
 
 

 

 

Սոցիալական ձեռներեցություն։  Համագործակցային «մկաններ և գաղափարներ»  

Երիտասարդական և երիտասարդության համար աշխատող ՔՀԿ-ների  

կարողությունների 

 զարգացման եռօրյա դասընթաց 

 

Դասընթացի օրակարգ 
 

Սեպտեմբեր 3-5, 2019 
 

Առաջին օր, երեքշաբթի՝ սեպտեմբերի 3 
 

Ժամ Թեմա 

 

09:30 -10:00              Մասնակիցների գրանցում/սուրճ  

10:00-10:20 

  

Ողջույնի խոսք, Լինե Ուրբան /ԵՄ/, Տաճատ Ստեփանյան /ՀԲԸՄ/, Գայանե 

Մկրտչյան /ԵՀՀ/   

Ծանոթացում  

10:20 -10:30               

 

Օրակարգի Ներկայացում  

10:30-11:00 Ակնկալիքներ և մարտահրավերներ  

11:00-11:30 

 

Երիտասարդության ոլորտում իրականացված հետազոտություններից՝ 

հետաքրքիր դուրսբերումների ներկայացում 

11։30 – 11։45 Սուրճի ընդմիջում  

11:45 -12:45 Ես, իմ տաղանդները, հմտությունները և հետաքրքրությունները  

12:45- 14:00 

 

Գաղափարներ և լուծումներ 

Գաղափարի գեներացիա  

14:00 -14։45 Ճաշի ընդմիջում  

14։45-16։15 Ձեռներեցություն ընդդեմ սոցիալական ձեռներեցության  

16:15 - 16:30 Սուրճի ընդմիջում 

16:15-17:45 Հիմնախնդրի սահմանումը (աշխատանք խմբերում) 

17:45-18:00 Օրվա գնահատում և ամփոփում  

 

Երկրորդ օր, չորեքշաբթի՝ սեպտեմբերի 4 

 
Ժամ Թեմա 

9:45 -10:00 Առաջին օրվա ռեֆլեքսիա և երկրորդ օրվա աշխատանքների 

ներկայացում  



 
 

 

10:00 – 10:30 Հայաստանի հանրապետության երիտասարդական պետական 

քաղաքականությունը 

10:30 -11:00 

 

Հիմնախնդիրը – հետազոտություն  

11:00- 11:45 Լուծումները 

11:45 – 12:00 Սուրճի ընդմիջում 

12:00-13:45 Գործնական աշխատանք 

13:45-14:30 Ճաշ 

14:30 -16:00 Դարձրու քո հնարավորությունները գաղափարներ  

16:00 -16:15 Սուրճի ընդմիջում 

16:15-17:45 Խմբային աշխատանքների ներկայացումներ Ներկայացումների 

շարունակություն  

17:45-18:00   Օրվա գնահատում և ամփոփում 

 

Երրորդ օր, հինգշաբթի՝ սեպտեմբերի 5  
 

Ժամ Թեմա 

10:00 – 10:30 Երկրորդ օրվա ռեֆլեքսիա և օրվա աշխատանքների ներկայացում  

10:30 -11:15 Արժեքի հիմնավորում  

11:15 -12:30 Ով է հաճախորդը 

12:30 -12:45 Սուրճի ընդմիջում 

12.45 - 13.45 Հաջորդ քայլերը և կարիքները  

13.45 - 14:00  Ինչ է պիչինգը (ելույթ) 

14:00 -14:45 Ճաշ 

14:45 -15:45 Պատրաստել ելույթ  

15:45 - 16:00 «Ձայնային դասընթաց» 

16:00 - 16:15 Սուրճի ընդմիջում 

16:15 - 17:00 Խմբային աշխատանքների ներկայացում   

17:00 – 17։45 ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման հնարավորություններ  

17:45- 18:00 Փակման արարողություն և սերտիֆիկատների հանձնում   

 

 



 
 

 

 

 

ՔՀ Կամուրջ ծրագրի մասին 

 

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը (ՀԲԸՄ) Եվրասիա 

համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) հետ իրականացնում է Եվրոպական միության 

կողմից ֆինանսավորվող ՔՀ Կամուրջ ծրագիրը: Եռամյա այս ծրագիրը մեկնարկել է 2016 

թվականի դեկտեմբերին: Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում գրանցված և գործող 

հասարակական կազմակերպություններին, հայաստանյան համալսարաններին, ինչպես 

նաև սփյուռքի երիտասարդ մասնագետներին, ովքեր իրենց գիտելիքներով և 

փորձառությամբ կցանկանան նպաստել հայաստանյան կազմակերպությունների 

կարողությունների զարգացմանը: 

Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության 

կարողությունները` նպաստելու Հայաստանում որոշումների կայացման 

գործընթացներին: Այս նպատակին հասնելու համար, ծրագիրը նախատեսում է` 

 

- Կատարել մինչև 200 ՔՀԿ-ների մասնագիտական ոլորտներին առնչվող 

(ուղղահայաց) կարիքների գնահատում՝ քարտեզագրելով ՔՀԿ-ների 

կարողությունները և կարիքները։ 

- Առաջարկել մինչև 80 ՔՀԿ-ներից 200 անձանց անհատական վերապատրաստման 

դասընթացներ։ 

- Ապահովել մասնագիտական խորհրդատվություն մինչև 80 ՔՀԿ-ների՝ անվճար 

հիմունքներով հրավիրելով մասնագետներ սփյուռքից և Հայաստանից։ 

- Ինստիտուցիոնալացնել կարողությունների հզորացումը՝ գործարկելով ՀԿ 

կառավարման ակադեմիական հավաստագրային ծրագիր։ 

- Տրամադրել դրամաշնորհներ՝ ՔՀԿ-ների փոքր նախագծերը իրականացնելու 

նպատակով։ 

- Together4armenia առցանց հարթակի զարգացում: 

 

Մանրամասն ծրագրի մասին՝ այստեղ:  Ծրագրի ՔՀԿ-ների ցանցում գրանցվելու համար 

ահա հղումները՝ www.agbu.am/am/bridge-for-csos/3024-bridge-for-csos-announcement-for-

registration 

 

   

 

http://www.agbu.am/am/bridge-for-csos/2987-bridge-for-csos-arm
http://www.agbu.am/am/bridge-for-csos/3024-bridge-for-csos-announcement-for-registration
http://www.agbu.am/am/bridge-for-csos/3024-bridge-for-csos-announcement-for-registration

