ձայն՝ թրեյ նին գային հիմ նա կան պա րա գա ներ են հա մար վում մար կե րը և ֆլիպ չար տի թուղ
թը, իսկ եվ րո վե րա նո րոգ ված սրահն այն տեղն է, որ տեղ պետք է տե ղի ու նե նա ու սու ցա նու մը:

 Մինչ դեռ տե ղա կան և մի ջազ գային բազ մա թիվ դա սըն թաց նե րում փոր ձարկ ված ու ապա ցուց ված 
է, որ ստան դար տաց ված պայ ման նե րից դուրս մշակ վող և իրա կա նաց վող այդ աշ խա տանք նե
րը՝ հատ կա պես հա մադր ված ստեղ ծա րա րու թյու նը և ար տիս տիկ ինք նաար տա հայ տու մը խթա նող 
գոր ծիք նե րի հետ (ն կար, երաժշ տու թյուն, կոլ լաժ, աշ խա տանք կա վի հետ և այլն), խիստ բարձ
րաց նում են մաս նա կից նե րի՝ որոշ թե մա նե րի հետ կապ ված աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը: 
Նրանց շր ջա նում զարթ նում են թաքն ված և մո ռաց ված էներ գե տիկ ռե սուրս ներ, իսկ քն նար կու մը և 
ար դյունք նե րի ներ կա յա ցումն իրա կա նաց վում են առա վել խո րու թյամբ ու ար դյու նա վե տու թյամբ:
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Բ նա կա նա բար մեկ գլ խի շր ջա նա կում հնա րա վոր չէ նույ նիսկ ընդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց նել 
ար տիս տիկ մե թոդ նե րի կի րառ ման գոր ծի քա րա նը, սա կայն ստորև բեր ված են մի քա նի օրի նակ
ներ, որոնք նպաս տում են ու սու ցա նում նե րի՝ «եվ րոս րահ + ֆլիպ չարտ + մար կեր» ձևա չա փից 
դուրս պատ կե րաց ման ձևա վոր մա նը: 

Այս տի պի մե թոդ նե րի կի րառ ման ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ նել հետ ևյա լը. նախ՝ դրանց կի րա
ռումն ան սո վոր է, և պետք է պատ րաստ լի նել մաս նա կից նե րի հս տակ դի մադ րու թյա նը: Նրանք 
ասե լու են, որ նկա րել չգի տեն, որ վեր ջին ան գամ եր գել են վե ցե րորդ դա սա րա նում, որ ջրա ներ կի 
հետ աշ խա տել չգի տեն և այլն: Սա կայն, պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ նուրբ խրա խուս ման ու 
դի մադ րու թյան հաղ թա հար ման պա րա գա յում ամե նա շատ դի մադ րող նե րը, ի վեր ջո, ամե նա շատ 
հա ճույքն են ստա նում բուն աշ խա տան քից (և եր բեմն նույ նիսկ խրա խու սում են մյուս նե րին): 

Երկ րորդ խն դի րը, որ պետք է հաշ վի առ նել, այն է, որ եթե փոր ձում եք իրա կա նաց նել նոր ու ան
սո վոր բան, ապա դա պետք է անել հնա րա վո րինս նոր ոճով և նոր պայ ման նե րում: Ար տիս տիկ 
մե թոդ նե րի կի րառ ման ժա մա նակ ցան կա լի է մաս նա կից նե րին տրա մադ րել հնա րա վո րինս տար
բեր և հե տաքր քիր նյու թեր: Ընդ որում՝ ցան կա լի է ավե լի մեծ քա նակ նե րով, քան ըն դուն ված 
է այլ պա րա գա նե րում: Այս դեպ քում կի րա ռե լի են տար բեր տի պի ներ կե րը և նկա րող/գ րող պա
րա գա նե րը՝ ջրա ներկ, յու ղա ներկ, գո ւաշ, գու նա վոր մա տիտ ներ, վր ձին ներ, սեղմ ված գու նա վոր 
թուղթ, հա սա րակ գու նա վոր թուղթ, կտոր ներ: Ցան կա լի է ու նե նալ նաև կտր տե լու, կա պե լու, հյու
սե լու պա րա գա ներ. օրի նակ՝ լու սան կար ներ, գու նա վոր ամ սագ րեր, թե լեր, ստ վա րա թուղթ և այլն: 
Եթե կա հնա րա վո րու թյուն, ապա կա րե լի է մաս նա կից նե րին տե ղա փո խել աշ խա տան քային այլ 
տա րածք, աշ խա տանքն իրա կա նաց նել բա ցօ թյա, կամ նույն աշ խա տան քային սրա հը նա խա պես 
դե կոր նե րով փո փո խել և այլ մթ նո լորտ ապա հո վել:

 Պետք է նշել նաև, որ փոքր խմ բե րում պար տա դիր չէ քն նար կու մը վա րել միայն վեր բալ մա կար
դա կում: Հա ճախ բարդ թե մա նե րի քն նարկ ման պա րա գա յում կրեատիվ ար տիս տիկ մե թոդ նե րը 
կա րող են շատ ավե լի ար դյու նա վետ լի նել: Այս պես՝ եր բեմն խմ բերն իրենց քն նար կումն իրա կա
նաց նում են «կոլ լա ժի» պատ րաստ ման մի ջո ցով, երբ տրա մադր ված ամ սագ րե րից և այլ տպա
գիր նյու թե րից կտրտ վում են նկար ներ ու սխե մա ներ, որոն ցով կա ռուց վում է խմ բի դիր քո րո շումն 
ար տա հայ տող կոլ լաժ: 

Կա րող է կի րառ վել նաև, այս պես կոչ ված, «լուռ հա տակ» տեխ նի կան, երբ հա տա կին փռ վում է 
մեծ ձևա չա փով թուղթ, որի վրա մաս նա կից նե րը, առանց խո սե լու, գրում կամ նկա րում են իրենց 
մտ քե րը: Նրանք ըն թեր ցում են նաև իրենց գոր ծըն կեր նե րի մտ քե րը և այդ մտ քե րի/ն կար նե րի վե
րա բե րյալ կա ռու ցում իրենց լրա ցում ներն ու հա վե լում նե րը: Վեր ջում այդ նյու թը կա րող է քն նարկ
վել և ամ փոփ վել մեծ ու փոքր խմ բե րում:

 Վեր ջերս բա վա կա նին լայ նո րեն տա րած վում է նաև «Լենդ արթ» («Land Art»՝ «երկ րար վեստ») 
մե թո դը: Այն նախ կի նում պատ կա նում էր վի զու ալ ար վես տի ոլոր տին, սա կայն ներ կա յումս սկ սել է 
կի րառ վել նաև ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թաց նե րում և հա մայն քային ար վես տի մի ջո ցա ռում նե րում: 

Մե թո դի հիմ քում ըն կած է որո շա կի խնդ րի կամ թե մայի շուրջ բնու թյան գր կում կա տար վող ան հա
տա կան աշ խա տան քը, որի ըն թաց քում մաս նա կի ցը ստեղ ծում է իր միտ քը կամ պատ կե րա ցումն 
ար տա ցո լող ար վես տի գործ՝ կի րա ռե լով միայն բնա կան նյու թեր (ծա ղիկ ներ, քա րեր, ճյու ղեր, 
տերև ներ և այլն), որոնք նա նա խա պես հա վա քում կամ գտ նում է այդ տա րած քում: Այս դեպ քում 
բո լո րո վին պար տա դիր չէ, որ ստեղծ ված գոր ծը լի նի հա րատև: Հնա րա վոր է, որ առա ջին իսկ քա
մին կամ ջրի ալիքն այն ավե րի, սա կայն կա րե լի և ցան կա լի է պատ րաս տե լուց հե տո լու սան կա րել 
գոր ծը, քա նի որ հե տա գա յում ներ կա յաց ման կամ քն նարկ ման հա մար լու սան կարն է կի րառ վում 
որ պես նյութ: Հնա րա վո րու թյան պա րա գա յում կա րե լի է նաև կազ մա կեր պել տե սան կա րա հա նում:

 Հիմ նա կա նում աշ խա տան քը կա տար վում է ան հա տա կան կար գով, սա կայն եր բեմն հնա րա վոր է 
նաև, որ աշ խա տանք նե րը պատ րաստ վեն ար տիս տիկ հա մա գոր ծակ ցու թյան փոքր խմ բե րի մի ջո
ցով: Վար ժու թյան ավար տին լու սան կար նե րը կամ տե սա նյու թը տար վում են ընդ հա նուր խումբ՝ 
ներ կա յաց նե լու և քն նար կե լու: Ցան կա լի է նաև վար ժու թյան իրա կա նա ցու մից առաջ մաս նա կից
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նե րին որո շա կիորեն հրա հան գա վո րել, որ պես զի նրանք վնաս չպատ ճա ռեն կեն դա նի ու ան կեն
դան բնու թյա նը, խնամ քով վե րա բե րեն տա րած քին և այն տեղ բնակ վող բույ սե րին ու կեն դա նի
նե րին: Ընդ հան րա պես ստեղծ ված գոր ծը լա վա գույնս պետք է այն քան միահյուս ված լի նի առ կա 
լանդ շաֆ տին, որ առա ջին հա յաց քից դժ վար լի նի նույ նիսկ կռա հել նրա ար հես տա ծին ծագ ման 
մա սին: 

Ար տիս տիկ ստեղ ծա րար աշ խա տան քի մեկ այլ տեխ նի կա է «տա րած քի ստեղծ ման» վար ժու
թյու նը, որը կա րող է կի րառ վել թե՛ որ պես ծրագ րային ինք նու րույն տարր, թե՛ որ պես այլ աշ խա
տանք նե րի բա ղադ րիչ: Այս դեպ քում մաս նա կից նե րին տր վում են վե րը նշ ված ստեղ ծա գոր ծա կան 
բո լոր նյու թերն ու պա րա գա նե րը՝ նրանց խնդ րե լով, որ տր ված տա րած քը (ա սենք՝ հենց նույն աշ
խա տան քային սրա հը, որ տեղ իրա կա նաց վում են աշ խա տանք նե րը) վե րա փո խեն՝ ըստ որո շա կի 
թե մայի կամ մթ նո լոր տի: Մաս նա կից նե րը կա րող են գույ նե րի, սիմ վոլ նե րի և այլ դե կոր նե րի մի ջո
ցով տվյալ տա րած քում ստեղ ծել այ լընտ րան քային իրա կա նու թյուն, որը կա րող է կի րառ վել թե՛ 
հե տա գա աշ խա տանք նե րում՝ որ պես «մեր տա րածք», և թե՛ կա րող է քն նարկ վել որ պես առան ձին 
ար դյունք:

 Կոնֆ րոն տա ցիոն վար ժու թյուն

 Կոնֆ րոն տա ցիոն վար ժու թյուն նե րը հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում են որո շա կի թե մա տիկ հար
ցի խմ բային քն նարկ ման խթան ման հա մար: Այս տի պի վար ժու թյու նը հար մար է հար ցը խմբի 
կող մից նա խա պես քն նար կե լու և հնա րա վոր մո տե ցում ներն ու կար ծիք նե րը վեր հանելու և 
հավաքագրելու հա մար, ին չին հա ջոր դում են քն նարկ ման՝ առա վել խո րաց ված և հա մա կարգ ված 
մե թոդ նե րը կամ տե սա կան բլոկ նե րը, որոնք ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց նում են տվյալ թե մա տիկ 
բլո կը: Երկ րորդ դեպ քում (նախ նա կան քն նար կում՝ հա ջոր դող տե սա կան նյու թի ներ կա յաց մամբ) 
խիստ կար ևոր է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն բա նին, որ հա ջոր դող սե սիան չվե րած վի «ա՛յ հի մա 
մենք կներ կա յաց նենք ճիշտ պա տաս խան նե րը» տար բե րա կի, որը հա կա սում է ոչ ֆոր մալ կր թու
թյան սկզ բունք նե րին:

 Կոնֆ րոն տա ցիոն վար ժու թյուն նե րի ամե նա պարզ և տա րած ված տար բե րա կը դա տարկ, առանց 
աթոռ նե րի տա րած քում եր կու ան կյուն նե րի ստեղ ծումն է՝ հա մա պա տաս խա նա բար «Հա մա ձայն 
եմ» և «Հա մա ձայն չեմ» (կամ՝ «Այո» և «Ոչ») ցու ցա նակ նե րով: Դա տարկ տա րած քը պետք է լի նի 
բա վա րար մեծ, որ պես զի ամ բողջ խում բը կա րո ղա նա ազատ տե ղա շարժ վել: Խում բը հա վաք վում 
է կենտ րո նում և ներ կա յաց վում են պարզ բա զային կա նոն ներ.

ա.  Վա րո ղի կող մից ըն թերց վում են պարզ նա խա դա սու թյուն ներ/պն դում ներ:

բ.  Ամեն պնդ ման ըն թեր ցու մից հե տո խմ բի այն մա սը, որը հա մա ձայն է պնդ ման հետ, կանգ
նում է «Հա մա ձայն եմ» ցու ցա նա կի կող մում, իսկ ով քեր հա մա ձայն չեն՝ «Հա մա ձայն չեմ» 
ցու ցա նա կի կող մում:

գ.  Վա րո ղը չի բա ցատ րում, թե իրենք ինչ ի նկա տի ու նեին այդ պն դու մը գրե լիս: Մաս նա կից
նե րը կողմ նո րոշ վում են՝ ըստ իրենց ըմբռն ման, սա կայն հե տո կա րող են փո խել դիր քը, եթե 
պարզ վում է, որ սխալ են հաս կա ցել, կամ երբ հա կա ռակ կող մի փաս տարկ նե րը հա մո զիչ 
են թվում իրենց:

դ.  Մի ջին դիրք ՉԿԱ. եթե մի փոքր գե րակշ ռում է որ ևէ տար բե րակ, ապա մաս նա կի ցը պետք 
է կանգ նի հա մա պա տաս խան կող մում: Եթե որ ևէ տար բե րակ չի գե րակշ ռում, ապա մաս
նա կի ցը կա մա յա կա նո րեն կանգ նում է որ ևէ կող մում, բայց հե տո դիր քը փո խե լով՝ կա րող է 
ներ կա յաց նել նաև հա կա փաս տարկ նե րը: 

ե.  Վա րո ղը յու րա քան չյուր կող մում կանգ նած մաս նա կից նե րին խնդ րում է, որ հա կիրճ ներ կա
յաց նեն, թե ին չու են նրանք հա մա ձայն կամ ին չու հա մա ձայն չեն տվյալ պնդ ման հետ:

զ.  Առա ջի նը խոս քը տր վում է առա վել փոք րա քա նակ խմ բին, այ նու հետև յու րա քան չյուր կող
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մից հեր թով և մեկ առ մեկ հն չում են կար ծիք նե րը: Դրանք հն չում են մինչև այն պա հը, երբ 
վա րո ղը զգում է, որ քն նար կու մը սպառ վել է, կա՛մ կար ծիք ներն ար դեն կրկն վում են, կա՛մ 
հա ջորդ պնդ մանն ան ցնե լու ժա մա նակն է: 

է.  Վար ժու թյու նը շա րու նակ վում է այն քան, մինչև կս պառ վի դրա հա մար հատ կաց ված ժա
մա նա կը (40 րո պեից մինչև մե կու կես ժամ): 

Այս վար ժու թյան կազ մա կերպ ման կար ևո րա գույն խն դիր նե րից մե կը պն դում նե րի ցան կի ճիշտ 
կազ մումն է: Պն դում նե րը պետք է գր վեն հաս տա տա կան ոճով (օ րի նակ՝ «Բո լոր մար դիկ պետք է 
սո վո րեն ինք նա պաշտ պա նու թյան բա զային հմ տու թյուն ներ»): Պն դում նե րը պետք է կազմ վեն այն
պես, որ պես զի հնա րա վո րինս լի նեն «սադ րիչ», և կազ մողն ին քը կա րո ղա նա պա տաս խա նը տալ 
միայն մի փոքր մտա ծե լուց հե տո: Պն դում նե րը պետք է ծած կեն տվյալ թե մայի հիմ նա կան դրույթ
նե րը և հնա րա վո րինս ապա հո վեն ամ բող ջա կան քն նար կում: Պետք է կազ մել ավե լի շատ պն դում
ներ, քան պա հան ջում է տվյալ վար ժու թյան ժա մա նա կը, որ պես զի վա րո ղը կա րո ղա նա ըն թաց քում 
կա տա րել խմ բի «մեղմ ուղ ղոր դում»: Սո վո րա բար 45 րո պեից 1 ժամ ժա մա նա կա հատ վա ծում հնա
րա վոր է լի նում ան դրա դառ նալ 7ից 12 պնդ ման: Ըստ այդմ` ցան կա լի է ու նե նալ շուրջ 15 պն դում: 

Վար ժու թյան իրա կա նաց ման հա մար կան մի քա նի տար բե րակ ներ: Բա ցի նկա րագր ված տար բե
րա կից` եր բեմն կի րա ռում են նաև «մեջ տե ղի դիր քը»` նա խա տես ված այն մաս նա կից նե րի հա մար, 
ով քեր չեն կա րո ղա նում կողմ նո րոշ վել: Հնա րա վոր է նաև այն պի սի տար բե րակ, երբ հա տա կի 
վրա թղ թե սկո չով գծ վում է եր կար գիծ, որ տեղ նշ վում են մի քա նի կե տեր՝ «0%», «25%», «50%», 
«75%», «100%»: Այդ գծի վրա էլ, ըստ պնդ ման հետ հա մա ձայն լի նե լու աս տի ճա նի, տե ղա բաշխ
վում են վար ժու թյան մաս նա կից նե րը:

« Բա ռե րի սր ճա րան» (Word café)

« Բա ռե րի սր ճա րան» մե թո դը խիստ ար դյու նա վետ մո տե ցում է բարդ խնդ րի տար բեր բա ղադրիչ
նե րը մեծ խմ բի կող մից կարճ ժամ կե տում ար դյու նա վետ քն նար կե լու հա մար: Վար ժու թյան իրա
կանաց ման հա մար խում բը բա ժան վում է փոքր են թախմ բե րի (46 են թա խումբ): Բա ժա նումն իրա
կա նաց վում է հաշ վե լու մե թո դով, որ պես զի խմ բերն ու նե նան հա մար ներ: Քն նարկ ման թե մայի վե
րա բե րյալ առանձ նաց վում են մի քա նի բա նա լի հար ցեր, որոնց քն նար կու մը հան գեց նում է թե մայի 
ավե լի լավ պատ կե րաց մա նը կամ տվյալ խնդ րի լու ծում նե րի բազ մա կող մա նի ար ծարծ մա նը: Հար
ցե րի քա նա կը պետք է հա մա պա տաս խա նի են թախմ բե րի քա նա կին: 

Վա րող նե րը պատ րաս տում են աշ խա տան քային տա րած քը, որ տեղ սե ղան նե րի ու աթոռ նե րի դա
սա վոր վա ծու թյու նը սր ճա րան է հի շեց նում: Ընդ որում` սե ղան նե րի շուրջ դր վում են են թախմ բե րի 
ան դամ նե րի քա նակ նե րի հա մա ձայն աթոռ ներ: Յու րա քան չյուր սե ղա նի վրա դր վում են նա խա պես 
պատ րաստ ված հար ցե րից մե կը, մեկ ֆլիպ չար տի թուղթ և մար կեր ներ: Սե ղան նե րը հա մա րա կալ
վում են, և խմ բե րին խնդր վում է զբա ղեց նել մե կա կան սե ղան` ըստ իրենց հա մար նե րի: 

Երբ բո լոր խմ բե րը տե ղա վոր վում են սե ղան նե րի մոտ, մաս նա կից նե րին բա ցատր վում է վար ժու
թյան ըն թաց քը:

Խմ բե րին տր վում է 10 րո պե ժա մա նակ` տվյալ սե ղա նի շուրջ տվյալ սե ղա նին դր ված հար ցը 
քննար կե լու հա մար: Քն նարկ ման ար դյունք նե րը պետք է գր վեն ֆլիպ չար տի վրա: Մաս նա կից նե
րին խնդր վում է, որ գրեն ըն թեռ նե լի ձե ռագ րով և նկա րեն հաս կա նա լի պատ կեր նե րով, քա նի որ 
իրեն ցից հե տո այդ ֆլիպ չարտն օգ տա գոր ծե լու է նաև մյուս խում բը: Խնդր վում է նաև ֆլիպ չարտն 
օգ տա գոր ծել խնայո ղա բար, քա նի որ մյուս խմ բե րը, հնա րա վոր է, դրա վրա նույն պես ավե լաց նե
լու բան ու նե նան: Խմ բին բա ցատր վում է, որ 10 րո պե աշ խա տե լուց հե տո փո խա տեղ ման (ռո տա
ցիայի) կար գով իրենք փո խե լու են իրենց սե ղա նը և հա ջորդ ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տե
լու են մյուս սե ղա նի մոտ: Եվ այդ պես` մինչև ան ցնեն բո լոր սե ղան նե րով և վե րա դառ նան իրենց 
առա ջին սե ղա նին:
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10 րո պեի ավար տին խմ բե րին խնդ րում են, որ փո խեն տե ղե րը: Առա ջին խում բը գնում է երկ
րորդ սե ղա նի մոտ, երկ րոր դը՝ եր րոր դի և այլն: Առա ջին փո խա տե ղու մից հե տո հի շեց վում է, թե 
իրենց երկ րորդ սե ղան նե րի մոտ ինչ պետք է անեն խմ բե րը: Խմ բի առա ջադ րանքն է ու սում նա
սի րել նա խորդ խմ բի աշ խա տան քի ար դյունք նե րը, իրենց տե սան կյու նից քն նար կել նույն հար ցը, 
ապա նույն ֆլիպ չար տի վրա կա տա րել իրենց լրա ցում նե րը: Եթե ավե լաց նե լու բան կա, ապա 
ավե լաց նում են, եթե հա մա ձայն չեն ինչ որ բա նի հետ, ապա գրա վոր հայտ նում են իրենց ան հա
մա ձայ նու թյու նը և/ կամ այ լընտ րան քային կար ծի քը: 10 րո պեի ավար տից հե տո կր կին իրա կա
նաց վում է փո խա տե ղում: Տե սա կա նո րեն ամեն սե ղա նի մոտ աշ խա տան քը պետք է տևի 10 ա կան 
րո պե, սա կայն պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ նպա տա կա հար մար է աս տի ճա նա բար արա գաց նել 
փո խա տե ղու մը, քա նի որ խմ բե րի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րա նում է, և նյու թի 
կու տակ մա նը զու գըն թաց` առա վել բար դա նում է լրա ցում ներ կա տա րե լը: Այս պի սով` երկ րորդ փո
խա տեղ մա նը կա րե լի է հատ կաց նել 810 րո պե, ապա աս տի ճա նա բար արա գաց նել ըն թաց քը՝ հա
մա պա տաս խա նա բար տրա մադ րե լով 7, 6, 5 և 4 րո պե: 

Երբ խմ բե րը վե րա դառ նում են իրենց առա ջին սե ղան նե րի մոտ, տր վում է հա ջորդ հանձ նա րա րու
թյու նը: Խմ բե րին տրա մադր վում է մե կա կան նոր ֆլիպ չար տի թուղթ, և խնդ րում, որ մաք րագ րեն 
ֆլիպ չար տի նախ նա կան նյու թը, հաշ վի առ նեն մյուս խմ բե րի կա տա րած լրա ցում ներն ու ուղ ղում
նե րը, փոր ձեն այդ ամենն ընդ հան րաց նել ու հնա րա վո րինս հա մա կարգ ված սխե մա տիկ տես քի 
բե րել: Տվյալ աշ խա տան քին կա րե լի է տրա մադ րել 2030 րո պե: Հա ճախ մաս նա կից ներն ասում 
են, որ այն, ինչ կա, ար դեն շատ լավ է, և մաք րագր ման կա րիք չկա: Այս դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
պն դել և մաս նա կից նե րին խնդ րել, որ առա վել հա մա կար գեն, սխե մա տիկ տես քի բե րեն ու տար
բեր գույ նե րի, սիմ վոլ նե րի մի ջո ցով ավե լի վի զու ալ կեր պով հաս կա նա լի դարձ նեն նյու թը: Կարճ 
ասած, ծու լու թյունն այս փու լում չի խրա խուս վում: 

Աշ խա տան քի ավար տին բո լոր խմ բերն ընդ հա նուր խմ բին ներ կա յաց նում են իրենց աշ խա տան քի 
վերջ նա կան ար դյունք նե րը, և կա տար վում է ամ փո փիչ քն նար կում: 

Այս վար ժու թյան իրա կա նաց ման ժա մա նակ խիստ էա կան է սե ղան նե րին դր ված հար ցադ րում
նե րի ճիշտ կազ մու մը: Հար ցե րը պետք է առնչ վեն տվյալ թե մայի այն հիմ նա կան աս պեկտ նե րին, 
որոնց քն նար կու մը թույլ է տա լիս տվյալ թե մայի վե րա բե րյալ ընդ հա նուր պատ կե րա ցում կազ մել: 
Հար ցե րը պետք է ձևա կերպ ված լի նեն հս տակ և հնա րա վո րինս հա կիրճ: Կա րե լի է նաև հար ցե րը 
տպագ րել A4 թղ թի վրա` դրանք զու գոր դե լով տվյալ ոլոր տի լու սան կար նե րով, սիմ վոլ նե րով կամ 
սխե մա նե րով, որոնք կօգ նեն, որ մաս նա կից նե րը տրա մադր վեն քն նարկ մա նը: 

Խիստ էա կան են նաև խմ բային աշ խա տան քի դի նա մի կային հետ ևե լը և աշ խա տան քը չընդ հա
տե լը, եթե քն նար կու մը դեռ ակ տիվ է (ի հար կե, հետ ևե լով, որ պահ պան վեն տրա մա բա նա կան 
ժա մա նա կային գրա ֆիկ նե րը): Հարկ է նաև չձգձ գել քն նար կու մը և ան ցնել հա ջորդ փո խա տեղ
մա նը, երբ ակն հայտ է, որ թե մա նե րը սե ղան նե րի մե ծա մաս նու թյու նում ար դեն սպառ ված են: Աշ
խա տան քի ըն թաց քում ցան կա լի է, որ վա րո ղը/ վա րող նե րը պար բե րա բար մո տե նան սե ղան նե րին 
և հետ ևեն աշ խա տան քի ըն թաց քին` կա տա րե լով ան հրա ժեշտ թեթև շտ կում ներ, եթե, իհար կե, կա 
դրանց ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Ի րա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյուն 

Ի րա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյան մե թո դը մշակ վել է 20րդ դա րի սկզ բին և հիմն ված է կոնկ րետ իրա
վի ճակ նե րի («case»` իրա վի ճակ, մե թո դը՝ «case study») վեր լուծ ման մի ջո ցով կր թա կան գործըն
թա ցի կազ մա կերպ ման մո տեց ման վրա: Ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րին տրա
մադր վում են տվյալ խնդ րի, թե մայի վե րա բե րյալ իրա կան կյան քից վերց ված օրի նակ նե րի կր ճատ 
նկա րագ րու թյուն ներ, որ տեղ հս տակ և ցայ տուն եր ևում է հիմ նա կան կոնֆ լիկ տը կամ հիմ նա հար
ցը: Ընդ որում՝ բո լո րո վին պար տա դիր չէ, որ ար տած ված հիմ նա հարցն ու նե նա լուծ ման միան շա
նակ տար բե րակ: 
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Ու սու ցան ման մաս նա կից նե րին տր վում են «ի րա վի ճա կի նկա րագ րու թյուն
նե րը», և դր վում է նաև հնա րա վոր լու ծում գտ նե լու առա ջադ րանք: Քա նի 
որ այս մե թո դի կի րառ ման պա րա գա յում ու սու ցան ման մաս նա կից նե րի վրա 
չեն դր վում խիստ սահ մա նա փա կում ներ, և նրանք կա րող են ազա տո րեն կի
րա ռել իրենց ստեղ ծա րա րու թյան ու նո րա րա րու թյան ու նա կու թյուն նե րը, այն 
բա վա կա նին գրա վիչ գոր ծիք է և խթա նում է մաս նա կից նե րի ներգ րավ վա ծու
թյու նը և մո տի վա ցիան:

 Կար ևոր է նաև ընդ գծել, որ տվյալ մե թո դով աշ խա տան քը խթա նում է մաս նա
կից նե րի պա տաս խա նատ վու թյան զգաց ման զար գա ցու մը, բարձ րաց նում է 
ինք նու րույ նու թյու նը, խր թին իրա վի ճակ նե րում գոր ծե լու և լու ծում ներ գտնե
լու ու նա կու թյու նը, ինչ պես նաև ստեղ ծա րար նե րու ժը: 

Ի րա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյան մե թոդն առա ջին ան գամ կի րառ վել է Հար
վար դի հա մալ սա րա նում, որ տեղ դա սա խոս նե րը, հիմն վե լով առ կա օրի նակ
նե րի վրա, կազ մա կեր պում էին ու սա նո ղա կան քն նար կում ներ: Իրա վի ճակ
նե րի վեր լուծ ման վե րա բե րյալ առա ջին դա սա գիր քը 1921 թին գրել է Ուո լես 
Դոն հա մը (Wallace B. Donham), սա կայն մե թո դի կի րա ռու մը լայն տա րա ծում 
գտավ միայն 20րդ դա րի 70 ա կան թվա կան նե րին:

 Մե թո դի կի րառ ման հիմ նա կան բար դու թյու նը «ի րա վի ճա կի նկա րագ րու
թյան» պատ րաս տումն է ու սու ցա նո ղի կամ ու սու ցա նող նե րի թի մի կող մից: 
Նկա րագ րու թյուն նե րը կա րող են վերց վել նա խորդ ու սու ցա նող նե րի փոր ձից: 
Միաժա մա նակ դրանք պետք է հիմն ված լի նեն իրա կան այն պի սի իրա վի ճակ
նե րի վրա, որոնք տե ղի են ու նե ցել ու սու ցա նում նե րի կամ այլ աշ խա տան
քային/ կեն սա կան ոլորտ նե րում: 

Հ նա րա վոր է նկա րագ րու թյուն ներ կազ մել՝ կի րա ռե լով (կամ մո դի ֆի կաց նե
լով) գրա կան հայտ նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հատ ված ներ: Այս պա րա գա
յում կար ևոր է առանձ նաց նել իրա վի ճա կի հիմ նա կան մա սը, որը հա մա տեքս
տից դուրս բեր ված վի ճա կում պահ պա նում է իր հս տա կու թյու նը և կա րող է 
որ պես քն նարկ ման նյութ ծա ռայել: 

Ի րա վի ճակ ներ կա րե լի է վերց նել նաև ԶԼՄնե րի հրա պա րա կում նե րից, հատ
կա պես՝ այն դեպ քե րում, երբ թե ման առնչ վում է հա սա րա կա կան հն չե ղու
թյուն ու նե ցող պրոբ լե մային դաշ տե րին: Իրա վի ճակ նե րի ան սպառ պա շար է, 
իհար կե, հա մա ցան ցը, որ տեղ գործ նա կա նում կա րե լի է գտ նել կյան քի յու րա
քանչ յուր ոլոր տին վե րա բե րող բազ մաբ նույթ տե ղե կատ վու թյուն և օրի նակ
ներ:

 Կախ ված առա ջադր ված խնդ րից՝ կա րե լի է ընտ րել այն պի սի իրա վի ճակ ներ, 
որոնք ուղ ղա կիորեն կապ ված են մաս նա կից նե րի ան մի ջա կան շր ջա պա տի 
հետ, հատ կա պես եթե ցան կա լի է ավե լաց նել քն նարկ ման զգա յա կան կող մը 
և խթա նել մաս նա կից նե րի մո տի վա ցիան ու ներգ րավ վա ծու թյու նը քն նարկ
ման գոր ծըն թա ցում: Այլ պա րա գա յում մի գու ցե ավե լի նպա տա կա հար մար 
կլի նի ընտ րել այն պի սի իրա վի ճակ ներ, որոնք նկա րագ րում են մաս նա կից
նե րի մշա կու թային /աշ խար հագ րա կան ան մի ջա կան «շր ջա պա տից» հե ռու 
ստեղծ ված իրա վի ճակ ներ, ին չը թույլ կտա նվա զեց նել զգա յա կան ներգ րավ
վա ծու թյու նը և մաս նա կից նե րի ու շադ րու թյու նը կկենտ րո նաց նի իրա վի ճա
կի ներ քին խոր քային օրի նա չա փու թյուն նե րի ու հիմ նախն դիր նե րի ին տե լեկ
տուալ վեր լու ծու թյան վրա:

Էական է երկու խմբերի` մեկ առ մեկ 
արտահայտվելուն հետևելը, քանի 
որ քննարկումները թեժանալու 
պարագայում մասնակիցները սկսում 
են չպահպանել կանոնները: Երբեմն, 
երբ հնարավոր չի լինում պահպանել 
հերթով խոսելու կանոնը, մտցնում են 
«վիրտուալ բարձրախոսի» կանոնը, 
այն է՝ ընտրվում է մի առարկա (ասենք` 
մարկեր), և խոսելու իրավունք միայն 
նա է ստանում, ում ձեռքին է այդ 
առարկան:
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 Հիմ նա կա նում իրա վի ճա կի նկա րագ րու թյուն ներն ու նե նում են հետ ևյալ տի պային կա ռուց ված քը.

Ի րա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյու նը կազ մա կերպ վում է հետ ևյալ կերպ. մաս նա կից նե րի հետ քննարկ
վում է առա ջադր ված խնդ րի հա մա տեքս տը, ստեղծ վում է աշ խա տան քային մթ նո լորտ, և բա
ցատր վում է մե թո դի էու թյու նը: Ապա մաս նա կից նե րին տրա մադր վում են իրա վի ճա կի տպագր ված 
նկա րագ րու թյուն նե րը: Դրանց քն նար կու մը և խնդ րի լուծ ման ու ղի նե րի ուր վագ ծու մը կա րող են 
տե ղի ու նե նալ ինչ պես ան հա տա կան, այն պես էլ փոքր խմ բե րի տար բե րա կով: Ապա՝ վեր լու ծա կան 
և խնդ րի լուծ ման փու լե րի ավար տից հե տո, մաս նա կից ներն ընդ հա նուր խմ բում ներ կա յաց նում 
են իրենց աշ խա տան քի ար դյունք նե րը, և կա տար վում է ամ փո փում:

 Կան «ի րա վի ճա կի նկա րագ րու թյուն նե րին» ներ կա յաց վող մի քա նի տի պային պա հանջ ներ, որոնց 
հետ ևե լու պա րա գա յում քն նար կու մը հեշ տա նում է, ինչ պես նաև մե ծա նում է աշ խա տան քի արդյու
նա վե տու թյու նը: Դրանք են.

l  Լավ «ն կա րագ րու թյու նը» հիմն ված է լավ պատ մու թյան վրա, այն հա կիրճ է, խո սուն, իսկ 
գե ղար վես տա կան ոճը մո տի վաց նում է մաս նա կից նե րին:

l  Լավ «ն կա րագ րու թյու նը» մաս նա կից նե րի ու շադ րու թյու նը սևե ռում է թե մայի վրա: Այն հա
կիրճ է և չի պա րու նա կում ավե լորդ, լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյուն, ին չը մաս նա կից նե րի 
ու շադ րու թյու նը կա րող է շե ղել բուն խնդ րից: 

l Լավ «ն կա րագ րու թյու նը» ար դիական է: Ցան կա լի է, որ այն չանդ րա դառ նա հինգ տա րուց 
ավե լի վաղ տե ղի ու նե ցած դեպ քին, եթե իհար կե դա հատ կա պես ան հրա ժեշտ չէ տվյալ 
թե մայի հա մար:

l  Լավ «ն կա րագ րու թյու նը» ստի պում է, որ ըն թեր ցո ղը նույն պես հա մակ վի գոր ծող ան ձանց 
ապ րում նե րով: Նա ակա մա սկ սում է իրա վի ճա կը տես նել գոր ծող ան ձանց աչ քե րով և հաս
կա նում է, որ խոսքն իրա կան, կեն սա կան իրա վի ճա կի մա սին է:

l  Լավ «ն կա րագ րու թյունն» ան դրա դառ նում է այն պի սի խնդ րի, որը հաս կա նա լի է դա սըն թա
ցի մաս նա կից նե րին: Այն կտր ված չէ մաս նա կից նե րի կյան քից և չի ան դրա դառ նում խիստ 
վե րա ցա կան կամ բարդ թե մա տի կա նե րի:

l  Լավ «ն կա րագ րու թյու նը» հան գեց նում է ար դյու նա վետ քն նարկ ման, ին չը բարձ րաց նում 
է ու սու ցան ման մաս նա կից նե րի ու նա կու թյուն նե րը, իրա վի ճա կի վեր լու ծու թյան կա րո ղու
թյու նը և ընդ հա նուր առ մամբ հարս տաց նում է կեն սա փորձն ու աշ խար հա յաց քը:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ ՆԵՐ

ՀՀ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հայե ցա կարգ

 Հա վել ված
ՀՀ Կա ռա վա րու թյան

2006 թ. 
N որոշ ման

 ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԱՐԳ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

ՈՉ ՖՈՐ ՄԱԼ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ

 
ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

20րդ դա րի 60 ա կան թվա կան նե րին կյան քի բո լոր ոլորտ նե րի զար գաց ման ըն թաց քի արա գաց
մա նը և հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի էա կան փո խա կեր պում նե րին զու գըն թաց՝ կր թա
կան ոլորտ ներ թա փան ցեց «ոչ ֆոր մալ կր թու թյուն» հաս կա ցու թյու նը: 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հիմ նա կան նպա տա կը կր թա կան ոլոր տում հա մար ժեք պա տաս խան գտնելն 
է դա րի այն պի սի մար տահ րա վեր նե րին, ինչ պի սիք են հա սա րա կա կան և քա ղա քա ցիական մաս
նակ ցու թյան ան կու մը, ին ֆոր մա ցիոն հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րը, մի ջազ գային ին տեգ րա
ցիոն, հա մընդ հան րաց ման գոր ծըն թաց նե րի ակ տի վա ցու մը և տն տե սու թյան հա մա կար գային 
փո խա կեր պում նե րի ու գո յու թյուն ու նե ցող ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գի միջև աս տի ճա նա բար 
խո րա ցող ան ջր պե տը: 

Որ պես կր թու թյան յու րա հա տուկ ձև` ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը թույլ է տա լիս սո ցիալա կան տար բեր 
խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ձեռք բե րել և զար գաց նել շա րու նակ փո փոխ վող մի ջա վայ րի պա
հանջ նե րին (պայ ման նե րին) հա մա պա տաս խան հմ տու թյուն ներ, կա րո ղու թյուն ներ և գի տե լիք ներ:

 Հա մա ձայն ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մեջ ըն դուն ված սկզ բունք նե րի` դրանք կա րող են ձեռք բեր վել 
կա մա վոր հի մունք նե րով, տա րաբ նույթ կր թա կան մի ջո ցա ռում նե րի տես քով, որոնք տե ղի են ու նե
նում ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գից դուրս: Հատ կան շա կան է, որ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան իրա կա
նաց ման մեջ էա կան դեր են խա ղում հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնք առա վե լա
պես ներգ րավ ված են հա մայն քային և երի տա սար դու թյան հետ կա տար վող կր թա կան ծրագ րե րի 
իրա կա նաց ման աշ խա տանք նե րում: 

Ա ռա ջին ան գամ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ճա նաչ ման հար ցը եվ րո պա կան մի շարք երկր նե րում բարձ
րաց վել է 80 ա կան թվա կան նե րին, երբ այն հա սա րա կու թյան մեջ ար դեն իսկ նվա ճել էր իր ու րույն 
դե րը և տե ղը` ըն դուն վե լով որ պես կր թու թյան ան բա ժա նե լի տարր: Եվ րո պա կան մի շարք երկր ներ 
ըն դու նել են ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հայե ցա կար գեր և ռազ մա վա րա կան ծրագ րեր:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վեր ջին տա րի նե րին իրա կա նաց վում են կր թու թյան հա մա
կար գի շա րու նա կա կան բա րե փո խում ներ: Ըն դուն վել են կր թու թյան ոլոր տը կար գա վո րող օրենք
ներ («Կր թու թյան մա սին», «Նախ նա կան մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս
նա գի տա կան կր թու թյան մա սին», «Նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան մա սին» ՀՀ օրենք ներ), հայե
ցա կար գեր ու ռազ մա վա րու թյուն ներ (ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 06.05.2004 թ. N 17 ար ձա նագ րային 
որոշ մամբ հա վա նու թյան ար ժա նա ցած «ՀՀ նախ նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա
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գի տա կան կր թու թյան և ու սուց ման ռազ մա վա րու թյու նը», ՀՀ Կա ռա վա րու
թյան 29.12.2005 թ. N 53 ար ձա նագ րային որոշ մամբ հա վա նու թյան ար ժա նա
ցած «Մե ծա հա սակ նե րի կր թու թյան հայե ցա կար գը և ռազ մա վա րու թյու նը»), 
որոնք չեն ան դրա դար ձել ոչ ֆոր մալ կր թու թյա նը: 

 Հա յաս տա նում ոչ ֆոր մալ կր թու թյան տա րա ծու մը սկս վել է 20րդ դա րի 90 ա
կան թվա կան նե րից և այ սօր՝ 15 ա մյա փոր ձա ռու թյու նից հե տո, այն հա սել 
է զար գաց ման այն պի սի փու լի, երբ ան հրա ժեշ տու թյուն է դար ձել ըն դու նել 
հա մա պա տաս խան հայե ցա կարգ:

 Հայե ցա կար գում օգ տա գործ վող հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը

1. Ոչ ֆոր մալ կր թու թյուն (նոն ֆոր մալ էդու քեյշն)` կր թու թյուն, որը 
բնու թագր վում է սույն հայե ցա կար գի 16րդ կե տում նշ ված հատ կա
նիշ նե րով. նպա տա կը` զար գաց նել ան ձի քա ղա քա կան, քա ղա քա
ցիական, սո ցիալա կան, տն տե սա կան և մշա կու թային մաս նակ ցու
թյու նը հան րային կյան քում, նրա կա րո ղու թյուն նե րը, հմ տու թյուն նե րը, 
ար ժե քային հա մա կար գը և գի տե լիք նե րը, որոնք ձեռք են բեր վում 
ֆոր մալ կր թու թյան հա մա կար գից դուրս կամ դրան հա մըն թաց:

2.  Ֆոր մալ կր թու թյուն (ֆոր մալ էդու քեյշն)` կր թու թյուն, որն իրա կա
նաց վում է կազ մա կերպ ված ակա դե միական կր թա կան հա մա կար գում 
պե տու թյան կող մից հաս տատ ված հա տուկ ծրագ րե րի մի ջո ցով և նե
րա ռում է հան րակր թա կան, նախ նա կան մաս նա գի տա կան (ար հես տա
գոր ծա կան), մի ջին մաս նա գի տա կան, բարձ րա գույն, հետ բու հա կան 
մաս նա գի տա կան, ինչ պես նաև մաս նա գետ նե րի վե րաո րա կա վոր ման 
և որա կա վոր ման բարձ րաց մանն ուղղ ված կր թու թյու նը:

3.  Կեն սա փոր ձով ձեռք բեր ված կր թու թյուն (ին ֆոր մալ էդու քեյշն)` 
բնա կան կր թա կան գոր ծըն թաց, որից ան հա տը ողջ կյան քի ըն թաց
քում առօ րյա շփում նե րի մի ջո ցով ձեռք է բե րում բազ մաբ նույթ ար
ժեք ներ, ու նա կու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ և գի տե լիք ներ: Այս գոր ծըն
թա ցի տար րեր կա րող են դիտ վել, օրի նակ, ըն տա նի քի ան դամ նե րի, 
ըն կեր նե րի, մի ջա վայ րի հետ հա ղոր դակ ցու թյու նը, զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րը, գրա կա նու թյու նը, հա մա ցան ցը և տե ղե
կատ վա կան այլ աղ բյուր նե րը: 

4. Ու սու ցա նում/ դա սըն թաց (թ րեյ նինգ)` ոչ ֆոր մալ կր թա կան գոր ծըն
թա ցի կազ մա կերպ ման հիմ նա կան ձևե րից է, որը, ի տար բե րու թյուն 
կեն սա փոր ձով ձեռք բեր վող կր թու թյա նը, բնու թագր վում է հս տակ 
պլա նա վոր մամբ, հա մա պա տաս խան խմ բի կա րիք նե րի բա վա րար ման 
հա մար ան հրա ժեշտ ճկու նու թյամբ և իրա զեկ վա րո ղի կամ ու սու ցա
նո ղի առ կա յու թյամբ:

5. Ու սու ցա նող (թ րեյ ներ)` ոչ ֆոր մալ կր թա կան գոր ծըն թա ցի մշակ
ման և իրա կա նաց ման հիմ նա կան դե րա կա տար: Կախ ված կր թա կան 
գործըն թա ցում իր ներդր ման աս տի ճա նից` կա րող է հան դես գալ կա՛մ 
որ պես բուն «ու սու ցա նող» (ա ռա վե լա գույն հնա րա վոր ներդ րում), 
կա՛մ որ պես «վա րող» (ու սու ցան ման մաս նա կից նե րին գրե թե հա մա
հա վա սար ներդ րում):

6.  Մաս նա կից` ոչ ֆոր մալ կր թա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից հան դի
սա ցող ան ձ: Կր թա կան գոր ծըն թա ցում ու նե ցած իր դե րա կա տար մամբ 

¨ Իրավիճակը` դեպք, պրոբլեմ, 
պատմություն իրական կյանքից

� Իրավիճակի համատեքստը` 
որտեղ, երբ, ինչպիսի 
պատմություններում և 
միջավայրում է տեղի ունենում 
իրավիճակը, ինչպես նաև ովքեր 
են և ինչպիսին են իրավիճակի 
մասնակիցները

) Հարցեր կամ խնդիր, որը դրվում 
է քննարկման մասնակիցների 
համար
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«մաս նա կի ցը» էա պես տար բեր վում է ֆոր մալ կր թա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված 
«ա շա կերտ նե րից» և «ու սա նող նե րից»` բո վան դա կային առու մով կա տա րե լով ու սու ցա նո
ղին գրե թե հա վա սար ներդ րում:

7. Գ նա հա տում` ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան աս տի ճա նի որոշ
ման գոր ծըն թաց, որը չի են թադ րում ու սու ցան ման ար դյուն քում մաս նա կից նե րի կող մից 
ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի աս տի ճա նի որո շում քն նու թյան, թես տա
վոր ման մի ջո ցով, այլ առա վե լա պես հիմն ված է մաս նակ ցի ինք նագ նա հատ ման և մաս
նա կից նե րի կող մից ու սու ցան ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման վրա: 
Գնա հա տու մը կա տար վում է ու սու ցա նո ղի կող մից ընտր ված գնա հատ ման մե թոդ նե րի կի
րառ մամբ:

8.  Ճա նա չում (րե կոգ նիշն)` ոչ ֆոր մալ կր թու թյան գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցու թյան ար դյուն
քում ձեռք բեր ված կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի և գի տե լիք նե րի արժ ևո րումն է պե
տա կան և մաս նա վոր սեկ տոր նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: 

 Հայե ցա կար գի նպա տակ նե րը

 Սույն հայե ցա կար գի նպա տակ ներն են`

9.  սահ մա նել «ոչ ֆոր մալ կր թու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, սուբյեկտ նե րը և ոչ ֆոր մալ կր թու
թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը,

10.  սահ մա նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հա մա կար գի զար
գաց ման առաջ նայ նու թյուն նե րը,

11.  հիմք ստեղ ծել ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մի ջո ցով մաս նա կից նե րի կող մից ձեռք բեր ված 
հմտու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և գի տե լիք նե րի որա կի ապա հով ման մե խա նիզմ նե
րի ստեղծ ման հա մար,

12.  հիմք ստեղ ծել պե տա կան և մաս նա վոր սեկ տոր նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի կող մից ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մի ջո ցով մաս նա կից նե րի ձեռք բե րած հմ տու
թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և գի տե լիք նե րի ճա նա չումն ապա հո վող մե խա նիզմ նե րի 
ստեղծ ման հա մար:

 
Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան սուբյեկտ նե րը

13. Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան սուբյեկտ ներն են`

1)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րը,

2)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կր թա կան հա մա կար գի պե տա կան և ոչ պե տա կան 
մաս նա գի տաց ված հաս տա տու թյուն նե րը,

3)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ծրագ րեր առա ջար կող մաս նա գի տաց ված կա ռույց նե րը,

4)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մաս նա գետ նե րը (ու սու ցա նող նե րը),

5)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օրեն քով սահ ման ված կար գով գրանց ված և գոր
ծող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և միավո րում նե րը,

6)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը, օտա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րը և 
քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք, որոնք ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ծրագ րե րի մաս նա
կից ներ են,

7)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օրեն քով սահ ման ված կար գով գրանց ված և գոր
ծող շա հագր գիռ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մի ջազ գային կա ռույց նե րը:
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Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րը և 
խն դիր նե րը

14. Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք ներն են`

1)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյուն տրա մադ րող կա ռույց նե րի մաս նակ ցու թյու նը ոչ ֆոր մալ կր թու
թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ մա նը և որո շում նե րի կա
յաց մա նը,

2)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռում մատ չե լիու թյան, մր ցակ ցու թյան և հրա պա րա
կայ նու թյան ապա հո վու մը,

3)  ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գե րի փոխլ րաց ման սկզ բունք նե րի ըն դու նու
մը (ոչ ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գը չի հա վակ նում փո խա րի նել ֆոր մալ կր թա կան 
հա մա կար գին):

15. Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան խն դիր ներն են`

1)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյան որա կի ապա հով ման մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը (ոչ ֆոր մալ 
կրթու թյուն տրա մադ րող կա ռույց նե րի, ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մաս նա գետ նե րի և ու սու
ցան ման/ դա սըն թա ցի որակ), 

2)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հա մա կար գի վե րա բե րյալ հա սա րա կու թյան իրա զեկ վա ծու թյան 
աս տի ճա նի բարձ րա ցու մը,

3)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռում նո րա րա րա կան մո տե ցում նե րի և մե թոդ նե րի օգ
տա գործ ման խրա խու սու մը և խթա նու մը,

4)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռում մաս նա կից նե րի մի ջազ գային շար ժու նա կու թյա նը 
նպաս տե լը,

5)  ֆոր մալ կր թու թյան հաս տա տու թյուն նե րում ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մե թոդ նե րի կի րառ
մա նը նպաս տե լը:

 

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հատ կա նիշ նե րը

16. Ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը բնու թագր վում է հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րով.

1)  Ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի ծրագ րու մը`

 Ծ րա գի րը կազմ վում է ու սու ցա նող նե րի կող մից` ել նե լով դա սըն թա ցի նպա տակ նե րից 
և խն դիր նե րից: Սա կայն այն դի տարկ վում է որ պես նախ նա կան առա ջարկ և են թա կա է 
փո փո խու թյան` հաշ վի առ նե լով մաս նա կից նե րի ցան կու թյուն նե րը, հե տաքրք րու թյուն
նե րը և ակն կա լիք նե րը:

2)  Մաս նակ ցու թյան բնույ թը`

  Մաս նակ ցու թյու նը կա մա վոր է: Մաս նա կից նե րը իրենք են որո շում, թե գոր ծըն թա ցի որ 
մա սին են ցան կա նում մաս նակ ցել:

3)  Ու սու ցան վող գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի բնույ թը` 

 Ու սու ցան ման գոր ծըն թա ցում հա վա սար ու շադ րու թյուն է դարձ վում մաս նա կից նե րի 
մտա վոր, զգա յա կան, ֆի զի կա կան ոլորտ նե րին (այս պես կոչ ված` «հա մա կող մա նի» 
մո տե ցում): Ու սու ցան ման գոր ծըն թացն իրա կա նաց վում է հատ կա պես մաս նա կից նե րի 
մո տե ցում նե րի, վար վե լա կեր պի մո դել նե րի, ար ժե քային հա մա կար գի, կարծ րա տի պե
րի հետ:

4)  Գի տե լի քի ստաց ման/ փո խանց ման ձևը`
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  Գի տե լիքն ու հմ տու թյուն նե րը ձեռք են բեր վում ու սուց ման գոր ծըն թա ցին ուղ ղա կի 
մաս նակ ցե լու ար դյուն քում: Գոր ծըն թացն իրա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան գի տե
լի քին և հմ տու թյա նը լիար ժեք տի րա պե տող ան հա տի` ու սու ցա նո ղի կող մից: Ի տար բե
րու թյուն հիերար խիկ «վեր ևից ներքև» մո դե լի` այս դեպ քում գի տե լի քը հիմ նա կա նում 
ստաց վում է «հո րի զո նա կան» եղա նա կով (հա վա սա րը` հա վա սա րին մե թո դով):

5)  Ու սու ցան ման ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում`

  Մաս նա կից նե րի կող մից իրա կա նաց վող ինք նագ նա հա տումն է (մաս նա կիցն ի՞նչ 
ստա ցավ տվյալ կր թա կան գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ար դյուն քում) և գոր ծըն թա ցի 
արդյու նա վե տու թյան գնա հա տու մը (ու սու ցան ման կազ մա կերպ ման որա կը և հա մա
պա տաս խա նու թյու նը մաս նակ ցի սպա սում նե րին): Քն նու թյուն, թեստ գա ղա փար նե րը 
չեն կի րառ վում: Չեն կի րառ վում մր ցակ ցային խրա խուս ման մե թոդ նե րը, խրա խուս վում 
են փո խօգ նու թյու նը և թի մային ոգին: Դա սըն թա ցի վեր ջում բո լոր մաս նա կից նե րին 
տրվում են միան ման «մաս նակ ցու թյան հա վաս տագ րեր»:

 Հա սա նե լիու թյան և մատ չե լիու թյան ապա հո վում

17. Խ թա նել ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գում ներգ րավ ված ան ձանց մաս նակ ցու թյու նը ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյան մի ջո ցա ռում նե րին տե ղա կան և մի ջազ գային մա կար դակ նե րում:

18. Խ թա նել աշ խա տող ան ձանց մաս նակ ցու թյու նը իրենց մաս նա գի տա կան և ան հա տա
կան զար գա ցում ապա հո վող ոչ ֆոր մալ կր թա կան ձեռ նար կում նե րին (գոր ծու ղում ներ, 
ար ձա կուրդ ներ):

19. Ա պա հո վել սա կավ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող խմ բե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյան մի ջո ցա ռում նե րին/ ձեռ նար կում նե րին (հաշ ման դամ ներ, մար զե րի և 
գյու ղա կան հա մայնք նե րի երի տա սարդ ներ, սո ցիալա պես անա պա հով երի տա սարդ ներ 
և խո ցե լի խմ բեր):

20. Խ թա նել տե ղե կատ վա կան հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գիանե րի ըն ձե ռած հնա րա վո րու
թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հա մա կար գում:

 Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան խթա նում ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռում

21. Ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռում մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան խթա նու մը 
պետք է իրա կա նաց վի հետ ևյալ ուղ ղու թյուն նե րով.

1)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռի մաս նա գետ նե րի փո խա նակ ման ծրագ րե րի իրա կա
նա ցում, փոր ձի փո խա նակ ման բազ մաբ նույթ մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նա ցում (մաս
նա գի տա կան խորհր դա ժո ղով ներ, սե մի նար ներ և այլն),

2)  ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մի ջազ գային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պում և աջակ ցու թյուն 
այդ ոլոր տում հա սա րա կա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րին,

3)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ոչ ֆոր մալ կր թու թյան բնա գա վա ռում կու տակ ված 
փոր ձի ներ կա յա ցում մի ջազ գային հան րու թյա նը, ոչ ֆոր մալ կր թու թյան վե րա բե րյալ 
մի ջազ գային փոր ձի ու սում նա սի րում և տա րա ծում:

 Հիմ նա կան մի ջո ցա ռում ներ

22. Ա ռաջ նորդ վե լով սույն հայե ցա կար գով` ՀՀ Կա ռա վա րու թյան լիազո րած պե տա կան 
կա ռա վար ման մարմ նի կող մից` հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա
տեղ (ն րանց հա մա ձայ նու թյամբ), ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հա մա կար գի զար գաց մանն 
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի 20082013 թվա կան նե րի ծրագ րի մշա կում և ներ կա յա
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ցում ՀՀ Կա ռա վա րու թյան հաս տատ մա նը մինչև 2007 թվա կա նի չոր րորդ եռամ սյա կի 
վեր ջը:

1)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդ րու թյան մեջ փո փո խու թյուն նե րի նա խա տե
սում` կր թու թյան տվյալ տե սա կի կի րառ ման հետ առնչ վող խն դիր նե րի առա վել ար դյու
նա վետ լուծ ման նպա տա կով:

2)  Հա սա րա կու թյան իրա զե կու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե
րի կազ մա կեր պում` ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հա մա կար գի զար գաց ման, մատ չե լիու թյան 
բարձ րաց ման և տա րած ման հա մար:
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 Ու սու ցա նող նե րի ինք նագ նա հատ ման գոր ծիք
 Սի րե լի՛ մաս նա կից, 

Ինք նագ նա հատ ման այս աշ խա տան քը սկ սե լուց առաջ ներ կա յաց նում ենք մի քա նի ցու ցում ներ: 

Այս փաս տաթղ թում կգտ նեք Ձեզ ար դեն որոշ չա փով հայտ նի ու նա կու թյուն ներ, որոնց վե րա
բերյալ ինք ներդ Ձեզ պետք է գնա հա տեք:

 Փաս տաթղ թի սկզ բում կա րող եք գտ նել գնա հատ ման սանդ ղա կը: Յու րա քան չյուր ու նա կու թյան 
հա մար ընտ րե՛ք Ձեր գնա հա տա կա նը և այն տե սա նե լի դարձ րե՛ք՝ սանդ ղա կի հա մա պա տաս խան 
սիմ վո լի տակ նշե լով: 

Յու րա քան չյուր ու նա կու թյան գնա հատ ման կող քին խնդ րում ենք ներ կա յաց նել նաև Ձեր գնա
հատ ման հիմ նա վո րու մը և/ կամ ու նա կու թյան առ կա յու թյու նը/ բա ցա կա յու թյունն ապա ցու ցող օրի
նակ ներ: Խնդ րում ենք հիմ նա վո րում և/ կամ օրի նակ ներ ներ կա յաց նել ցան կա ցած գնա հա տա կա
նի դեպ քում: 

Ինչ պես տես նում եք, ու նա կու թյուն նե րը բա ժան ված են բա ժին նե րի, որոն ցից յու րա քան չյու րի 
վեր ջին՝ «ԱՅԼ» ու նա կու թյու նը կա րող է հա մալր վել Ձեր կող մից առա ջարկ ված ու նա կու թյամբ: 
Խնդ րում ենք պար զա պես տող ավե լաց նել և հաս կա նա լի կեր պով ձևա կեր պել Ձեր առա ջար կած 
ու նա կու թյու նը (ե թե այդ պի սին կա)՝ իր հա մա պա տաս խան գնա հատ մամբ, ինչ պես նաև գնա հատ
ման հիմ նա վոր մամբ և հնա րա վոր օրի նակ նե րով: 

Այսաշխատանքումճիշտուսխալպատասխաններչկան,սաքննականթեստչէ,այլգործիք,որըՁեր՝որպես
ուսուցանողիզարգացմանուղինծրագրելուհնարավորությունէտալիս:Ուստիխնդրումենք,որինքներդՁեզհետ
անկեղծլինեք:
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Ու սու ցա նո ղի ու նա կու թյուն ներ

 Հա մա տեքս տի դե րի գի տակ ցու թյան ու վեր լու ծու թյան ու նա կու թյուն ներ

Տի րա պե տում եմ, իմ 
ու ժեղ կող մե րից է

Բա վա րար չա փով 
տի րա պե տում եմ

Այն քան էլ չեմ տի րա պե
տում, կա տա րե լա գործ ման 
բա վա կա նին կա րիք կա

Չեմ տի րա պե
տում, իմ թույլ 
կող մե րից է 

Այս ու նա կու թյունն ան
հրա ժեշտ չէ իմ աշ խա
տան քում

o o o o o

Ու նա կու թյուն Հիմ նա վո րում, օրի նակ ներ

Ես գի տակ ցում եմ գլո բալ և լո կալ հա
մա տեք ստե րի դե րը և փոխ կա պակց վա
ծու թյու նը

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ հետ ևել մի տում նե
րին և առանձ նաց նել առ կա խն դիր նե րը

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ տես նել տար բեր 
մա կար դակ նե րի ու ոլորտ նե րի փոխ կա
պակց վա ծու թյու նը

o o o o o

Ես ու նեմ վեր լու ծե լու ու նա կու թյան ու
սու ցո ղա կան կա րիք ներ 

o o o o o

Ես կա րող եմ ապա հո վել ու սու ցան վո ղի 
սո ցի ոքա ղա քա կան իրա վի ճա կի ու հա
մա տեքս տի ար տա ցո լում և ին տեգ րում 
ու սու ցո ղա կան ծրագ րին

o o o o o

Այլ o o o o o

Ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ու կա ռա վար ման ու նա կու թյուն

Տիրապետում եմ, իմ 
ուժեղ կողմերից է

Բավարար չափով 
տիրապետում եմ

Այն քան էլ չեմ տի րա պե
տում, կա տա րե լա գործ ման 
բա վա կա նին կա րիք կա

Չեմ տի րա պե
տում, իմ թույլ 
կող մե րից է 

Այս ու նա կու թյունն ան
հրա ժեշտ չէ իմ աշ խա
տան քում

o o o o o

Ու նա կու թյուն Հիմ նա վո րում, օրի նակ ներ

Ես կա րո ղա նում եմ ար դյու նա վետ կա
ռա վա րել ժա մա նա կային ռե սուր սը

o o o o o

Ես ու նեմ ոչ ֆոր մալ կր թու թյան մե թո
դա կան հիմ քի իմա ցու թյուն

o o o o o

Ես ու նեմ խմ բային ու սուց ման կազ մա
կերպ ման և ուղ ղորդ ման ու նա կու թյուն

o o o o o

Ես տի րա պե տում եմ թրեյ նին գային 
տեխ նի կա նե րին և մե թոդ նե րին

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ ուղ ղոր դել մաս նա
կից նե րի ան հա տա կան ու սու ցու մը

o o o o o

Ես ու նակ եմ պլա նա վո րել և ծրա գիր 
իրա կա նաց նել ՈՖԿ սկզ բունք նե րին ու 
ար ժեք նե րին հա մա պա տաս խան

o o o o o
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Ես ու նեմ կոնֆ լիկ տային իրա վի ճակ
նե րը կա ռու ցո ղա բար կա ռա վա րե լու 
ու նա կու թյուն

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ արթ նաց նել մաս նա
կից նե րի ու սու ցան ման մո տի վա ցիան

o o o o o

Ես ու նեմ ան հա տա կան և սո ցիալա կան 
հո գե բա նու թյան բա զային գի տե լիք ներ

o o o o o

Ես ու նեմ ար ժե քային հս տակ կողմ նո
րո շիչ ներ

o o o o o

Ես կա րող եմ թրեյ նին գի շր ջա նա կում 
աշ խա տել սահ մա նա փա կում ներ ու նե
ցող ան ձանց հետ

o o o o o

Ես ու նեմ հա ղոր դակ ցու թյան ու նա կու
թյուն ներ (վեր բալ և ոչ վեր բալ)

o o o o o

Ես ու նեմ ազատ ժա ման ցի կազ մա
կերպ ման ու նա կու թյուն ներ

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ ապա հո վել ու սու
ցան ման մաս նա կից նե րի ան վտան գու
թյու նը և ապա հո վու թյու նը

o o o o o

Այլ o o o o o

Ու սու ցան ման ար դյու նա վե տու թյան հա մար ան հրա ժեշտ տեխ նի կա կան ու նա կու թյուն ներ

Տի րա պե տում եմ, իմ 
ու ժեղ կող մե րից է

Բա վա րար չա փով 
տի րա պե տում եմ

Այն քան էլ չեմ տի րա պե
տում, կա տա րե լա գործ ման 
բա վա կա նին կա րիք կա

Չեմ տի րա պե
տում, իմ թույլ 
կող մե րից է 

Այս ու նա կու թյունն ան
հրա ժեշտ չէ իմ աշ խա
տան քում

o o o o o

Ու նա կու թյուն Հիմ նա վո րում, օրի նակ ներ

Ես ու նեմ թվային և տե ղե կատ վա կան հա
ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գիանե րի հետ 
աշ խա տան քի ու նա կու թյուն ներ

o o o o o

Ես ու նեմ լեզ վա կան լավ ու նա կու թյուն
ներ

o o o o o

Ես ու նեմ ֆի նանս նե րի և այլ ռե սուրս նե
րի կա ռա վար ման ու նա կու թյուն

o o o o o

Ես ու նեմ առա ջին բու ժօգ նու թյան տրա
մադր ման հիմ նա կան ու նա կու թյուն ներ

o o o o o

Ես ու նեմ մա թե մա տի կա կան և գի տա կան 
բա զային ու նա կու թյուն ներ

o o o o o

Ես ու նեմ գծե լու և նկա րե լու հմ տու թյուն
ներ ու ըն թեռ նե լի ձե ռա գիր

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ աշ խա տել տար բեր 
տի պի մուլ տի մե դիայի մի ջոց նե րի հետ

o o o o o

Այլ o o o o o
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Ու սու ցա նո ղի ան հա տա կան կերպ ու որակ ներ

Տիրապետում եմ, իմ 
ուժեղ կողմերից է

Բավարար չափով 
տիրապետում եմ

Այն քան էլ չեմ տի րա պե
տում, կա տա րե լա գործ ման 
բա վա կա նին կա րիք կա

Չեմ տի րա պե
տում, իմ թույլ 
կող մե րից է 

Այս ու նա կու թյունն ան
հրա ժեշտ չէ իմ աշ խա
տան քում

o o o o o

Ու նա կու թյուն Հիմ նա վո րում, օրի նակ ներ

Ես կա րո ղա նում եմ բալանսավորել 
նյու թա կան և ոչ նյու թա կան ոլորտ նե րը

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ ապա հո վել ան հա
տա կան – խմ բային – ազ գային – գլո
բալ ամ բող ջու թյան բալանս

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ ապա հո վել ան հա
տա կան աճիս անընդ հա տու թյու նը և 
ուղ ղոր դու մը

o o o o o

Ես ու նեմ իմ էներ գիայի կա ռա վար ման 
ու նա կու թյուն

o o o o o

Ես ու նեմ ու սու ցան ման և մա նի պու լյա
ցիայի սահ մա նի գի տակ ցում և որո շում

o o o o o

Ես ու նեմ վար վե լա կեր պի, գոր ծե լա կեր
պի, մտա ծե լա կեր պի էթի կա

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ վե րահս կել մո տի
վա ցիոն դաշտս

o o o o o

Ես ու նեմ հու զա կան դաշ տիս 
գիտակցման, տի րա պետ ման և 
վերահսկման ու նա կու թյուն ներ

o o o o o

Ես ու նեմ հա մա կար գային մտա ծո ղու
թյուն

o o o o o

Ես ու նեմ քն նա դա տա կան 
մտածելակերպ

o o o o o

Ես ու նեմ ապրումակցման (էմ պա թիայի) 
զգա ցում

o o o o o

Ես ու նեմ հու մո րի զգա ցում o o o o o

Ես կա րող եմ ադապ տաց վել տար բեր 
դաշ տե րում (ֆի զի կա կան, սո ցիալա
կան, միջմ շա կու թային)՝ առանց ներքին 
առանցքի կորս տի

o o o o o

Այլ o o o o o
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 Մե տաու նա կու թյուն ներ

Տիրապետում եմ, իմ 
ուժեղ կողմերից է

Բավարար չափով 
տիրապետում եմ

Այն քան էլ չեմ տի րա պե
տում, կա տա րե լա գործ ման 
բա վա կա նին կա րիք կա

Չեմ տի րա պե
տում, իմ թույլ 
կող մե րից է 

Այս ու նա կու թյունն ան
հրա ժեշտ չէ իմ աշ խա
տան քում

o o o o o

Ու նա կու թյուն Հիմ նա վո րում, օրի նակ ներ

Ես կա րո ղա նում եմ ստեղ ծա րա րու թյու
նը և նո րա րա րու թյու նը նե րա ռել իմ 
աշ խա տան քում

o o o o o

Ես ու սու ցան վող նե րի ստեղ ծա րա րա
կան նե րու ժը բա ցա հայ տե լու ու նակ եմ

o o o o o

Ես տի րա պե տում եմ ինք նագ նա հատ
ման գոր ծիք նե րին, սխե մա նե րին, ու նեմ 
անընդ հատ ինք նագ նա հատ ման մո տի
վա ցի ա

o o o o o

Ես տի րա պե տում եմ հե տա դարձ կապ 
(feedback) տա լու ու ստա նա լու ու նա
կու թյուն նե րին

o o o o o

Ես տի րա պե տում եմ «Սո վո րել, ինչ պես 
սո վո րել» կոն ցեպ ցիային

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ ստա նալ, հա մա
կար գել ու կի րա ռել առ կա տե ղե կատ
վու թյու նը

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ ստա ցածս փոր ձի 
վե րա բե րյալ ընդ հան րա ցում ներ անել ու 
դրանք կի րա ռել

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ աշ խա տել միջմ շա
կու թային թի մե րում և խմ բե րի հետ

o o o o o

Ես արժ ևո րում եմ ըն թեր ցա նու թյու նը, և 
կար դալն իմ առօ րյայի կար ևոր մասն է 
կազ մում

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ հա մակ ու շադ րու
թյամբ լսել

o o o o o

Ես կա րո ղա նում եմ կա տա րել ար դյու
նա վետ լից քա թա փում

o o o o o

Այլ o o o o o
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Ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման ան հա տա կան պլան

Ու նա կու թյուն Ի՞նչ ժամ կետ նե րում 
եմ ցան կա նում զար
գաց նել

Ինչ պե՞ս եմ պատ
րաստ վում զար գաց
նել 

Ի՞նչ է ինձ հար
կա վոր (ի ՞նչ 
ռե սուրս ներ և 
աջակ ցու թյուն)

Այլ նշում ներ

1

2.

3.

4.

5.

6.

« Սո վո րել, ինչ պես սո վո րել» (L2L)

 Այս տեղ ներ կա յաց ված են Ձեր ու սուց ման գոր ծըն թացն ուղ ղոր դե լու հա մար ան հրա ժեշտ մի քա
նի հմ տու թյուն ներ: Կար դա ցե՛ք դրանք և փոր ձե՛ք խոր հել դրանց շուրջ: Ի՞նչ եք կար ծում, արդյոք 
ու նեք այդ հմ տու թյուն նե րը կամ մի գու ցե դրանց մի մա սը, այդ հմ տու թյուն նե րից որո՞նք են, որ դեռ 
պետք է զար գաց նեք…

Ես ինձ տես նում եմ որ պես սե փա կան ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պող, ինչ պես նաև սե փա կան ու սում
նա կան գոր ծըն թացն ան կախ ձևով կազ մա կեր պող ան ձ:

Միանշանակ՝ այո՛ Ավելի շուտ՝ այո՛ Միգուցե Ավելի շուտ՝ ո՛չ Ո՛չ

o o o o o

Մեկ նա բա նու թյուն.

Ես ճա նա չում եմ ինքս ինձ որ պես սո վո րող (գի տեմ, ինչ պես եմ ես սո վո րում (գի տակ ցում եմ սո վո րե լու իմ լա վա
գույն ձևե րը)):

Միանշանակ՝ այո՛ Ավելի շուտ՝ այո՛ Միգուցե Ավելի շուտ՝ ո՛չ Ո՛չ

o o o o o

Մեկ նա բա նու թյուն.

Ուսումնական գործընթացում կարողանում եմ դիմել իմ հասակակիցներին՝ նրանցից աջակցություն ստանալու 
համար:

Միանշանակ՝ այո՛ Ավելի շուտ՝ այո՛ Միգուցե Ավելի շուտ՝ ո՛չ Ո՛չ

o o o o o

Մեկ նա բա նու թյուն.
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Կարողանում եմ վեր հանել իմ ուսուցանման կարիքները:

Միանշանակ՝ այո՛ Ավելի շուտ՝ այո՛ Միգուցե Ավելի շուտ՝ ո՛չ Ո՛չ

o o o o o

Մեկ նա բա նու թյուն.

Կարողանում եմ ուսուցանման կարիքներս վերածել ուսուցանման նպատակների, պլանների և 
գործողությունների:

Միանշանակ՝ այո՛ Ավելի շուտ՝ այո՛ Միգուցե Ավելի շուտ՝ ո՛չ Ո՛չ

o o o o o

Մեկ նա բա նու թյուն.

Ուսուցիչներին և/կամ ուսուցանողներին կարողանում եմ դիտարկել որպես ուսումնական գործընթացի 
օգնականներ կամ աջակիցներ և կարողանում եմ իմ նախաձեռնությամբ օգուտ քաղել նրանց փորձից:

Միանշանակ՝ այո՛ Ավելի շուտ՝ այո՛ Միգուցե Ավելի շուտ՝ ո՛չ Ո՛չ

o o o o o

Մեկ նա բա նու թյուն.

Կարողանում եմ գտնել իմ ուսուցանման տարբեր կարիքներին և նպատակներին անհրաժեշտ մարդկային 
ռեսուրսները, տեղեկատվական աղբյուրները և այլ նյութեր:

Միանշանակ՝ այո՛ Ավելի շուտ՝ այո՛ Միգուցե Ավելի շուտ՝ ո՛չ Ո՛չ

o o o o o

Մեկ նա բա նու թյուն.

Կարողանում եմ հավաքել և ներկայացնել ու այլ մարդկանց հասկանալի դարձնել իմ ուսուցման արդյունքներն 
ու նվաճումները:

Միանշանակ՝ այո՛ Ավելի շուտ՝ այո՛ Միգուցե Ավելի շուտ՝ ո՛չ Ո՛չ

o o o o o

Մեկ նա բա նու թյուն.
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«Ավելի խորը, ավելի լայն, ավելի հեշտ» գործընկերության կառուցման ծրագիր

Նպատակ •	 Մասնակիցների համար հետագա հնարավոր համագործակցության տարբերակների 
մասին մտածելու հնարավորություն ստեղծել, 

•	 Ամբողջ դասընթացի ընթացքում ի հայտ եկած ծրագրային գաղափարները 
զարգացնելու հնարավորություն ստեղծել, 

•	 Անդրադարձ կատարել որակյալ համագործակցության թեմային ու դրա 
բաղադրիչներին: 

Ժամանակ 4 ժամ

Անհրաժեշտ նյութեր Աշխատանքային 4 տարածքներ (նախընտրելի է սենյակներ/սրահներ, 4ից մեկը պետք է 
ունենա մեծ, ազատ պատ), A4 սպիտակ թղթեր (x40), A4 գունավոր թղթեր (3x4 տարբեր 
գույներ), ֆլիպչարտի թղթեր (x15), մարկերներ (4x4 տարբեր գույներ), գրիչներ, գունավոր 
մատիտներ (4x1 փոքր տուփ), քանոններ (սովորական, այնքան երկար, որ A4 թուղթ 
կտրելու համար բավարար լինի) (x2), թղթե ժապավեն (x2), կպչուն թղթեր (հարթ, կլոր, 
միագույն) (x120), «Երիտասարդությունը շարժման մեջ» ծրագրի ուղեցույցից վերցված 
(Youth in Action Programme Guide) որոշ մասերը տպված տարբերակով (x4), A4 թղթի 
վրա տպված անհատական ժամատախտակցանց (print out), (x22), A4 թղթի վրա ծրագրի 
գաղափարների ներկայացման շաբլոնների տպված տարբերակներ (print outs), (x16):

Նկարագրություն 1/ Ներածական մաս: – 10 րոպե

2/ Անհատական գաղափարների գեներացում: Մասնակիցներին առաջարկվում 
է մտածել ծրագրային այն գաղափարների մասին, որոնք իրենց մոտ խմորվել են 
գործընկերության կառուցման ծրագրի ընթացքում, և դրանք գրանցել ½ A4 թղթի վրա: 
Յուրաքանչյուր մասնակից կարող է գրել առավելագույնը 2 գաղափար: Այնուհետև թղթերը 
կպցվում են պատին, և իհարկե մասնակիցների ցանկության դեպքում դրանք կարող են 
խմբավորվել: Գաղափարները պատին փակցնելուն զուգահեռ՝ մասնակիցները կարող են 
շատ կարճ ներկայացնել իրենց գաղափարները (2030 վայրկյան, 20 րոպե):

3/ Հետաքրքրվածության արտահայտում: Յուրաքանչյուր մասնակցին տրվում է 4 
կպչուն թուղթ (նրանք պետք է գրեն իրենց անունները և իրենց երկրի անվան առաջին 2 
տառերը): Ապա մասնակիցները մոտենում են «գաղափարների պատին» և ընտրում են 
այն 4 գաղափարները, որոնց իրականացմանը իրենք կցանկանային մասնակցել և իրենց 
կպչուն թուղթը փակցնում են դրանց վրա (15 րոպե): 

4/ Ժամատախտակցանցի ստեղծում: Ցանցն արտահայտվում է ժամանակային 4 
բաժանումներով (յուրաքանչյուրը` 30 րոպե) և աշխատանքային 4 տարածքներով, որոնք 
նկարվում են պատի վրա: Այն գաղափարները, որոնք կհավաքեն շատ կպչուն մտքեր, 
կտեղադրվեն ցանցի բաժիններում (slots):

Երբ ցանցը պատրաստ է, ներկայացվում են աշխատանքի հիմնական կանոնները (օրինակ՝ 
թիթեռների ու մեղուների հնարավոր դերերը, երկու ոտքի կանոնը և այլն):

Մասնակիցներն իրենց համար անհրաժեշտ նշումներ են կատարում անհատական ցանցի 
վրա, ինչն օգնում է ընտրված ծրագրային գաղափարների քննարկմանը մասնակցելուն (15 
րոպե): 

5/ Ծրագրի գաղափարների մշակում: Մասնակիցների համար տեսանելի կերպով 
պատին ներկայացված է աշխատանքային տարածքներն ու թեմաները ամփոփող 
ժամատախտակցանցը, ինչպես նաև առկա են իրենց անհատական փոքր ցանցերը, որոնք 
նրանց ուղղորդելու են իրենց աշխատանքի ընթացքում: Յուրաքանչյուր աշխատանքային 
տարածք պետք է առանձնացվի նույն սիմվոլով, որն օգտագործվել է ցանցի վրա: 
Մասնակիցներին տրվում են ծրագրերի գաղափարների ներկայացման շաբլոնները: 
«Երիտասարդությունը շարժման մեջ» ծրագրի ուղեցույցից վերցված /Youth in Action 
Programme Guide/ որոշ օգտակար մասերը ևս առկա են աշխատանքային տարածքներում: 
«Երիտասարդությունը շարժման մեջ» ծրագրի Ազգային գործակալությունների 
ներկայացուցիչները, ինչպես և դասընթացավարները պետք է շրջեն աշխատանքային 
խմբերով և աջակցեն գաղափարների մշակման գործընթացին (2 ժամ): 

6/ Արդյունքների քննարկում: Ծրագրերի մշակված գաղափարները ներկայացվում 
են մյուս մասնակիցներին: Մասնակիցները, Ազգային գործակալությունների 
ներկայացուցիչները, ինչպես նաև դասընթացավարները տալիս են իրենց 
մեկնաբանությունները, խորհուրդները: Հնարավոր է, որ ներկայացվեն նաև այն 
չափանիշները, ըստ որոնց՝ կարող են հետագայում լրամշակվել գաղափարները (1 ժամ):

Սեսիայի 
բացվածք 

Օր 5, 21/05/2010 

11.30 – 13.00 + 
14.30 – 17.00 

Ապագա 
համագոր
ծակ ցության 
կառուցում
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Ծուղակներ Ծրագրային գաղափար ներկայացնող մասնակիցը պետք է պատրաստ լինի այն բանին, 
որ իր գաղափարները կարող են քննարկման դրվել զուգահեռ սեսիաներին: Նրան 
խորհուրդ է տրվում իր աշխատանքն այնպես կազմակերպել, որ հասցնի լինել և աշխատել 
երկու տարբեր տեղերում: Կարելի է նաև աշխատանքի մի մասը հանձնարարել մեկ այլ 
մասնակցի, ով մասնակցում է նույն գաղափարի մշակմանը:

Խորհուրդներ Լավ կլինի մասնակիցներին ասել, որ այս մեթոդը որոշ չափով նման է «Open Space» 
մեթոդին, սակայն տարբերությունն այն է, որ այս դեպքում կարող են հնչել կարծիքներ, 
որոնք, հնարավոր է, չքննարկվեն: Այնուամենայնիվ, եթե ինչոր մեկն ուզում է ներկայացնել 
և պատին փակցնել իր գաղափարները, նույնիսկ եթե ոչ ոք դրանցով հետաքրքրված չէ, նա 
կարող է դա անել:

Աշխատանքի արդյունքում մասնակիցները հաճախ չեն հասցնում ծրագիրն 
ամբողջությամբ մշակել, սակայն կարևոր է, որ նրանք կարողանան խմբում կենտրոնանալ 
և հանգամանալից քննարկել այն թեման, որն ուզում են ուսումնասիրել և հասնել դրա 
լուծմանը:
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Տպագիր գրականություն

Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ֆորմալ կրթության հայեցակարգ, 
2006

COMPASS: manual on human rights education with young people, 2012

T-Kit 6 Training Essentials, Council of Europe and European Commission, 
2002

“Play to Learn, Learn to Play: Resources for training courses: workbook”, Life 
Youth Foundation, Romania, 2005

“Resources for training”, Life Youth Foundation, Romania, 2005

“Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods”, Graham 
Gibbs, 1988

“Professional Meeting Management”, third edition, Professional Convention 
Management Association

Quality standards in education and training activities of the Directorate of 
Youth and Sport of the Council of Europe, 2007

 

Առցանց ռեսուրսներ

www.coe.int/youth 

http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm 

http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm 

http://learningfromexperience.com/about/

www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/kolb.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming 
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