
Մարինե Ժամկոչյան

Կարողությունների զարգացում. 

Նախագծերի մշակման և ձևավորման փորձը

«Բիզնես և Կրթություն Գործընկերություն» Հիմնադրամի

և «Բիզնես և Կրթություն» Ասոցիացիայի հիմնադիր/ղեկավար



Բովանդակություն

1. Ծրագրերին դիմելու կարևորությունը

2. Բանակցային հմտություններ

3. Գործընկերների ընտրությունը

4. Համընկերության (կոնսորցիումի) ստեղծումը

5. Ծրագրի թիմի ձևավորման փուլերը

6. Թիմի կառուցվածքը

7. Ծրագրերի իրականացման համար ձևավորվող 

գործընթացի փուլերը

8. Անհրաժեշտ քայլերը ծրագրերին դիմելու համար

9. Ծրագրերի իրականացման պլան

10.Ծրագրի կառուցվածքը

11.Անհրաժեշտ պայմաններ ծրագրեր իրականացնելու 

համար

12.Ինչի՞ վրա ուշադրություն դարձնել

13.Գործընկերների վերաբերյալ անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը

14.Օրացույց

15.Գործընկերության նախապատմությունը

16.Կանխատեսվող արդյունքներ

17.Հասանելիություն

18.Տեղեկատվություն կոնտակտային անձի, 

կազմակերպության / ուսումնական հաստատության 

մասին

19.Ինչի՞ վրա աշխատել



Ծրագրերին դիմելու կարևորությունը

✓ Կրթական նոր հնարավորությունների ապահովում

✓ Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության վերապատրաստում

✓ Սոցիալական ծրագրերի իրականացում

✓ Կառույցների բարեկարգում

✓ Դասախոսական կազմի վերապատրաստում

✓ Դասավանդման նորագույն մեթոդների կիրառում և այլն



Բանակցային հմտությունները

➢Հաղորդակցություն

➢Լսելու ունակություն

➢Էմոցիոնալ ինտելեկտ

➢Ակնկալիքների կառավարում

➢Համբերություն

➢Հարմարվողականություն

➢Համոզվածություն

➢Պլանավորում

➢Ազնվություն

➢Հարաբերությունների 

կառուցում

➢Խնդիրների լուծում

➢Որոշման կայացում



Գործընկերների ընտրությունը

➢ Միանալ ԵՄ գործընկերների առցանց կայքին

➢ Որոնել սոցիալական մեդիայում

➢ Այցելել համակցված միջոցառումների

➢ Օգտագործել էլ.փոստի մարքեթինգային 

ռազմավարությունը

➢ Փնտրել նախկինում իրականացված նախագծերի 

գործընկերներին և այլն



Համընկերության (կոնսորցիումի) ստեղծումը

Միջազգային գործընկեր

Կրթական 
հաստատություն

Կրթական 
հաստատություն

Կրթական 
հաստատություն

ԿազմակերպությունՊետական կառույց



Ծրագրի թիմի ձևավորման փուլերը

Ծրագրի թիմի ձևավորումը ծրագրի 

կառավարման առանձին խնդիր է և 

թույլ է տալիս որակավորված 

մասնագետներին ինքնուրույն 

վերլուծել և իրականացնել ծրագրի 

առաջադրանքները:

✓ Առաջադրանքների սահմանում,

✓ Դերերի բաշխում ծրագրի մասնակիցների 

միջև,

✓ Թիմի անդամների որակավորումների և 

նրանց քանակի որոշում,

✓ Համաձայնեցում,

✓ Ծրագրի պայմանների և ռեսուրսների 

սահմանում,

✓ Ծրագրի թիմի վերջնական ձևավորում



Ծրագրի ղեկավար

Նվազագույն պահանջները

Թիմի կառուցվածքը

Ֆինանսական 
մենեջեր/հաշվապահ Տեխնիկական սպասարկող

Ծրագրի բնույթից կախված

(Օր.՝ դասընթացավար/վերլուծաբան/միջոցառումներ

իրականացող և այլն)



Ծրագրերի իրականացման համար ձևավորվող գործընթացի փուլերը

Ձևավորում Համագործակցություն/
Միմյանց հետ աշխատելու 
ունակություն

Գործունեություն

Վերակազմակերպում

Լուծարում



✓ Ընտրել ճիշտ գործընկերներ,

✓ Ստեղծել աշխատանքի կառավարման ամուր կառուցվածք,

✓ Զարգացնել նորարարական գաղափար,

✓ Լինել կրեատիվ, առաջարկել նորարարական և հետաքրքիր գաղափարներ,

✓ Հստակ սահմանել պարտականությունները, աշխատանքի ժամանակացույցը և ակնկալվող արդյունքները,

✓ Տրամադրել բավարար ժամանակ և ներուժ հայեցակարգի(concept) մշակման համար, ինչպես նաև հետևել 

սահմանված նորմերին,

✓ Ուշադիր ստուգել, որպեսզի հայտի ձևանմուշի բոլոր կետերը լրացված լինեն,

✓ Հակիրճ և հստակ ներկայացնել նախագծի էությունը,

✓ Պլանավորում:

Անհրաժեշտ քայլերը ծրագրերին դիմելու համար



Ծրագրերի իրականացման պլան

1. Հասկանալ և սահմանել նախագծերի պահանջները
2. Որոշել նախագծի շրջանակը և արժեքը
3. Դուրս գալ նախագծի շրջանակից
4. Իրականացնել համապարփակ, ծավալուն հետազոտություն
5. Բարձրացնել հնարավորինս շատ հարցեր և փորձել 
պատասխանել բոլոր հարցերին
6. Սահմանել և կազմակերպել ծրագրի գործողությունները
7. Գնահատել տևողությունը, ռեսուրսները և ծախսերը
8. Կառուցել բարձր արդյունավետությամբ թիմ
9. Կազմել պլաններ և այլընտրանքային տարբերակներ
արտակարգ իրավիճակների համար
10. Ստեղծել հիմնագծեր՝ ծրագրի կատարողականը չափելու 
համար
11. Վերջնականացնել պլանը
12. Շարունակել պլանավորումը



Հարկավոր է հստակ ներկայացնել ծրագրի կառուցվածքը.

1. Ընկերության նպատակ,

2. Խնդիր,

3. Լուծում,

4. Համապատասխանություն/արդիականություն,

5. Մրցակիցներ,

6. Տեխնոլոգիա, օգտագործվող ռեսուրսները/միջոցները,

7. Բիզնես մոդել,

8. Ֆինանսական ցուցանիշներ,

9. Թիմ

Մի՛ թողեք վերջին օրվան հայտի ուղարկման գործընթացը

Ծրագրի կառուցվածքը



Անհրաժեշտ պայմաններ ծրագրեր իրականացնելու համար

Միջազգային գործընկեր

Հետաքրքիր գաղափար

Աշխատակազմ

Նաև՝

Տեղեկություն կազմակերպության / ուսումնական հաստատության վերաբերյալ

Գործող վեբկայք

Հստակ նպատակ

Հաշվետվությունների ներկայացում

Վերահսկում



Ծրագրի առաջարկ գրելու խորհուրդներ

Ուշադիր կարդացեք հայտի չափանիշները, ներկայացվող պահանջները

Ուսումնասիրեք արդիական խնդիրները և փորձեք ներառել դրանք նախագծի մեջ



Ինչի՞ վրա ուշադրություն դարձնել

▪ Ունենալ հետաքրքիր թեմա

▪ Հետևել ծրագրի ուղեցույցին

▪ Օգտագործել ճիշտ 

տերմինաբանություն

▪ Ունենալ համապատասխան 

անձնակազմ

▪ Անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

առկայություն



Գործընկերների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը

1. Ծրագրի թիմը,

2. Կազմակերպության/ուսումնական հաստատության համառոտ նկարագիրը,

3. Ծրագրի հետ կապված նախկին փորձը և ընթացիկ գործունեությունը,

4. Հնարավոր սիներգիա/փոխլրացումներ այլ (ԵՄ ֆինանսավորմամբ) գործողությունների 

հետ, որոնք կարող են հիմնվել Ծրագրի արդյունքների վրա,

5. Ծրագրի նպատակներին համապատասխան տարածման և օգտագործման 

կազմակերպության/ուսումնական հաստատության ներուժի համառոտ նկարագիրը,

6. Ծրագրին համապատասխան ասոցացված գործընկերներ (Օր.՝ ՄԿՈՒ ոլորտ, սոցիալական 

ձեռներեցություն/ճարտարագիտություն, կրթական հաստատություններ և այլն):



Օրացույց

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Վերանայել

Սահմանել գործողությունների 
իրականացման ժամկետներ

Հստակեցնել 

գործողությունների պլանը

Իրականացնել

Վերահսկել յուրաքանչյուր փուլի 
իրականացումը



Գործընկերության նախապատմությունը



Կանխատեսվող արդյունքներ

Վերապատրաստված 
ուսանողներ

Իրականացրած 
դասընթացներ

Կազմակերպած փորձի 
փոխանակման 
միջոցառումներ

1000

100

200

Օրինակ՝ ծրագրի ավարտին նախատեսվում է ունենալ հետևյալ արդյունքները.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GUwlx61FKqbeo-z9mfuKkZhf14XDOX1vXktbTDQqxf8/copy


Հասանելիություն 
Հասանելի լինել գործընկերներին



Website
Կոնտակտային համար, էլ.հասցե, 
որոոնք պետք է միշտ հասանելի լինեն



Տեղեկատվություն կազմակերպության / ուսումնական 
հաստատության մասին

Կազմակերպության՝

✓ Լրիվ անվանում 
✓ Կարճ անուն (3-ից 5 տառ) 
✓ PIC համար 
✓ Էլեկտրոնային հասցե
✓ Հեռախոսահամար
✓ Հասցե (փողոց/քաղաք/փոստային ինդեքս)
✓ Երկիր



Տեղեկատվություն կոնտակտային անձի վերաբերյալ

Հիմնական կոնտակտային անձի՝

✓ Ազգանուն,անուն
✓ Դերը/պաշտոնը կազմակերպությունում
✓ Կոնտակտային անձի էլեկտրոնային հասցե
✓ Հասցե (փողոց/քաղաք/Փոստային ինդեքս)
✓ Երկիր
✓ Հիմնական կոնտակտային անձի հեռախոսահամար



Ինչի՞ վրա աշխատել

Որոշում կայացնել 
մասնակցության վերաբերյալ

Ի՞նչ է հարկավոր մասնակցության 
համար

Ունե՞նք համապատասխան 
կարողություններ 

(եթե ոչ՝ ի՞նչ է անհրաժեշտ)



Հարցեր



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
Բիզնես և Կրթություն Գործընկերություն Հիմնադրամ

Բիզնես և Կրթություն Ասոցիացիա ՀԿ

ՀՀ, ք. Երևան, 0009, Աբովյան 34, գրասենյակ 7

Հեռ.՝ (+374 11) 528112

Էլ. փոստ՝ schooleconomy@mail.ru

Facebook Business and Education Partnership Foundation

Instagram bep.foundation

mailto:schooleconomy@mail.ru

