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«ՀԿ կազմակերպական կարողությունների զարգացում» 

 
Դասընթացի օրակարգ 

 
Հանդիպման վայրը՝ ԵՀՀ 

Սեպտեմբերի 24-26, 2015 թ. ժ. 10:00-17:00 

ՀԿ Դեպո ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող ամառային դպրոցի նպատակն է 

բարձրացնել մասնակիցների հմտությունները` ՔՀԿ-ների կայուն զարգացումը խթանելու 

համար։ 

24-ը սեպտեմբերի 

10:00 -11:00 Ծանոթություն ծրագրի և 

մասնակիցների 

- Ողջույնի խոսք            

- ՀԿ Դեպո ծրագրի ներկայացում  

- Օրակարգի ներկայացում 

11։00–11։30   Սուրճի դադար 

11։30–12։00 –Մասնակիցների ներկայացում 

 

- Ծանոթություն 

12։00–13։30 Կազմակերպական համակարգեր 

Բաժնի վարող` Մարիա Հովումյան 

 

- Անդրադարձ կազմակերպական 

համակարգերին  

- Աշխատանք խմբերում  

- Խմբային աշխատանքների  

ամփոփում 

13։30–14։15 Մեծ ընդմիջում / ճաշ 

14։15-15։15 Շարունակություն  

Կազմակերպական համակարգեր 

- Աշխատանք խմբերում 

- Ամփոփում կազմակերպական 

համակարգերի մասին  

15։15–15։30 Սուրճի դադար 

15։30– 17։00 Հաղորդակցություն 

Բաժնի վարող ՝ Իզաբելլա Սարգսյան 

- Հաղորդակցության դերը ՀԿ-ի համար 

- Հաղորդակցության տեսակները 

- Գործնական աշխատանք 

25-ը սեպտեմբերի 

10։15–10։30 Նախորդ օրվա քննարկում  

10։30– 13։00 Կազմակերպության կայունություն  

Բաժնի վարողներ՝ Նանա 

Հովհաննիսյան և Կարեն Սարգսյան 

- Միասնական քննարկում 

- Կայունության ըմբռնումը և 

չափանիշները 

- Աշխատանք խմբերում 
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1300–14։00։ Մեծ ընդմիջում / ճաշ 

14։00–17։00 Ֆոնդհայթայթում և տրամաբանական  

աղյուսակ 

Բաժնի վարողներ՝ Իզաբելլա 

Սարգսյան և Նանա Հովհաննիսյան 

- Կորպորատիվ ֆանդրեյզինգ և 

հռետորական ունակություններ  

- Ինչպես հասկանալ և արձագանքել 

գրանտային հայտարարությունների 

- Աշխատանք խմբերում 

 

26-ը սեպտեմբերի 

09։30–10։00 Նախորդ օրվա քննարկում  

10։00– 13։30 ՀԿ-ի հարաբերությունները ԶԼՄ-ների 

հետ 

Բաժնի վարողներ՝ Արշալույս 

Մուրադյան  և Նարինե Սաֆարյան 

- Միասնական քննարկում 

- Աշխատանք խմբերում 

 

13։30–14։00 Մեծ ընդմիջում / ճաշ 

14։00 – 15։30 

և 

15։45 – 17։15 

Ծրագրային կառավարում 

Բաժնի վարողներ՝ Մարիա Հովումյան 

 

Սոցիալական Ձեռնարկություն 

Բաժնի վարող՝ Կարեն Սարգսյան 

- Զուգահեռ աշխատանք 

ենթախմբերում 

17։15 – 18։00 Դպրոցի ամփոփում 

 

 

 19։00-21։00 Հանդիսավոր ընթրիք և փակում 
Դպրոցի մեթոդաբանության հիմքում այն թեզն է, որ ՀԿ կազմակերպական համակարգերի 

կառուցումն ու ստեղծագործ զարգացումը կօգնի ՀԿ-ների կայունության ամրապնդմանը։ Այլ 

սկզբունքներից են մասնակցայնությունը, ստեղծագործ մտածելակերպը, փոխադարձ և 

համատեղ սովորելու հնարավորությունը, ոչ-դասական բովանդակության և գործընթացի 

ձևավորումը՝ համապատասխանեցված տվյալ լսարանի կարիքներին։ 

ՀԿ դպրոցը հանդիսանում է «ՀԿ Դեպո» ծրագրի կարողությունների զարգացման 

համապարփակ շղթայի մի մասը և խրախուսվելու է մասնակիցների կողմից ՀԿ Դեպո ծրագրի 

այլ ռեսուրսներից օգտվելը։ 

ՀԿ-ների համար ստեղծվելու է նաև միմյանց հետ շփվելու, ծանոթանալու և համագործակցելու 

հնարավորություն։ 

=================================================================================== 

«ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագիրն» իրականացվում 

է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։ Ծրագրի նպատակն է 

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կառույցները զարգացնել այնպես, որ նրանք 

դառնան երկրում բարեփոխումների գործընթացներին աջակցող կայուն գործիչներ։ 


