Quick Report
1. Արդյոք մասնակցել եք ՀԿ կազմակերպական կարող⤀樇թյ⤀樇նների զարգացմանը նվիրված
ﬕջոցառ⤀樇ﬓերի։ Եթե այո, ապա խնդր⤀樇մ ենք նշել, թե վերջին երեք տարվա ընթացք⤀樇մ
քանի դասընթացի եք մասնակցել:
Ոչ
All Data

Այո (Խնդր⤀樇մ ենք նշել)

6
(43%)

8
(57%)

Ոչ

Standard Deviation

Responses

1

14

Այո (Խնդր⤀樇մ ենք նշել)

Text Responses
2
Մասնակցել եմ «Հ⤀樇յսի կամ⤀樇րջ,Աեաքել⤀樇թյ⤀樇ն Արևելք,Սկարպ կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նների կազմակերպած կարող⤀樇թյ⤀樇նների զարգացման դասընթացներին:
78
34
Մեկ ﬕջոցառման

2. Մասնակցել եք արդյոք նման ﬕջոցառման՝ մասնակցային ﬔթոդաբան⤀樇թյամբ
իրագործվող։ (Մասնակցային ﬔթոդաբան⤀樇թյան հիմք⤀樇մ այն դր⤀樇յթն է , որ նոր
ինֆորմացիան լավագ⤀樇յնս է յ⤀樇րացվ⤀樇մ, եթե մասնակիցն այն ընկալ⤀樇մ է ակտիվ
մասնակցային գործող⤀樇թյ⤀樇նների ﬕջոցով (քննարկ⤀樇մ, խաղ, ել⤀樇յթ և այլն): Այս ﬔթոդի
մյ⤀樇ս հատկանիշը գործընկեր մասնակիցներից նոր ինֆորմացիա քաղել⤀樇
հնարավոր⤀樇թյ⤀樇նն է։)
Այո

Ոչ

8
2
(57%) (14%)

All Data

Այո

Ոչ

Մասնակցել եմ մասամբ մասնակցային
ﬔթոդաբան⤀樇թյամբ ﬕջոցառ⤀樇ﬓերի

Standard
Deviation

Responses

2.49

14

4
(29%)

Մասնակցել եմ մասամբ մասնակցային ﬔթոդաբան⤀樇թյամբ ﬕջոցառ⤀樇ﬓերի

3. Եթե այո, ապա քանի մասնակցային կամ մասամբ մասնակցային ﬕջոցառ⤀樇ﬓերի եք
մասնակցել վերջին երեք տարվա ընթացք⤀樇մ։
Text Responses
1
Չեմ մասնակցել
Մասնակցել ենք երեք մասնակցային դասընթացների:
ավելի քան 20 ﬕջացառ⤀樇ﬓեր

56
34
1
3
3
2
1
երեք
2 (սեփական կարող⤀樇թյ⤀樇ւնների զարգացման և քո⤀樇չինգի դասընթաց արտասահման⤀樇մ՝ մասնակցային և ինքնավերլ⤀樇ծական ﬔթոդաբան⤀樇թյամբ:

4. Ինչպես կգնահատեիք հետևյալ դասընթացները կարևոր⤀樇թյան և կիրառելի⤀樇թյան
տեսանկյ⤀樇ններից,
1

2

3

4

5

Standard Deviation

Responses

Weighted Average

Հայաստանը ﬕջազգային
կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նների
ցանց⤀樇մ (Գևորգ Տեր
Գաբրիելյան)

0
1
1
5
7
(0%) (7%) (7%) (36%) (50%)

2.71

14

4.29 / 5

Հաղորդակց⤀樇թյ⤀樇ն և
դոնորի հետ
հարաբեր⤀樇թյ⤀樇ններ/
կ⤀樇լտիվացիա (Իզաբելլա
Սարգսյան)

0
0
1
6
7
(0%) (0%) (7%) (43%) (50%)

3.06

14

4.43 / 5

ԵՄ դրամաշնորհների
առանձնահատկ⤀樇թյ⤀樇նները
(Ռ⤀樇բեն Ալեքսանդրյան)

0
0
1
4
9
(0%) (0%) (7%) (29%) (64%)

3.43

14

4.57 / 5

Ինչպես աշխատել
դրամաշնորհների
հայտարար⤀樇թյ⤀樇նների հետ
(RFP) և մշակել
դրամաշնորհային հայտ
(Միքայել Հովհաննիսյան)

0
0
1
4
9
(0%) (0%) (7%) (29%) (64%)

3.43

14

4.57 / 5

Դոնորի ակնկալիքները
ծրագրերից (Անահիտ
Մարտիրոսյան, ԱՄՆ ՄԶԳ)

0
0
0
5
9
(0%) (0%) (0%) (36%) (64%)

3.66

14

4.64 / 5

Ծրագրի արդյ⤀樇նքը և դրա
տարատեսակները (Գևորգ Տեր
Գաբրիելյան)

0
0
1
2
11
(0%) (0%) (7%) (14%) (79%)

4.17

14

4.71 / 5

Տրամաբանական աղյ⤀樇սակ
(Իզաբելլա Սարգսյան)

0
0
0
3
11
(0%) (0%) (0%) (21%) (79%)

4.26

14

4.79 / 5

Բյ⤀樇ջեի տեսակները
(Վազգեն Կարապետյան և
Գայանե Մկրտչյան)

0
0
0
3
11
(0%) (0%) (0%) (21%) (79%)

4.26

14

4.79 / 5

Ինչպես ներկայացնել
դրամաշնորհի հայտը (Վազգեն
Կարապետյան)

0
0
0
3
11
(0%) (0%) (0%) (21%) (79%)

4.26

14

4.79 / 5

4.62 / 5

Հայաստանը ﬕջազգային կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նների ցանց⤀樇մ
(Գևորգ ՏերԳաբրիելյան)

Հաղորդակց⤀樇թյ⤀樇ն և դոնորի հետ հարաբեր⤀樇թյ⤀樇ններ/
կ⤀樇լտիվացիա (Իզաբելլա Սարգսյան)

4.64

4.71

ԵՄ դրամաշնորհների առանձնահատկ⤀樇թյ⤀樇նները (Ռ⤀樇բեն Ինչպես աշխատել դրամաշնորհների հայտարար⤀樇թյ⤀樇նների
Ալեքսանդրյան)
հետ (RFP) և մշակել դրամաշնորհային հայտ (Միքայել
Հովհաննիսյան)
4.29

4.57

Դոնորի ակնկալիքները ծրագրերից (Անահիտ
Մարտիրոսյան, ԱՄՆ ՄԶԳ)

Ծրագրի արդյ⤀樇նքը և դրա տարատեսակները (Գևորգ Տեր
Գաբրիելյան)

4.43

4.79

Տրամաբանական աղյ⤀樇սակ (Իզաբելլա Սարգսյան)
4.79

Բյ⤀樇ջեի տեսակները (Վազգեն Կարապետյան և Գայանե
Մկրտչյան)
4.79

Ինչպես ներկայացնել դրամաշնորհի հայտը (Վազգեն
Կարապետյան)
4.57

5. Ինչ աﬔնակարևոր գաղափարներ քաղեցիք։ (ﬕնչև 3 օրինակ)
Text Responses
1. Տրամաբանական աղյ⤀樇սակը արդյ⤀樇նավետ կազﬔլ⤀樇 ⤀樇ղիները
2. Դրամաշնորհային հայտի մշակման առանձնահատկ⤀樇թյ⤀樇նները
3. Բյ⤀樇ջեի տեսակները
1․ ՀԿներ քաղաքական⤀樇թյան մշակման վրա կարող են ⤀樇նենալ լ⤀樇րջ ազդեց⤀樇թյ⤀樇ն:
2․ Դրամաշնորհային ծրագրեր գրել⤀樇ց հարկավոր է հնարավորինս լավ տիրապետել ոլորտին առընչվող փաստատթղերին:
3․ Դառնալ մրց⤀樇նակ ՀԿ և ճանաչված գործ⤀樇նե⤀樇թյան համապատասխան ոլորտ⤀樇մ:
Նոր ծանոթ⤀樇թյ⤀樇ններ
Փորձի փոխանակ⤀樇մ
Նյ⤀樇թը մատչելի ներկայացնելը
1.ԵՄ ծրագրեի չափարշինների պահմպանաﬓ կարևոր⤀樇թյ⤀樇նը,
2. Լինել լակենիկ և համոզիչ,
3. Կիսվել լավագ⤀樇յն փորձով
1. Ընդհան⤀樇ր առմամբ ստացա շոշափելի պատկերաց⤀樇մ այն մասին, թե ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկել արդյ⤀樇նավետ աշխատանք կատարել⤀樇 և դրական
արդյ⤀樇նք ստանալ⤀樇 համար.
ա) Ինչպիսի՞ խ⤀樇մբ կազﬔլ և ինչպե՞ս բաշխել աշխատանքը խմբ⤀樇մ,
բ) Ինչպիսի՞ ռազմավար⤀樇թյ⤀樇ն պետք է մշակել,
գ) Ինչպե՞ս նկատել և հաշվի առնել բոլոր նրբ⤀樇թյ⤀樇նները :
2. Արժեքավոր էր ինֆորմացիան այն մասին, թե ի՞նչ նոր հնարավոր⤀樇թյ⤀樇ններ են բացվ⤀樇մ տեղական ՀԿների համար և այն ինֆորմացիան, թե տարատեսակ
խոշոր կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նները ի՞նչ են ակնկալ⤀樇մ տեղական ՀԿներից:
Կարևոր⤀樇մ եմ սեﬕնարի հենց այս հատվածը, որտեղ առերես զզր⤀樇յց⤀樇մ բացահայտվ⤀樇մ է, թե ինչ են սպաս⤀樇մ ﬔզանից խոշոր կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նները և
ﬔնք ⤀樇նենք հնարավոր⤀樇թյ⤀樇ն ասել, թե ինչ կարող ենք իրատեսականորեն տալ և անել` հաշվի առնելով ﬔր հանրապետ⤀樇թյան պայմանները:
3. Յ⤀樇րաքանչյ⤀樇ր մասնագետի տված իֆորմացիան, գիտելիքը և գաղաարները կարևոր էին:
1. Տրամաբանական շրջանակ (չափազանց օգտակար էր, հատկապես գործնական աշխատանք կատարելիս)
2․ Բյ⤀樇ջեի տեսակները
3․ Ունեցած գիտելիքները դարձան ավելի համակարգված ⤀樇 ամբողջական։
 մասնակիցների և վարողների փորձը
 լոկալի և գլոբալի կապը
 մտածող⤀樇թյան առանձնահատկ⤀樇թյ⤀樇ններ
Ճիշտ և մատչելի ծրագրեր գրել.
Բյ⤀樇ջեյի նկարագրական ճիշտ ներկայացնել.
Ինֆորմացիա ստանալ համացանցային հարթակից.
Դոնորի հետ պետք է մակսիմալ անկեղծ լինել:
Դոնորիառաջնահերթ⤀樇թյ⤀樇նները գոնե 99 տոկոսով պետք է համապատասխանեն ձեր կազմակերպ⤀樇թյան խնդիրներին:
Ընդհանրապես ծրագրերի հետ կապված աﬔն ինչ նոր⤀樇թյ⤀樇ն էր իմ համար: Հատկապես տերﬕններըԼ
LogFrameի կարևոր⤀樇թյ⤀樇նը/Դոնորի տեսանկյ⤀樇նից դիտել և հետևել նրա պահանջների կատարման ճիշտ ընթացքին:
1. Պատկերացրեցի ողջ կառ⤀樇ցվածքը ՀԿ սեկտորի ⤀樇 Միջազգային կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նների:
2. Հասկացա դրանց ﬕջև կապն ⤀樇 տրամաբան⤀樇թյ⤀樇նը:
Միջազգային ՀԿները ցանկան⤀樇մ են տեղայնացվել, իսկ դոնորները նախընտր⤀樇մ են աշխատել տեղական ՀԿների հետ:
Հայտին կցել լրաց⤀樇ցիչ փաստաթ⤀樇ղթ կամ նամակ տվյալ ծրագրի շրջանակներ⤀樇մ , ՏԻՄի պարտավոր⤀樇թյ⤀樇նների վերաբերյալ:
Հայտ ներկայացնել⤀樇ց առաջ կատարել փոքրիկ հետազոտ⤀樇թյ⤀樇ն և արդյ⤀樇քները ներկայացնել հայտ⤀樇մ:
Հայտ⤀樇մ հղ⤀樇ﬓեր անել օրենքներին, տվյալ դոնորի կողﬕց սահմանված առաջնահերթ⤀樇թյ⤀樇ններին:
 Դոնորի ակնկալիքների և դիմորդի ծրագրի կապը՝ սկսած դոնոր կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նն ընտրել⤀樇, հայտարար⤀樇թյ⤀樇նը ճշգրիտ կերպով կարդալ⤀樇 պահից
ﬕնչև ծրագրի բյ⤀樇ջեն և նպատակներն իրատեսական կազﬔլն ⤀樇 ձևակերպելը:
հետաքրքիր մոտեց⤀樇ﬓեր տեսականը և գործնականը ﬕասին ընկալել⤀樇 տեսակետից:

6. Հնչեցին արդյոք մոտեց⤀樇ﬓեր, որոնց հետ համաձայն չեք։ Նշեք խնդրեմ։
Text Responses
Ոչ
Ոչ
Ինձ համար բոլոր գաղափարներն էլ ընդ⤀樇նելի էին,մտածել⤀樇 առիթ էին տալիս:
Չեն հնչել


7. Որ թեմաները կցանականայիք ավելի խոր⤀樇թյամբ ⤀樇ս⤀樇ﬓասիրել։
Հայաստանը
Ինչպես կարդալ և
Հաղորդակց⤀樇թյ⤀樇ն
Տրամաբանական
ﬕջազգային
ԵՄ դրամաշնորհների
լրացնել
Ֆինանսական
և դոնորի հետ
աղյ⤀樇սակ
կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նների
առանձնահատկ⤀樇թյ⤀樇նները դրամաշնորհների
պլանավոր⤀樇մ
հարաբեր⤀樇թյ⤀樇ններ
(Logframe)
ցանց⤀樇մ
հայտերը (RFP)
All
Data

5
(36%)

Text Responses
Թերևս բոլորը))

10
(71%)

7
(50%)

6
(43%)

4
(29%)

5
(36%)

8. Որ թեմաների համար կցանկանայիք վճարել;

Ծրագրային
Աշխատանք
անսպասելի
Ֆինանսական
Ծրագրի
Մշտադիտարկ⤀樇մ
կառ⤀樇ց⤀樇մ,
Հաղորդակց⤀樇թյ⤀樇ն կոնսորցի⤀樇մ Առաջնորդ⤀樇թյ⤀樇ն ազդեց⤀樇թյ⤀樇ններ,
պլանավոր⤀樇մ իրագործ⤀樇մ
և գնահատ⤀樇մ
կառավար⤀樇մ
(ներ) ով
փոփոխ⤀樇թյ⤀樇նների
գործ⤀樇նե⤀樇թյ⤀樇
կառավար⤀樇մ
All
Data

8
(57%)

2
(14%)

3
(21%)

3
(21%)

Text Responses
Թերևս բոլորի))
Եթե կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նը վճարի, գրեթե բոլոր թեմաներով էլ հետաքրքրված եմ մասնակցել:
ՀԿի կառ⤀樇ցվածք, խորհ⤀樇րդ, ՀԿ կարող⤀樇թյ⤀樇նների գնահատ⤀樇մ, ՀԿ ռազմավար⤀樇թյ⤀樇ն

4
(29%)

2
(14%)

6
(43%)

9: Դասընթացի առցանց հեռարձակ⤀樇մ և տեսագր⤀樇թյ⤀樇ն.
Այո

Ոչ

Արդյոք համաձայն եք, որ
այս դասընթացի
տեսագր⤀樇թյ⤀樇նը հասանելի լինի
համացանց⤀樇մ:

14
(100%)

0
(0%)

7

14

1/2

Արդյոք դիտեցիք
հեռարձակման տեսագր⤀樇թյ⤀樇նը
դասընթացից հետո:

11
(79%)

3
(21%)

4

14

1.21 / 2

Արդյոք խորհ⤀樇րդ կտայիք
այլ ՀԿների աշխատակիցներին
դիտել հեռարձակ⤀樇մը:

13
(93%)

1
(7%)

6

14

1.07 / 2

Արդյոք համաձայն եք այն
դր⤀樇յթին, որ հաջորդ դպրոցը
կարող է կառ⤀樇ցված լինել
տնային աշխատանքի հիման
վրա՝ հեռարձակ⤀樇մը դիտել, և
որպես հաջորդ փ⤀樇լ՝ հարցերի
հաջորդ մակարդակի ավելի խոր
քննարկ⤀樇մ կազմակերպել:

10
(71%)

4
(29%)

3

14

1.29 / 2

Standard Deviation

Responses

Weighted Average

1.14 / 2

Արդյոք համաձայն եք, որ այս դասընթացի տեսագր⤀樇թյ⤀樇նը հասանելի լինի համացանց⤀樇մ:

Արդյոք դիտեցիք հեռարձակման տեսագր⤀樇թյ⤀樇նը դասընթացից հետո:

Արդյոք խորհ⤀樇րդ կտայիք այլ ՀԿների աշխատակիցներին դիտել հեռարձակ⤀樇մը:

Արդյոք համաձայն եք այն դր⤀樇յթին, որ հաջորդ դպրոցը կարող է կառ⤀樇ցված լինել տնային աշխատանքի հիման վրա՝ հեռարձակ⤀樇մը դիտել, և որպես
հաջորդ փ⤀樇լ՝ հարցերի հաջորդ մակարդակի ավելի խոր քննարկ⤀樇մ կազմակերպել:

10. Արդյոք կցանկանայիք հետագայ⤀樇մ նման դպրոցի մասնակցել։ Եթե այո, ապա ինչ
թեմաներով
Ոչ
All Data

Այո (Խնդր⤀樇մ ենք նշել)

1
(7%)

13
(93%)

Ոչ

Այո (Խնդր⤀樇մ ենք նշել)

Text Responses
Թիմային աշխատանք, հաղորդակց⤀樇թյ⤀樇ն, առաջնորդ⤀樇թյ⤀樇ն, ցանցերի կառ⤀樇ց⤀樇մ և այլն
Ֆինանսական պլանավոր⤀樇մ
Ռես⤀樇րսահայթայթ⤀樇մ, մշտադիտարկ⤀樇մ և գնահատ⤀樇մ,ԵՄդրամաշնորհների առանձնահատկ⤀樇թյ⤀樇նները
Հաշմանդամ⤀樇թյ⤀樇ն ⤀樇նեցող անձանց
ՀԿ օրենսդր⤀樇թյ⤀樇ն, Ծրագրային հաշվետվ⤀樇թյ⤀樇նների կազմ⤀樇մ

Standard Deviation

Responses

6

14

11. Եթե այո, ապա համաձայն եք արդյոք վճարել դասընթացի մասնակց⤀樇թյան համար։
Այո
All Data

4
(31%)

Ոչ

Մասամբ (500010000 ՀՀ դրամ)

2
(15%)

Այո

7
(54%)

Ոչ

Մասամբ (500010000 ՀՀ դրամ)

Standard Deviation

Responses

2.05

13

12. Ստորև նշվածներից, որ ﬔթոդներով դասընթացի կցանկանայիք մասնակցել։

All Data

Վերևից ներքև

Մասնակցային

Խառը

Responses

2
(14%)

10
(71%)

4
(29%)

14

13. Ինչպես կօգտագործեք տվյալ դասընթացի արդյ⤀樇նքները ձեր աշխատանք⤀樇մ։
Text Responses
Ուղղակիորեն: Մեր կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇նը շ⤀樇տով կ⤀樇նենա ﬕջոցների հավաքագրման, դրամաշնորհային հայտի մշակման թիմ, որի անդամը կլինեմ նաև ես:)
Կփորձեմ լինել այնպիսի կազմակերպ⤀樇թյ⤀樇ն, որի հետ տարբեր ծրագրերի շրջանակներ⤀樇մ այլ ՀԿներ ցանկ⤀樇թյ⤀樇ն կ⤀樇նենան համագործակցել:
Թիմ⤀樇մ կիսվեցի ձեռք բերված փորձով,փորձ⤀樇մ ենք օգտագործել դասընթացից ստացված տեղեկ⤀樇թյ⤀樇ններն ⤀樇 փորձը:
Կօգտագործեմ բոլոր ստացած գիտելիքները՝ ծրագրեր գտնել⤀樇, դրանց դիﬔլ⤀樇, ծրագիր գրել⤀樇 և իրականացնել⤀樇 գործընթացներ⤀樇մ
Կփորձեմ կատարելագործել իմ աշխատանքը այս ոլորտ⤀樇մ և փոխանցել իմաց⤀樇թյ⤀樇նս համախոհներիս:

14. Արդյոք խորհ⤀樇րդ կտայիք Ձեր գործընկերներին մասնակցել այս դասընթացին։
Այո
14
(100%)

All Data

Ոչ

Standard Deviation

Responses

7

14

0
(0%)

Այո

Ոչ

15. Ի՞նչ խորհ⤀樇րդ կտայիք դասընթացը հետագայ⤀樇մ բարելավել⤀樇 համար:
Text Responses
Կազմակերպչական տեսանկյ⤀樇նից (սրահի
հարմարավետ⤀樇թյ⤀樇նը, սն⤀樇նդը, դասընթացների
տևող⤀樇թյ⤀樇նները)

Միգ⤀樇ցե կարելի է 3 օրով կազմակերպել դասընթացը և թեմաների ﬕջև դերային խաղեր դնել, որպեսզի էլ ավելի
հեշտ «մարսելի» լիներ նյ⤀樇թը բոլորի համար:

Բովանդակային տեսանկյ⤀樇նից

n/a

Կազմակերպչական տեսանկյ⤀樇նից (սրահի
հարմարավետ⤀樇թյ⤀樇նը, սն⤀樇նդը, դասընթացների
տևող⤀樇թյ⤀樇նները)

Դասընթացի տևող⤀樇թյ⤀樇նը լիներ ավելի երկար:

Բովանդակային տեսանկյ⤀樇նից

Դասընթացի ընթացք⤀樇մ լինեին տնային առաջադրանքներ:

Կազմակերպչական տեսանկյ⤀樇նից (սրահի
հարմարավետ⤀樇թյ⤀樇նը, սն⤀樇նդը, դասընթացների
տևող⤀樇թյ⤀樇նները)

Թեման շատ խիտ էր , կցանկանայի , որպեսզի դասընթացի ժամանակն ավելի երկար լիներ:

Բովանդակային տեսանկյ⤀樇նից

Ինֆորմացիան շատ խիտ էր:

Կազմակերպչական տեսանկյ⤀樇նից (սրահի
հարմարավետ⤀樇թյ⤀樇նը, սն⤀樇նդը, դասընթացների
տևող⤀樇թյ⤀樇նները)

Դարձնել ավելի ոչֆորմալ: Ինձ պասիվ լսողի և աթոռին երկար նստած լինելը փոքր ինչ հոգնեցն⤀樇մ էր և
ձանձրացն⤀樇մ:

Բովանդակային տեսանկյ⤀樇նից

Բավանդակային առ⤀樇մով՝ աﬔն բան լավ էր

Կազմակերպչական տեսանկյ⤀樇նից (սրահի
հարմարավետ⤀樇թյ⤀樇նը, սն⤀樇նդը, դասընթացների
տևող⤀樇թյ⤀樇նները)

Դասընթացների տևող⤀樇թյ⤀樇նները ﬕ փոքր կրճատել.

Բովանդակային տեսանկյ⤀樇նից

Աﬔն ինչ հագեցած էր, հետաքրքիր էր և օգտակար.
Ընդﬕջ⤀樇ﬓերը ճիշտ ժամանակի էին և լավ է, որ չէիք թ⤀樇յլ տալիս տրված ժամանակից ավել ընդﬕջեինք:

16. Կա՞ն այնպիսի հարցեր կամ թեմաներ, որ կցանկանայիք քննարկվեին դասընթացի
ընթացք⤀樇մ:
Text Responses
Ակնկալիքներս լիովին բավարարված են
Ինչպե՞ս և որտեղի՞ց գտնել համախոհներ, ովքեր նվիր⤀樇մով կաշխատեն թիմային գործ⤀樇մ:
ոչ

Հիﬓական⤀樇մ տերﬕնաբան⤀樇թյան վրա կ⤀樇զենայի շեշտը դրվեր, ավելի խոր⤀樇թյամբ:

17. Ունե՞ք դիտարկ⤀樇ﬓերն կամ ﬔկնաբան⤀樇թյ⤀樇նները:
Text Responses
Եթե հետագայ⤀樇մ կազմակերպվեն դասընթացներ, որոնց հնարավոր չլինի մասնակցել, կ⤀樇զեի օնլայն տարբերակով հետևել, եթե ճիշտ համարեք հեռարձակել:
Լավ կլիներ, եթե կայք⤀樇մ տեղադրված ծրագրերի հայտը լիներ նաև հայերեն:

Մթնոլորտը ջերմ էր, գործնական էր: Յ⤀樇րաքանչյ⤀樇րիս կարծիքը, հարցը լսելի էր:
Շնորհակալ⤀樇թյ⤀樇ն եմ հայտն⤀樇մ նման հնարավոր⤀樇թյ⤀樇ն ընձեռնել⤀樇 և նոր ⤀樇 օգտակար գիտելիքներ հաղորդել⤀樇 համար։
Շնորհակալ⤀樇թյ⤀樇ն տեղեկատվ⤀樇թյան և փորձի առ⤀樇մով բաց լինել⤀樇 համար:

18. Ան⤀樇ն ,ազգան⤀樇ն (ըստ ցանկ⤀樇թյան)
Text Responses
Ելենա Հար⤀樇թյ⤀樇նյան
Վազգեն Գալստյան
Արﬕնե Ավագյան
Արﬔն⤀樇հի Հովհաննիսյան
Գայանե Մադաթյան

