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«Հրահանգներ քաղաքացիական կրթության դասարանական  
նախագծերի համար»  ուսումնական նյութը պատրաստվել 
է Քաղաքացիական կրթության «Ապագա սերունդ»  ծրագրի 
շրջանակներում, որն իրականացվում է PH International 
կազմակերպության կողմից, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալության (USAID) ֆինանսավորմամբ: Ծրագրին աջակցում է 
Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը:

«Ապագա սերունդ» ծրագիրը նպաստում է դպրոցներում 
քաղաքացիական կրթության դասավանդման խորացմանը, 
աշակերտների մեջ քաղաքացիական գիտակցության զարգացմանը 
և նրանց կողմից դասի ժամանակ ստացած գիտելիքն ամենօրյա 
կյանքում կիրառելուն: 

Դասարանական նախագծերի վրա աշխատելը ձեզ 
հնարավորություն կընձեռի գործնականում կիրառել 
քաղաքացիական կրթության դասերի ժամանակ ստացած գիտելիքը: 
Դասարանական նախագծերի առավելությունը կայանում է 
նրանում,  որ հետազոտման, նախագծի ծրագրման և իրականացման 
գործընթացին մասնակցում են դասարանի բոլոր աշակերտները: 
Այսպիսի նախագծերի իրականացումը նպաստում է աշակերտների 
մեջ թիմային աշխատանքի, հիմնախնդրի վճռման հմտությունների 
և կարողությունների զարգացմանը և նրանց` որպես լավ 
քաղաքացիների ձևավորմանը: 

Հաջողությունների ցանկությամբ`
Մարինա  Ուշվերիձե
Քաղաքացիական կրթության «Ապագա սերունդ» ծրագրի տնօրեն
PH International - Վրաստան

Ուսումնական նյութն ստեղծվել է «Ապագա սերունդ» 
քաղաքացիական կրթության ծրագրի շրջանակներում, որն 
իրականացնում է PH International կազմակերպությունը` Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության 
(USAID) ֆինանսավորմամբ: Ծրագրին աջակցում է Վրաստանի 
կրթության և գիտության նախարարությունը:
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ  
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Հեղինակներ`
ՆԻՆՈ ԲԵՍԵԼԻԱ
ՆԱԹԻԱ ՆԱՑՎԼԻՇՎԻԼԻ

Թարգմանությունը` ԶՈՅԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻ
Հայերեն տեքստի խմբագիր`  ԳԻՍԱՆԵ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Դիզայներ` ԴԱՎԻԹ ՋԱՆԻԱՇՎԻԼԻ
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Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Ուսումնական նյութը պատրաստվել է ամերիկյան ժողովրդի 
աջակցությամբ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային 
զարգացման գործակալության ջանքերով: Տվյալ ձեռնարկում 
արտացոլված տեղեկությունների և նրանում արտահայտած 
տեսակետների համար պատասխանատու են հեղինակները, և 
դրանք չեն ներկայացնում   Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
Միջազգային զարգացման գործակալության կամ Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների Կառավարության տեսակետները:



Առաջադրված նյութը կօժանդակի ուսուցիչներին և 
աշակերտներին քաղաքացիական կրթության դասերին 
դասարանական նախագծերի ստեղծման հարցում:
Քարտերում տրված տեսական երաշխավորությունները և 
գործնական տեղեկությունները ձեզանից  յուրաքանչյուրին 
կօգնեն, որ համադասարանցիների հետ մեկտեղ կարողանաք 
նույնականացնել ձեր շուրջն առկա հիմնախնդիրները, 
նախապատրաստման փուլում անել կարիքների 
վերլուծություն, պլանավորել ակտիվություններ, բաշխել 
գործունեությունները, կիսվել նրանով, թե նախագծի 
վրա աշխատելիս  ինչ եք արել և ինչպես, կազմակերպել 
շնորհանդես և գնահատել կատարած աշխատանքը:
Քաղաքացիական կրթության դասերին իրականացված 
դասարանական նախագծերը բոլոր աշակերտներին 
հնարավորություն կտան ներգրավվել նախագծային 
ուսուցման մեջ, ինչի հետևանքով նրանք գիտելիքներ 
կստանան` կապված վճռվելիք հիմնախնդիրների 
հետ, և կզարգանան նրանց ` ակտիվ քաղաքացու 
համար անհրաժեշտ արժեքները, հմտությունները 
և կարողությունները` համագործակցությունը, 
ապրումակցումը, հոգատարությունը, մասնակցությունը, 
կամավորականությունը, պատասխանատվությունը և այլն:
Նյութը բաղկացած է 10 քարտերից, որոնցում տրված են 
դասարանական նախագծերի ստեղծման հրահանգներ` նրա 
նախապատրաստման փուլից  մինչև գնահատումը:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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ՔԱՐՏ 1 – Ինչ է նախագիծը

ՔԱՐՏ 2 – Դասարանական նախագծի աստիճանները

ՔԱՐՏ 3 – Նախապատրաստում` տեղեկությունների 
  հայթայթում

ՔԱՐՏ 4 – Նախապատրաստում` նախագծի պլանավորում

ՔԱՐՏ 5 – Նախապատրաստում` դերերի բաշխում

ՔԱՐՏ 6 – Իրականացում` գործունեություն/ 
  ակտիվություններ

ՔԱՐՏ 7 – Նախագծի արդյունքների ռեֆլեքսիա 
  (ինքնանդրադարձ)/կշռադատում` 
  տեղեկությունների հայթայթում

ՔԱՐՏ 8 – Նախագծի արդյունքների ռեֆլեքսիա 
  (ինքնանդրադարձ)/կշռադատում` 
  տեղեկությունների վերլուծում

ՔԱՐՏ 9 – Ցուցադրություն/ներկայացում

ՔԱՐՏ 10 – Գնահատում

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՑԱՆԿ
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• ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
5

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
Վարխանի գյուղի դպրոցի դասարաններից մեկի 
աշակերտները, համայնքային հիմնախնդիրների 
փաստաբանման նպատակով, հանդիպեցին գյուղի 
վարչական միավորի լիազորի հետ: Մինչև նշված 
հանդիպումը աշակերտներն անցկացրին բնակչության 
հարցում գյուղի հիմնախնդիրների շուրջ, իսկ 
հանդիպմանը քննարկեցին այն հիմնախնդիրները, որոնք 
հարցման ժամանակ բացահայտվեցին:  Հարցված 100 
տեղական ընտանիքների  մեծ մասն առավելությունը 
շնորհեց գյուղում խմելու ջրի և դարն ապրած ներքին 
ճանապարհների հիմնախնդիրների կարգավորմանը: 
Վճռվեց, որ աշակերտների կողմից պատրաստված 
նամակի հիման վրա, Ադիգենիի ինքնակառավարման 
մարմինը հաջորդ տարվա բյուջեում կնախատեսի 
տվյալ հիմնախնդիրների վճռման համար անհրաժեշտ 
գումարներ:

(Հաջողությամբ իրականացված նախագծերի օրինակներ տե՛ս 
կայքէջում - civics/ge):

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԻՋՈՑ Է:
Դասարանական նախագծի տևողությունը 
կախված է նվաճվելիք արդյունքի/արդյունքների 
բարդությունից և նրանից, թե որքան ժամանակ է 
անհրաժեշտ դրանց հասնելու համար:
Հաջորդ քարտերում կծանոթանաք, թե 
քաղաքացիական կրթության դասի ժամանակ 
ինչպես պետք է ստեղծեք դասարանական 
նախագծեր:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ. Զո՛ւյգ կազմեք, մտորե՛ք 
և միմյանց հետ կիսվե՛ք ձեր շուրջն առկա 
հիմնախնդիրների մասին:

ԱՅՍՊԻՍՈՎ, ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿՈՆԿՐԵՏ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ 
ՎՃՌՄԱՆԸ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ՄԻՏՎԱԾ 
ԲԱԶՄԱՊԻՍԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Է, ՈՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԱՐԳԱՆՈՒՄ ԵՆ 
ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

• ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
• ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
• ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ
• ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
• ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ

4

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ



Քաղաքացիական կրթության դասերին կարելի 
է  իրականացնել` գործնական, հետազոտական, 
տեղեկատվական, հիմնախնդրի 
փաստաբանմանը (շահերի պաշտպանությանը) 
միտված նախագծեր: 

ՆԱԽԱԳԻԾ
Նախագիծը լատիներեն բառ է (projectus),  որը 
մի քանի նշանակություն ունի` առաջանետված,  
շինության ստեղծման համար մշակված պլան, 
որևէ փաստաթղթի նախնական շարադրանք:
Նախագիծ տերմինը հանդիպում է 
տարբեր բնագավառներում, օրինակ` 
գործարարության մեջ և արվեստում: 
Հաճախ նախագիծ  են կոչում մարզական 
միջոցառումները, շոու-հաղորդումները, 
բարեգործական ակցիաները և այլն:
Ընդհանուր առմամբ,  նախագիծը կոնկրետ 
հիմնախնդրի կարգավորմանը  միտված 
գործունեություն է՝ նախապես ծրագրած 
արդյունքի հասնելու նպատակով:  
Այս քարտով ձեզ տեղեկություններ  
կմատուցենք այն մասին, թե ինչ է ուսումնական 
նախագիծը, և ինչ նշանակություն ունի այն, նաև 
այն մասին, թե քաղաքացիական կրթության 
դասերի ժամանակ ինչպես պետք է աշխատենք 
դասարանական նախագծերի վրա:   
Բացատրենք, թե ինչ է ուսումնական նախագիծը.

Դասարանական նախագծերի միջոցով դուք 
կկարողանաք ակտիվ կերպով, կամավորական 
սկզբունքների հիման վրա ընդգրկվել, մասնակցել 
հասարակական գործունեությանը, ընտրել 
ձեզ հետաքրքրող հիմնախնդիրներ իրական 
կյանքից, հանդես բերել նախաձեռնություն, 
նախանշված նպատակին հասնելու 
նպատակով համագործակցել միմյանց, 
լուծվելիք հիմնախնդրով շահագրգռված 
անձանց և կազմակերպությունների, տեղական 
ինքնակառավարման հետ:  
Նախագծի վրա աշխատելու  ընթացքում դուք 
ինքնուրույն գիտելիք կստանաք` կապված 
լուծվելիք հիմնախնդրի հետ, կզարգացնեք 
հաղորդակցության, համագործակցության, 
հիմնախնդրի նույնականացման, հիմնախնդրի 
վճռման այլընտրանքային ուղիների որոնման, 
ընտրություն անելու, ապրումակցման 
(էմպաթիայի), փաստաբանման  (շահերի 
պաշտպանության), տեղեկատվության 
վերլուծության, տեղեկատվության գնահատման, 
ընթացիկ իրադարձությունների և հարցի 
ուսումնասիրման, պատասխանատվության, 
լիդերության, արդյունավետ և ռացիոնալ 
փաստարկներ բերելու և այլ հմտություններ ու 
կարողություններ:

Ուսումնական նախագիծը ընդհանուր 
շահեր ունեցող աշակերտների համատեղ  
ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական 
համաձայնեցված գործողություն է, որը 
միտված է նրանց համար կարևոր հիմնախնդրի 
վճռմանը: Աշակերտները նախօրոք նախանշում 
են ընդհանուր նպատակ և սահմանում դրա  
նվաճման ուղիները:

1 2 3

Դասարանական նախագիծն իրականացնում 
է ամբողջ դասարանը: Ամբողջ դասարանն 
ընտրում է մեկ հիմնախնդիր և աշխատում դրա 
լուծման վրա (հնարավոր է ստեղծել մի քանի 
խումբ, որոնց  միջև կբաշխվեն անցկացվելիք 
միջոցառումները):
Խմբային աշխատանքի ժամանակ 
գործառույթները բաշխվում են ըստ խմբի 
անդամների հնարավորությունների և 
հետաքրքությունների: Նկատի՛ ունեցեք, որ 
խմբային աշխատանքն ունի նաև որոշակի   
խնդիրներ, օրինակ` որոշ աշակերտներ 
ակտիվություն հանդես չեն  բերում և փորձում են 
նախաձեռնող աշակերտի հաշվին «դուրս գալ» 
իրավիճակից,  խմբի անդամները բոլոր հարցերի 
մեջ ներգրավված չեն, բարդ է կազմակերպել և 
համակարգել գործունեությունը:

Կհավատաք, որ դուք կարող եք իրականացնել 
դրական փոփոխություններ, օգուտ բերել 
հասարակությանը, վերահսկել իշխանությանը 
և նրանց հաշվետվողական դարձնել 
քաղաքացիների հանդեպ: 

Ի՞ՆՉ ԴԵՐ Է ԿԱՏԱՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆ 
ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ: 
Ուսուցիչը նախագծային ուսանում-ուսուցման 
գործընթացում կատարում է համակարգողի, 
փորձագետի, խորհրդատուի դեր:

ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ 
ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ 
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻՑ.
1. հետազոտում` կարիքների վերլուծություն,
2. նախապատրաստություն,
3. գործողություն/իրականացում,
4. ռեֆլեքսիա (ինքնանդրադարձ),
5. ցուցադրում,
6. գնահատում:

ԱՇԽԱՏԵ՛Ք, ՈՐ ՁԵՐ ԽՄԲՈՒՄ 
ՉԾԱԳԵՆ ՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ:
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2
ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ
• I ԱՍՏԻՃԱՆ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` 

ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
• ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ/ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ
• «ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ» 

ԿԱԶՄՈՒՄ
• ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ/ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
4 5

Այսպիսով, դուք բացահայտեցիք ձեր 
հետաքրքրությունների ոլորտը, բացահայտեցիք 
այս հարցի հետ կապված հիմնախնդիրները: 
Սրանից հետո սկսում եք ընտրել 
դասարանական նախագծի թեման:
Ընտրե՛ք վերոթվարկյալ հիմնախնդիրներից 
մեկը: Ընդհանուր հետաքրքրությունների 
նախատեսմամբ, կազմե՛ք փոքրիկ խմբեր: 
Խմբերում դատողություն ծավալե՛ք և այնուհետև 
ձեր մտածածը ներկայացրե՛ք ամբողջ 
դասարանին: Ի հայտ բերված 4-5 նախագծային 
առաջարկներից պետք է ընտրվի մեկը:
Ենթադրենք, ընտրվել են չորս ռեկրեացիոն 
գոտիների` Վակեի զբոսայգու, Սաբուրթալոյի   
զբոսայգու, Կրիայի լճի, ձիարշավարանի 
խնդիրները:  
Յուրաքանչյուր ի հայտ բերված թեմայի հետ 
կապված բանավեճ ծավալե՛ք:

Օրինակ, ձեր հետաքրքրությունների շրջանակն 
է միջավայրի պահպանումը, մասնավորապես, 
ռեկրեացիոն (հանգստյան) գոտիների 
պահպանումը և ստեղծումը: Համայնքի 
ուղեցույցի համար պետք է հետազոտեք, թե ինչ 
հանգստյան գոտիներ կան ձեր համայնքում:
Օրինակ, եթե դուք ապրում եք Թբիլիսիում, 
ձեր քաղաքում են Վակեի զբոսայգին, 
Սաբուրթալոյի և Կիկվիձեի զբոսայգիները, 
ձիարշավարանը, Կրիայի և Լիսիի լճերը 
և այլն (կարելի է  համայնքի տարածման 
շրջանակը հասցնել առանձին թաղամասերի 
մակարդակի): Այնուհետև գտե՛ք այս 
հանգստյան գոտիների հետ կապված 
հիմնախնդիրները: Օրինակ, Վակեի զբոսայգում 
հյուրանոցի շինարարությունը, ձիարշավարանի 
տարածքում բնակելի բազմահարկ շենքերի 
շինարարությունը և այլն:
Այնուհետև գտե՛ք կազմակերպություններ, 
որոնք աշխատում են այս հիմնախնդիրների վրա 
և բացահայտե՛ք ենթադրյալ գործընկերներին, 
օրինակ Պարտիզանական այգեգործությունը 
Թբիլիսիում կազմակերպությունը (www.facebook.

ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՀԱՐՑԵՐ.

• Ո՞ր ռեկրեացիոն գոտու պահպանումն է այս 
փուլում ամենից կարևորը թբիլիսցիների 
համար:

• Ի՞նչ միջոցառումներ եք պլանավորում 
հիմնախնդրի կարգավորման համար: 

• Բնապահպանական ո՞ր 
կազմակերպությունների հետ 
կհամագործակցեք:

• Ի՞նչ արդյունքներ եք կանխատեսում:

Փաստարկված պատասխաններից հետո 
քվեարկությամբ բացահայտե՛ք ամբողջ 
դասարանի համար կարևոր նախագծային 
առաջարկությունը:

com/Tbilisitrees?fref=ts), Կանաչ այլընտրանք 
(greenalt.org), Վրաստանի բնապահպանական 
գրասենյակ (www.facebook.com/pages/ 
Վրաստանի բնապահպանի գրասենյակ), 
Վրաստանի կանաչների շարժում/Երկրագնդի 
բարեկամներ` Վրաստան (greenalt.org) և այլն:

ՌԵԿՐԵԱՑԻԱ - լատիներեն բառ է և նշանակում 
է վերականգնում: Հաճախ ռեկրեացիայի 
հասկացությունը միանշանակորեն է հասկացվում, 
և այն կապվում է մարդու` բնության գրկում 
հանգստանալու  և նրա ֆիզիկական և հոգևոր ուժերի 
վերականգնման հետ: Սակայն այդ հասկացությունը 
սխալ է՝ ելնելով նրանից, որ ռեկրեացիան մարդու` 
բնության հետ կապ-ներգործության գործընթացն 
է: Որքանով որ մենք վերականգնում ենք մեր 
ֆիզիկական և հոգևոր ուժերը, այնպես էլ ներգործում 
ենք մեզ շրջապատող բնության վրա:

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ



հետազոտական հմտությունները  և 
կարողությունները: 
Կարելի է «Համայնքի ուղեցույցի» իմաստային 
քարտեզ կազմել:

Համայնքի ուղեցույց կազմելու  ընթացում, 
նախ և առաջ գիտակցե՛ք, թե ինչ է նշանակում 
համայնք հասկացությունը, ծանոթացե՛ք նաև այլ 
տերմինների` ասոցիացիա (ընկերակցություն), 
կազմակերպություն, ինստիտուցիա:
Կազմե՛ք համայնքում առկա ռեսուրսների, 
կազմակերպությունների, ինստիտուցիաների 
ընդհանուր ցանկը: Այնուհետև մտորե՛ք, թե 
դրանցից որն է համապատասխանում ձեր 
հետաքրքրություններին: Պարզե՛ք, թե ինչպես 
կհամագործակցեք հնարավոր գործընկերոջ հետ:

Դպրոցական նախագծի ստեղծման առաջին 
աստիճանն է հետազոտումը` կարիքների 
վերլուծությունը: Այս փուլում որոշվում են 
դասարանում, դպրոցում, համայնքում առկա 
հիմնախնդիրները:

Հիմնախնդրի նույնականացման նպատակով 
պետք է ուսումնասիրեք շրջակա միջավայրը, 
հավաքեք և վերլուծեք տեղեկատվությունը և 
այնուհետև ընտրեք հիմնախնդիրը:

Ուշագրավ է, որ քաղաքացիական կրթության 
դասերին, հիմնականում ստեղծվում են 
սոցիալական և ենթակառուցվածքային 
խնդիրների կարգավորումը նախատեսող 
գործնական, հետազոտական, տեղեկատվական 
և հիմնախնդրի փաստաբանման (շահերի 
պաշտպանության) հետ կապված նախագծեր: 
Այս տիպի նախագծերը կոչում են նաև 
քաղաքացիական/համայնքային ակտիվ 
նախագծեր:

Ճիշտ նման նախագծերի ստեղծման ժամանակ, 
տեղեկատվության հայթայթման աստիճանում 
պետք է ի հայտ բերվեն դասարանի, դպրոցի, 

ԻՆՉՊԵ՞Ս  ՊԵՏՔ Է ՎԱՐՎԵՔ 
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԹԵՄԱ  ԸՆՏՐԵԼԻՍ:
Նախ և առաջ, պետք է սահմանեք ձեր 
հետաքրքությունների ոլորտները: Այդ 
նպատակով արտագրե՛ք և լրացրե՛ք 
հարցաշարը` «Նկարագրե՛ք ձեր 
հետաքրքրությունները»:
Բոլոր աշակերտներն անձամբ են լրացնում 
հարցաշարը:
ՀԱՐՑԱՇԱՐ.

• Ո՞րն է ձեր նախասիրությունը:
• Ո՞ր առարկան եք սիրում ամենից շատ:
• Թվարկե՛ք ձեր հմտությունները և 

կարողությունները:
• Ի՞նչը կբարելավեիք ձեր շուրջը:
• Ինչի՞ մասին եք հոգ տանում դպրոցում, 

հարևանության մեջ:
• Ի՞նչ կցանկանայիք անել աշխարհի բարելավման 

համար:
• Ձեր համայնքում առկա ո՞ր հիմնախնդրի մասին եք 

ցանկանում ավել տեղեկատվություն ստանալ:
• Ըստ ձեզ, ի՞նչ կսովորեք ձեր, ձեր համայնքի և 

ուրիշների մասին:

Հարցաշարը լրացնելուց հետո, ձեզանից 
յուրաքանչյուրը կգիտակցի, թե ինչ 
հետաքրքություններ ունեք և ինչպես 
կկարողանաք օգտագործել ձեր գիտելիքները, 
հմտությունները և կարողությունները՝ ձեր իսկ 
հետաքրքրությունների բավարարման համար: 
Դրանից հետո պետք է կազմեք «Համայնքի 
ուղեցույց»: 

Ի՞նչ է համայնքի ուղեցույցը և ինչպե՞ս 
պետք է կազմեք այն:  
«Համայնքի ուղեցույցը» տեղեկությունների 
ժողովածու  է  ձեր համայնքում 
առկա հիմնախնդիրների, կարևոր 
կազմակերպությունների, հնարավոր 
գործընկերների մասին:
«Համայնքի ուղեցույց» կազմելը 
հնարավորություն կտա ձեզ բացահայտելու 
համայնքում առկա հիմնախնդիրները, 
կարիքները, այս հիմնախնդրով հետաքրքրված 
անձանց, ենթադրյալ գործընկերներին և 
ընդհանրապես բոլոր առկա ռեսուրսները:
Այս փուլը կօգնի ձեզ զարգացնել ձեր 

համայնքի համար կարևոր հիմնախնդիրները: 
Կարող եք հիմնախնդիրներն ընտրել ըստ 
հետևյալ կարգերի.

• համայնքում առկա հիմնախնդիրներ,
• ընդհանուր հասարակական հիմնախնդիրներ,
• ընդհանուր հիմնախնդիրներ,
• սոցիալական հիմնախնդիրներ,
• հիմնախնդիրներ դասարանում և դպրոցում,
• ձեր հասակակիցների հիմնախնդիրներ:

Այս փուլում պետք է ի հայտ բերեք հարցով 
հետաքրքված անձանց և կազմակերպություններ 
և կարողանաք ընդհանուր առմամբ վերլուծել 
հիմնախնդրի հետ կապված իրավիճակը:
Դասարանական նախագծի այս աստիճանում 
դուք կպարզեք, թե ինչն է կարևոր ձեր դպրոցի 
և համայնքի համար, ինչ հիմնախնդիրներ 
գոյություն ունեն ձեր համայնքում և այնուհետև 
կընտրեք հրատապ հիմնախնդիրը:
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ՀԱՄԱՅՆՔ  – տեղական ինքնակառավարման 
միավոր` երկու կամ ավելի բնակավայրերի 
միավորում, որն ունի տեղական ինքնակառավարման 
միասնական մարմին և վարչական կենտրոն: 
Համայնքը կարող է միավորել ինչպես մի քանի 
բնակավայրեր, այնպես էլ մի քանի համայնքներ: 
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ (ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ) – 
լատիներեն բառ է և նշանակում է «միանում եմ»: 
Ընկերակցությունն ընդհանուր շահեր ունեցող 
մարդկանց կամ կազմակերպությունների միավորում/
միություն  է:
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ  որոշակի   
մտահղացումների կամ նպատակների նվաճման 
նպատակով ստեղծված միավորում է, որը 
բնութագրվում է կանոնների ֆորմալ կառուցվածքով, 
իշխանական հարաբերություններով , աշխատանքի 
բաժանումով, սահմանափակ անդամությամբ և 
կանոններով: 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻԱ – ժողովրդավարական 
համակարգում կիրառվում է ոչ միայն ինստիտուտ 
կամ կազմակերպություն արտահայտելու 
համար, այլև, միևնույն ժամանակ, ներառում է 
այս ինստիտուտների գործելու կանոնները և 
ընթացակարգերը:
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱՅԻ ՀԵՏ
(ԾՐԱԳՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՆՈԹԱՑՈՒՄ` ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ)

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿ. ԵՍ` ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՔՐԻԿ ՊԱՀԱՊԱՆ
Ասպինձայի մունիցիպալիտետի Ռուսթավի գյուղի հանրային դպրոցի դասարաններից 
մեկի աշակերտների նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ, իրականացվել է դպրոցի 
բակի բարեկարգում: Մաքրվել է և կանաչապատվել  դպրոցի բակը, տարածքում տեղադրվել 
են աղբարկղեր և աթոռներ: Աշակերտներն արդյունավետ համագործակցել են տեղական 
ինքնակառավարման հետ, որը դպրոցին փոխանցել է անհրաժեշտ քանակությամբ տնկիներ, 
աթոռներ և աղբարկղեր: Համապատասխան ծառայության կողմից նաև հատկացվել է 
ավտոմեքենա, որն այսօր էլ գյուղից աղբահանություն է իրականացնում:

3
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
• ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅԹԱՅԹՈՒՄ 
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ 
ԹԵՄԱՆԵՐԻ ԿԱՄ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

• ԸՆՏՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ 
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 
ՀԱՅԹԱՅԹՈՒՄ

• ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ
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Նախագծի համար թեմայի ընտրությունը, 
հիմնախնդրի ճիշտ նույնականացումը ձեր 
գործունեության սկիզբն է: Այս կարևոր քայլը 
դուք արդեն արել եք, դրանից հետո սկսում 
եք տեղեկություններ հավաքել` ընտրված 
հիմնախնդրի շուրջ: Սահմանում եք, թե 
որքանով հրատապ է  ընտրված հիմնախնդիրը:
Օրինակ, եթե հիմնախնդիրը վերաբերում է 
շրջակա միջավայրի պահպանությանը, դուք 
պետք է պարզեք, թե որտեղ կհայթայթեք այս 
հարցի հետ կապված տեղեկություններ, օրինակ, 
Վրաստանի բնապահպանության և բնական 
պաշարների նախարարությունում (www.moe.
gov.ge),  Առողջապահության և սոցիալական 
ապահովության նախարարությունում, 
Ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակում, 
Կանաչ այլընտրանքում  (greenalt.org),  
Վրաստանի բնապահպանության գրասենյակում  
(www.facebook.com/pages/    საქართველოს-
გარემოს-დამცველის-ოფისი), Վրաստանի 
կանաչների շարժում/Երկրագնդի բարեկամներ` 
Վրաստանում  (www.greens.ge) և այլն:
Դրանից հետո պետք է ծրագրեք 
ակտիվություններ, ստեղծեք խմբեր և բաշխեք 

Դասարանական նախագիծը կօգնի ձեզ հոգ 
տանել ձեր շրջակա միջավայրի մասին՝ որպես 
կամավորներ: 
Ընդհանուր առմամբ կամավորության 
և կամավորական դառնալու մասին 
տեղեկությունները տե՛ս www.initiatives.ge կայք-
էջում:

գործունեությունները: Դասարանական 
նախագծի ժամանակ ամբողջ դասարանն 
աշխատում է մեկ նախագծի վրա,  այս 
ստեղծված խմբերը իրար մեջ բաշխում են 
գործունեությունները: Օրինակ` որ խմբերը 
կայցելեն կազմակերպություններ և ինչ բնույթի 
տեղեկություններ կհայթայթեն, հարցի որ 
փորձագետից կվերցնեն հարցազրույց: Ով 
կհայթայթի տեղեկություններ սոցիալական 
լրատվամիջոցներից, վիճակագրական 
տվյալներ և այլն: (Անպայման պետք է խմբում 
որոշեք տվյալ գործունեության համար 
պատասխանատու անձին:)

ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ  - կամավորական է այն անձը, 
որն անհատույց, սեփական նախաձեռնությամբ 
հոգ է տանում ուրիշների մասին, կարգավորում է 
հիմնախնդիրները համայնքում:

Այս փուլում անպայման պետք է հայթայթեք 
օրենքներ, որոնք կարգավորում են ձեր կողմից 
ընտրված հարցն ինչպես տեղական, այնպես էլ 
միջազգային (հռչակագրերի, կոնվենցիաների) 
մակարդակով:

Պարզե՛ք, թե կոնկրետ ինչ 
պատասխանավություն ունի Վրաստանի 
իշխանությունը ձեր բացահայտած հիմնախնդրի 
կարգավորման ուղղությամբ: Օրինակ, 
բնապահպանական հիմնախնդիրների հետ 
կապված՝  հայթայթե՛ք «Բնապահպանության 
մասին» Վրաստանի օրենքը:

Վերլուծե՛ք վնասը` կապված մարդու 
իրավունքների հետ: Գրե՛ք մարդու այն 
իրավունքները, որոնք խախտվում են: 

Օրինակ, բնապահպանական հիմնախնդիրների 
մասին ծանոթացե՛ք Բնապահպանական 
հարցերի մասին կոնվենցիային: Դրանում  
նշված է.

«Գիտակցել, որ շրջակա  միջավայրի 
պահպանությունն անչափ կարևոր է մարդու 
բարեկեցության  և նրա իրավունքների, այդ 
թվում՝ կյանքի իրավունքի պաշտպանության 
համար:
Իմանալ նաև, որ ամեն մարդ ունի իր 
առողջությանը և բարեկեցությանը 
համապատասխան միջավայրում ապրելու 
իրավունք, ամեն քաղաքացի պարտավոր է նաև 
ինչպես անհատապես, այնպես էլ ուրիշների 
հետ միասին պահպանել և բարելավել շրջակա 
միջավայրն` ի բարօրություն ներկա և ապագա 
սերունդների»:   

Դասարանական նախագծի պատրաստման 
փուլում պետք է պարզեք, թե ում կարող եք դիմել 
օգնության համար` պետական հատվածին, 
հասարակական կազմակերպությունների և/կամ 
մասնավոր հատվածին: 
Օրինակ, ռեկրեացիոն գոտիների հետ կապված 
հիմնախնդիրների մասին կարելի է դիմել 
տեղական ինքնակառավարմանը:

ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ



4
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ` 
ՆԱԽԱԳԾԻ 
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
• ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՋ` 
ԻՆՉՊԵՍ ՊԵՏՔ Է ՎՃՌՎԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

• ՈՎ Է ՆԵՐԳՈՐԾՈՒՄ 
ԸՆՏՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ 
ՎՃՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 
ՎՐԱ

• ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

• ԲՅՈՒՋԵՆ4 5

7. Նախագծի ակնկալվող արդյունքները

8. Նախագծի հետ կապված ռիսկերը

9. Բյուջեն

10. Նախագծի ակտիվությունները և 
ժամանակացույցը

1. Նախաձեռնության հայտաձևի տիտղոսաթերթ

2. Տեղեկություններ նախաձեռնող խմբի մասին

3. Հիմնախնդրի նկարագիրը

4. Նախագծի համառոտ նկարագիրը

5. Նախագծի շահառուները և աշխարհագրական 
ծածկույթը

6. Նախագծի իրականցման ժամկետները

ա. նախագիծը սկսելու ենթադրյալ  օրը.

բ. նախագիծն ավարտելու ենթադրյալ օրը.

Դուք արդեն պլանավորել եք, թե ինչ միջոցառումներ/ակտիվություններ են անհրաժեշտ նախագծի 
իրականացման համար: Յուրաքանչյուր ակտիվության համար անհրաժեշտ է որոշակի ռեսուրս` 
ինչպես նյութական, այնպես էլ` մարդկային: Կարևոր է, որ մանրամասնորեն սահմանեք, թե ինչ 
նյութական ռեսուրսներ են անհրաժեշտ ձեզ նպատակի նվաճման համար:
Այս կամ այն խնդրի լուծման ժամանակ ձեզ հետ կարող են համագործակցել ինքնակառավարումը, 
դպրոցի տնօրինությունը կամ ծնողները և ձեզ այլևս անհրաժեշտ չլինեն դրամական միջոցներ: 
Սակայն, հնարավոր է,  անհրաժեշտ դառնա որոշակի միջոցներ հայթայթել: Այդ պատճառով, 
նախագծի վրա աշխատելիս, կարևոր աստիճան է յուրաքանչյուր միջոցառման համար անհրաժեշտ  
ծախսերի սահմանումը: 
Դուք պետք է սահմանեք, թե ինչ ռեսուրս և ծախսեր անհրաժեշտ կլինեն յուրաքանչյուր 
ակտիվության կատարման ժամանակ, որոնց գումարման արդյունքում էլ կստանաք  նախագծի 
իրականացման համար անհրաժեշտ բյուջեն:
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Ո՞ՒՄ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԴԻՄԵԼ 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՊԼԱՆԱՎՈՐԱԾ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԾԱԽՍԵՐ1

Բոլոր կազմակերպությունները նախագծային հայտի համար ունեն սեփական հայտաձև: Ստորև 
տրված պլանի մեջ նախատեսված կետերը կօգնեն ձեզ պատրաստել նախագծի հայտաձև և 
շահագրգիռ կողմին հստակ ներկայացնել ձեր նախագծի բովանդակությունը.

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ

ՆԱԽԱԳԾԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ
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ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Քաղաքացիական կրթության դասարանական 
նախագծի վրա աշխատելու գործընթացում 
համայնքի համար հետաքրքիր 
հիմնախնդիրների բացահայտումը 
ամենակարևոր քայլերից մեկն է: Դուք արդեն 
ուսումնասիրել եք շրջակա միջավայրը, 
ծանոթացել ձեր համայնքի, հասարակության, 
դպրոցի կարիքներին, վերլուծել 
ստացած տեղեկությունները, սահմանել 
գերակայությունները և ընտրել կարևոր 
հիմնախնդիր, որի վճռումը ձեր նախագծի 
գլխավոր նպատակն ու բովանդակությունն է 
հանդիսանում:
Այժմ անհրաժեշտ է որոշել ձեր 
նախագծի նպատակները, ակնկալվող 
արդյունքները և պլանավորել կոնկրետ 
միջոցառումներ: Պլանավորումը նախագծի 
նախապատրաստման նշանակալի փուլ 
է, քանի որ այն ենթադրում է հիմնախնդրի 
ամենաարդյունավետ վճռման համար 
անհրաժեշտ գործողությունների և դրանց 
հաջորդականության սահմանում:

Ո՞ՐՆ Է ՁԵՐ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆՊԱՏԱԿԸ:

• Ո՞րն է ձեր նախագծի ընդհանուր նպատակը:
• Ո՞րն է ձեր նախագծի կոնկրետ նպատակը:

Նրանից հետո, երբ կսահմանեք ձեր նախագծի 
նպատակները, անհրաժեշտ է պլանավորել 
նաև ակնկալվող արդյունքները, այսինքն` ինչի 
պետք է հասնեք նախագծի շրջանակներում 
իրականացված միջոցառումներով, ինչն եք 
ցանկանում փոխել և բարելավել:

Ակնկալվող արդյունքների սահմանման 
ժամանակ   ցանկալի է որոշել այն ռիսկերը, 
որոնք կարող են խանգարել ցանկալի 
արդյունքներ ստանալուն: Կողմնորոշման 
համար կարող եք օգտվել պարզ գրաֆիկական 
կաղապարից, որտեղ կոնկրետ ակնկալվող 
արդյունքին կհամապատասխանեցնեք  այս 
արդյունքին հասնելու ժամանակ ենթադրյալ 
ռիսկերը:

Դուք արդեն գիտեք, թե ինչ նպատակ ունեք: 
Գիտեք նաև, թե ինչ արդյունքի պետք է հասնեք: 

Այժմ անհրաժեշտ է սահմանել, թե ով կարող է 
ներգործել ձեր նախագծի արդյունավետության, 
ընտրված հիմնախնդրի վճռման վրա: 
Մտավոր գրոհի օգնությամբ կարող եք որոշել, 
թե ում կարող եք ներգրավել նախագծի 
աշխատանքների մեջ.
• ծնողներ 
• դպրոցի այլ դասարանների աշակերտներ 
• դպրոցի ակումբի անդամներ
• դպրոցի տնօրինություն
• այլ դպրոցներ
• համայնքի ներկայացուցիչներ
• տեղական ինքնակառավարում
• կոնկրետ ոլորտի ներկայացուցիչներ 

(քաղաքական գործիչներ, իրավաբաններ, 
բժիշկներ ...) և այլն:

Այժմ, երբ արդեն սահմանել եք բոլոր շահագրգիռ կողմերը, որոնք կարող են ներգործել ձեր կողմից 
ընտրված հիմնախնդրի վճռման վրա, ժամանակն է պլանավորել կոնկրետ միջոցառումներ/
ակտիվություններ, թե ինչ պետք է անեք:
Պլանավորելիս լրացրե՛ք տրված աղյուսակը, որպեսզի որոշեք, թե արդյոք ճի՞շտ 
ուղղությամբ եք գնում:

ՄՏԱՎՈՐ ԳՐՈՀ – խմբային աշխատանքի 
մեթոդ, որի նպատակն է կոնկրետ հիմնախնդրի 
վճռման համար առավելագույն քանակությամբ 
գաղափարների միավորումը: «Մտավոր գրոհի» 
կիրառումը պահանջում է  յուրաքանչյուր մասնակցի 
անհատական ակտիվություն և պայմանավորում է 
ընդհանուր հիմնախնդրի համատեղ վճռում:

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ1

2

3

ՌԻՍԿԵՐԸ
ՊԼԱՆԱՎՈՐԱԾ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈ՞ՒՄ 
Է ԱՐԴՅՈՔ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ

ՄԻՏՎԱ՞Ծ Է ԱՐԴՅՈՔ 
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒՆ

ՕԳՆՈ՞ՒՄ Է 
ԱՐԴՅՈՔ ՌԻՍԿԵՐԻՑ 

ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ 
ՀԱՐՑՈՒՄ

ՍԱՀՄԱՆՎԱ՞Ծ Է 
ԱՐԴՅՈՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 

ՄԵՋ

ՕԳՆՈ՞ՒՄ Է ԱՐԴՅՈՔ 
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ 

ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՄԵՋ

Ո՞ՒՄ ԿԱՐՈՂ 
ԵՔ ԴԻՄԵԼ ԴՐԱ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿ

1

2

3

4



5
ՆԱԽԱՊԱՏՐՍՏՈՒՄ` 
ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

4 5

ԴՈՒՔ ԱՐԴԵՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐԵԼ ԵՔ ՁԵՐ ՆԱԽԱԳԻԾԸ: ԳԻՏԵՔ.
• Ինչ նպատակ ունեք
• Ինչ արդյունք պետք է ստանաք
• Ինչ պետք է անեք
• Ում պետք է ներգրավեք նախագծի մեջ, ում հետ եք համագործակցելու
• Ինչ ռեսուրս և ծախսեր (բյուջե) են անհրաժեշտ ձեզ
• Որքան ժամանակ է անհրաժեշտ
• Ով է յուրաքանչյուր ակտիվության համար պատասխանատու

Այժմ ժամանակն է ձեր աշխատանքը ներկայացնեք միավորված աղյուսակի տեսքով, որպեսզի 
ավելի ակնադիտական լինի ձեր պլանը.

Որպեսզի ավելի հեշտացնեք ձեր նախագծի 
կատարմանը  հետևելու գործընթացը, ձեր 
ակտիվությունների ժամանակացույցի 
ստեղծման համար կարող եք դիմել google-ի 
օրացույցին, որը շատ հարմար ռեսուրս 
կլինի տվյալ օրացույցով միմյանց հետ 
փոխադարձաբար կիսվելու համար, google-ի 
օրացույցը հնարավորություն կտա ձեզ, որ 
ժամանակացույցը  ձեզ հասանելի լինի ինչպես 
տնից, այնպես էլ համացանցին միացած 
ցանկացած համակարգչից: 
Տրված հղման վրա կտեսնեք մանրամասն 
հրահանգներ, թե ինչպես պետք է ստեղծեք 
google-ի օրացույց. www.ict.tpdc.ge/
video/23?ch=122

• ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ՔԱՅԼԵՐԻ/
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ/
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ 
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

• ԲՈԼՈՐԻ 
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

• ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԿԱՐՈՂ ԵՆ 
ԲՈԼՈՐԸ

• ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ԴԵՐԵՐԻ 
ԲԱՇԽՈՒՄ

• ԹԱՅՄԼԱՅՄԻ (ԺԱՄԱՆԱԿԻ) 
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՈՒՄ ՀԵՏ ԵՆՔ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒՄ

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԸ` ՍԿԻԶԲ-
ԱՎԱՐՏՌԻՍԿԵՐ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԾԱԽՍԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ
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համադասարանցուն: Հիշե՛ք, որ դասարանում 
առկա բազմազանությունը շատ արժեքավոր 
ռեսուրս է, որը  խելամիտ պլանավորման 
դեպքում կպայմանավորի ձեր հաջողությունը:

Հիշե՛ք, որ գոյություն չունի այնպիսի աշակերտ, 
որը  չի կարողանա մասնակցել նախագծի 
իրականացմանը: Աշխատե՛ք, որ ձեզանից 
ոչ մեկը չմնա պասիվ դիտողի դերում, և տուն 
կառուցելիս բոլորին բաժին հասնի գոնե մեկ 
աղյուս, քանի որ դուք տունը կառուցում եք 
բոլորի՛ համար: 

Ճիշտ այդ պատճառով նախագծի 
իրականացման մեջ հավասարապես կարևոր է 
բոլորի ներգրավվածությունը:

Նրանից հետո, երբ կսահմանեք ժամանակը 
կամ կկազմեք ձեր միջոցառումների 
ժամանակացույցը, անհրաժեշտ է բաշխել 
դերերը և պատասխանատվություն ստանձնել 
յուրաքանչյուր ակտիվության կատարման 
համար:

Կարևոր է, որ մասնակցեն բոլորը:

Ճիշտ բաշխված պատասխանատվությունների 
դեպքում ամբողջ դասարանը մեծ ուժ է՝ 
հաջողության հասնելու համար: 

Այն բանից հետո, երբ կսահմանվի, թե ձեզանից 
ով որ ակտիվության վրա է աշխատելու, 
անպայման նկատի՛ ունեցեք միմյանց 
ուժեղ կողմերը, հետաքրքրությունները, 
բնավորությունը: 

Աշխատեք բաց չթողնել ոչ մի աչքի 
ընկնող հատկանիշ, որ բնորոշ է ձեր 

Դուք անպայման կկարողանաք ձեզ 
համապատասխան աղյուս գտնել: 

Երբ արդեն գիտեք, թե ով է պատասխանատու 
կոնկրետ ակտիվության իրականացման 
համար, աճում է հավանականությունը, որ 
նախագծի շրջանակներում պլանավորված 
միջոցառումների շղթայի ոչ մի օղակ չի քանդվի:

Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ 
շղթայում գոյություն չունի «մեծ գործ» և «փոքր 
գործ»: Հիշե՛ք, որ բոլոր ակտիվությունները մեծ 
նշանակություն ունեն: Հնարավոր է, որ ձեր 
ողջ աշխատանքը ջուրը լցվի, եթե պարզվի,  որ 
խմբից որևէ մեկը, ինչ-որ պատճառով մոռացել է 
ծնողներից իմանալ անհրաժեշտ հեռախոսային 
կոնտակտային տեղեկությունը, ինչը, բնական է, 
որ մեծ ջանք չի պահանջում:  

Հիշե՛ք, որ առաջին հայացքից հեշտ և պարզ 
գործը, հնարավոր է, վճռի ողջ նախագծի 
ճակատագիրը:

Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների սահմանումը և  պլանավորումն 
անչափ կարևոր աստիճան է նպատակին հասնելու ճանապարհին: Դուք արդեն սահմանել եք, 
թե ինչ է անհրաժեշտ նախանշված հիմնախնդրի վճռման համար: Բացի այդ, գիտեք, թե ինչ 
նյութական ռեսուրսներ են անհրաժեշտ ձեզ: Այժմ անհրաժեշտ է սահմանել յուրաքանչյուր 
միջոցառման/ակտիվության իրականացման կոնկրետ ժամանակը՝ ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվը և 
տևողությունը, որպեսզի ձեր նախագիծը լինի ավելի հաջորդական և արդյունք ունենա:
Պլանավորած ակտիվությունների հաջորդականությունը նախագծի հաջողության  անհրաժեշտ 
պայմաններից մեկն է: Հաճախ մի ակտիվությունը մյուսի շարունակությունն է, կամ հաջորդը 
կախված է նախորդ միջոցառումների արդյունքից: Այս դեպքում վճռական նշանակություն ունի 
նման ակտիվությունների հերթականության սահմանումը և պահպանումը:
Ժամանակի բաշխման և սահմանման հարցում ձեզ շատ կօգնի տրված աղյուսակը լրացնելը.

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԵՍՈՒՐՍ ՍԿՍԵԼՈՒ ԱՄԻՍ, ԱՄՍԱԹԻՎ, 
ՏԱՐԵԹԻՎԸ

ԱՎԱՐՏԵԼՈՒ ԱՄԻՍ, ԱՄՍԱԹԻՎ, 
ՏԱՐԵԹԻՎԸ
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ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ` 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• ՊԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

• ՈՒՂՂԱԿԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

• ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

• ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒՄ
• ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ4 5

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ. Ձեր կողմից ընտրված հիմնախնդրի հետ կապված, ստորև տրված 
գործողությունների աղյուսակն արտագծե՛ք տետրի մեջ և լրացրե՛ք: Նշե՛ք համապատասխան 
սյունակը` ինչպես է այն համապատասխանում ձեր նախագծով նախատեսված միջոցառումներին:

ԹԵՄԱ, 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ

ՈՒՂՂԱԿԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒՄ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ

ԹԵՄԱ,
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ

Դպրոցական կլիմայի 
բարելավում

Դպրոցի 
աշակերտները 
մտածում են և 

գործում դպրոցի 
կլիմայի բարելավման 

համար:

Աշակերտները 
հետազոտում են 

դպրոցի ֆիզիկական 
և հուզական 

միջավայրը: Հարցում 
են անցկացնում 
աշակերտների, 
ուսուցիչների, 

դպրոցի այլ 
աշխատակիցների, 

ծնողների հետ:

Աշակերտները 
նամակ են գրում 

դպրոց նոր 
տեղափոխված 

աշակերտներին և 
օգնում նրանց, որ 

առանց դժվարության 
անցնեն նոր դպրոցում 
հարմարվելու շրջանը:

Աշակերտները 
միավորվում են 

նախանշված 
նպատակին հասնելու 
համար: Որոշում են 

ընդունում դպրոցական 
բռնության դեմ: 

Աշխատում են, որ 
չխախտվեն հիմնարար 
ժողովրդավարական 

արժեքները: 
Նամակներ են 

գրում սույն հարցով 
շահագրգիռ անձանց 

(ով պատասխանատու 
է և կարող է 

կարգավորել խնդիրը)` 
դպրոցի տնօրենին, 
հոգաբարձուների 

խորհրդի 
անդամներին, դպրոցի 
ինքնակառավարմանը 

և այլն:

Աշակերտները 
հետազոտում 

են դպրոցական 
բռնության 

հիմնախնդիրը 
տարբեր խմբերում, 

որոնում հիմնախնդրի 
վճռման ուղիներ, 

այնուհետև 
շնորհանդես են 
կազմակերպում 
հետազոտման 
արդյունքներով 
հետաքրքրված 

անձանց` դպրոցի 
տնօրենի, 

հոգաբարձուների 
խորհրդի 

անդամների, դպրոցի 
ինքնակառավարման 

ներկայությամբ: 

ՈՒՂՂԱԿԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒՄ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ

Գ
Ո

ՐԾ
Ո

Ղ
ՈՒ

Թ
ՅՈՒ

Ն
Ն

Ե
ՐԻ

 Ա
Ղ

ՅՈՒ
Ս

Ա
Կ

Ի 
ԼՐ

Ա
ՑՄ

Ա
Ն

 Օ
ՐԻ

Ն
Ա
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Փաստաբանման գործընթացը կարող է 
իրականացվել առանց դպրոցից դուրս գալու: 
Աշակերտները հաճախ առանց գիտակցելու 
ներգրավվում են փաստաբանման 
գործընթացի մեջ:
Օրինակ, պետական ծառայողներին նամակներ 
գրելը, նմանակված նիստերի կազմակերպում, 
բուլինգի (դպրոցական բռնության) դեմ 
պաստառների ստեղծում, հանդիպում 
մունիցիպալիտետի վարչության նախագահի 
(գամգեբելիի) հետ` երիտասարդական 
կենտրոնի ստեղծման նպատակով: 
Հետազոտում -  Դուք կարող եք հետազոտում 
անցկացնել: Հետազոտության ժամանակ տեղի 
է ունենում տեղեկատվության հավաքում այն 
հարցի մասին, որ կարևոր է ձեր համայնքի 
համար: Օրինակ, կարող եք հետազոտել 
ձեր համայնքում գտնվող հուշարձանի 
պատմությունը և կազմակերպել շնորհանդես, 
անցկացնել լաբորատոր հետազոտություն 
խմելու ջրի և ընդերքի որակի որոշման համար, 
հայթայթել և հասարակությանը ծանոթացնել 
տեղեկությունը երկրորդային վերամշակման 
մթերքների մասին և այլն:

Ուղղակի գործողության ժամանակ դուք 
անմիջապես տեսնում եք իրականացված 
ակտիվության արդյունքը և շահառուից 
ստանում ետադարձ կապ:

Օրինակ` օգնությունը տարեցներին, 
կենդանիների մասին հոգ տանելը և այլն:

Անուղղակի գործողության ժամանակ դուք 
անմիջական կապ չունեք այն անձանց հետ, ում 
մասին հոգ եք տանում, դուք գործում եք շրջակա 
միջավայրի և հասարակության համար, օրինակ, 
համայնքում պուրակի ստեղծում, հագուստի 
հավաքում սոցիալապես անապահով անձանց 
համար և այլն: 

Փաստաբանումը գործողության երրորդ 
միջոցն է:  Փաստաբանման ժամանակ դուք 
տեղեկատվություն եք մատուցում համայնքին, 
որ հիմնախնդրի կարգավորման համար 
անհրաժեշտ է նախաձեռնություն դրսևորել և 
մասնակցել, և որ գոյություն ունեն գործողության 
տարբեր միջոցներ: Դուք փորձում եք ձեր 
ձայնը հասցնել հիմնախնդրի վճռման համար 
պատասխանատու անձանց:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԵՐՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆՆ Է:
Այս փուլում տեղի է ունենում պլանավորված 
միջոցառումների գործնական իրականացում:

Գործողության փուլում կկարողանաք 
ակտիվորեն ներգրավվել կարևոր 
ստեղծագործական գործունեության մեջ: 
Ձեր կողմից բացահայտված հիմնախնդրի 
կարգավորման գործընթացում ձեզ 
մոտ կզարգանան քաղաքացիական 
պատասխանատվություններ, հասարակության, 
իշխանության ներկայացուցիչների հետ 
երկխոսելու և համագործակցելու հմտություններ 
և կարողություններ: Կսովորեք հոգ տանել 
շրջակա միջավայրի մասին, կգիտակցեք, թե 
որքան կարևոր է յուրաքանչյուր քաղաքացու 
նախաձեռնությունը և մասնակցությունը 
դասարանում, դպրոցում, համայնքում, երկրում 
առկա հիմնախնդրի կարգավորմանը:

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՉՈՐՍ ՏԵՍԱԿ (ՄԻՋՈՑ). 

• Ուղղակի գործողություն
• Անուղղակի գործողություն
• Փաստաբանում
• Հետազոտում

ԲԱՑԱՏՐԵՆՔ ԴՐԱՆՑԻՑ 
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԸ.
Ուղղակի գործողությունն այն ակտիվությունն 
է, երբ հիմնախնդրի վճռման ընթացքում դուք 
անմիջականորեն աշխատում եք այն մարդկանց 
հետ կամ այն մարդկանց` շահառուների համար, 
այսինքն` նախագծից օգտվող անձանց համար, 
ում բարեկեցության մասին հոգ եք տանում: 
Նման գործողությունը ձեզ ուրախության և 
գոհունակության զգացողություն է շնորհում, 
զարգացնում ձեր ինքնավստահության 
զգացումը:
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ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՌԵՖԼԵՔՍԻԱ 
(ԻՆՔՆԱՆԴՐԱԴԱՐՁ)  
/ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ` 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՎԱՔՈՒՄ

4 5

Էլեկտրոնային թղթապանակի վարումը 
դյուրացնում է տեղեկության գիտակցման 
և տարածման գործընթացը: Ցանկության 
դեպքում նյութով կարող ենք կիսվել ավելի 
մեծ խմբի հետ, քան դա կկարողանայինք 
անել անմիջական հանդիպման ժամանակ: 
Միևնույն ժամանակ համացանցային 
տիրույթը մեզ առաջարկում է 
առցանց բանավեճեր, նաև հարցման 
հնարավորություն, ինչը մեզ անհրաժեշտ 
կլինի նաև ստացած արդյունքները ստուգելու, 
չափելու համար:
Նախագծի վրա աշխատելու ժամանակ 
ձեզ հաճախ անհրաժեշտ կլինի լրացնել 
տարբեր տեսակի հարցաթերթեր կամ 
հարցաշարեր, ստանալ հետադարձ կապ 
և վերլուծել արդյունքը, ինչը, ի վերջո, 
կվերածվի ձեր թղթապանակի մի մասի: 
Այս գործունեությունը դյուրացնելու համար 
կարող եք օգտվել այսպես կոչված google-ի 
ձևերից, որոնք ձեզ առաջարկում են 
պատրաստ կաղապարներ ձեզ հետաքրքիր 
բովանդակության համար: Մանրամասն 
հրահանգի համար դիմե՛ք տրված հղմանը` 
www.ict.tpdc.ge/video/58:

Էլեկտրոնային թղթապանակի գլխավոր 
առավելությունը նրա հասանելիությունն է 
ցանկացած վայրից, որտեղ կա համակարգիչ 
և համացանց: Տրված հղման վրա կարող 
եք տեսնել մանրամասն հրահանգ, 
թե բլոգում ինչպես պետք է ստեղծեք 
էլեկտրոնային թղթապանակ: Աշխատանքներ 
կատարելիս, կարող եք օգտվել ուսուցիչների 
խորհուրդներից. www.ict.tpdc.ge/video/48

• ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿԻ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՎԱՔՈՒՄ` ԻՆՉ ԱՐՎԵՑ

• ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ ՎԱՐՈՒՄ

• ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ, 
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ, 
ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ ԵՎ ԱՄԵՆ 
ՏԵՍԱԿ ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ 
ՆՅՈՒԹ, ԻՆՉԸ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ Է 
ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ  ԿԱՏԱՐԱԾ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ
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Նյութը, որը արտացոլում է և կապվում է նրա հետ, ինչ արել եք նախագծի բոլոր փուլերում, պետք է 
կարգի բերեք և միավորեք պորտֆոլիոյում՝ թղթապանակում։

Պորտֆոլիոն թղթապանակ է, որը միավորում է ամեն ինչ, ինչը կապված է կոնկրետ ընտրված 
թեմայի հետ։ Պորտֆոլիոն պետք է ընդգրկի բոլոր այն նյութերը և տեղեկությունները, որը 
շահագրգիռ անձին մանրամասնորեն լիարժեք տեղեկատվություն կմատուցի կատարված 
աշխատանքի մասին։

Պորտֆոլիոն կարող է լինել ինչպես միասին հավաքված նյութ, այնպես  էլ հանդիսանալ որևէ 
համացանցային մթերք էլեկտրոնային տիրույթում, որտեղ նույն կերպ կլինի հավաքված ամեն 
ինչ, ինչը տեղեկություն է մատուցում նախագծի շրջանակներում պլանավորված միջոցառումների 
մասին։

Օրինակ, նախագծի էլեկտրոնային պորտֆոլիոն կարող է տեղադրվել բլոգում կամ սոցիալական 
ցանցում։

Նախագծով սահմանված միջոցառումների 
անցկացմամբ նախագիծը չի ավարտվում: 
Առջևում ձեզ սպասում է կարևոր 
գործունեություն... Ճիշտ է, դուք արդեն անց 
եք կացրել այն միջոցառումները, որոնք 
պլանավորել էիք նախագծի շրջանակներում, 
սակայն մինչև ստացած արդյունքներով 
ուրիշների հետ կիսվելը, անհրաժեշտ է դրանք 
ի մի բերել, կազմակերպել և կշռադատել, 
այսինքն` գիտակցել: Միայն դրանից հետո 
պետք է պլանավորեք շնորհանդեսը:
Որպեսզի հեշտացնեք ձեր կատարված 
աշխատանքով ուրիշների հետ կիսվելը, 
ցանկալի է նախագծի վրա աշխատելը 
սկսելուն պես հոգ տանեք ձեր կատարած 
աշխատանքներն արտացոլող նյութի  
հավաքման մասին: Այս նյութը կարող է տարբեր 
տեսակ  լինել.

• ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

• ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

• ԱՈՒԴԻՈ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

• ԳՐԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹ

• ՆԿԱՐ

• ԻՐ

• ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ, ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

• ՊԱՍՏԱՌՆԵՐ, ՆԱՄԱԿՆԵՐ, 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱԶԴԱԳՐԵՐ

• ՎՃԱՐՄԱՆ ՉԵԿԵՐ, ԱՆԴՈՐՐԱԳՐԵՐ 

• ԱՅԼ

ԹՂԹԱՊԱՆԱԿ
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ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՌԵՖԼԵՔՍԻԱ 
(ԻՆՔՆԱՆԴՐԱԴԱՐՁ)  /
ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ` 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ
• ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ/
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ

• ՌԵՖԼԵՔՍԻԱ 
(ԻՆՔՆԱՆԴՐԱԴԱՐՁ)  / 
ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ` ԻՆՉ ԵՆՔ 
ԱՐԵԼ

• ՍՏԱՑԱԾ ՓՈՐՁԻ 
ՓՈԽԱԴԱՐՁ 
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

• ԱՄՓՈՓՈՒՄ`ՊԼԱՆԻ ԵՎ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄ

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

4

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ՌԵՖԼԵՔՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

ԲԱՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ 
ԿԱՊՎԱԾԳՐԱՎՈՐ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ

ԱՈՒԴԻՈ, ՏԵՍԱ- ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ԽՄԲԱՅԻՆ ԲԱՆԱՎԵՃ

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՁԵՎ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓԱՍՏԱԳՐՈՒՄ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱՐԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ/ԹՌՈՒՑԻԿՆԵՐԻ, 

ԹԵՐԹՈՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄ

ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏՅԱՆԻ 
ՎԱՐՈՒՄ

ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 
ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍՆԵՐ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՎԱՐՈՒՄ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԵՏ ՊԼԱՆԱՅԻՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՊԱՍՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ 
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ՌԵՖԼԵՔՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ 

ԿԱՊՎԱԾԳՐԱՎՈՐ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԱՈՒԴԻՈ, ՏԵՍԱ- ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ԽՄԲԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ 

ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

ՍԱ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐՆ ԷՐ ...

ՍԱ ԱՄԵՆԱԶՎԱՐՃԱԼԻՆ ԷՐ ..

ՍԱ ԱՄԵՆԱԲԱՐԴՆ ԷՐ ...

ԹՂԹԱՊԱՆԱԿ

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉ ՄՆԱՑ ՄԵԶ ՆԱԽԱԳԾԻՑ  

ՀԱՐՑԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ 

ԱՐՏԱՑՈԼՈՂ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ 

ՊԱՏԿԵՐ, ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՂ 
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ



1 2 3

Թղթապանակի ստեղծումը և ողջ ձեր գործունեությունն արտացոլող նյութն ի մի բերելը 
դեռևս բավական չէ նրա համար, որ շնորհանդեսի ներկայանաք շահագրգիռ կողմերին: 
Այժմ ժամանակն է մտորեք և, մինչև ուրիշներին ծանոթացնելը, մինչև շնորհանդեսին 
ներկայացնելը, միմյանց հետ կիսվեք, թե ինչ եք արել:

Կատարված աշխատանքի մասին մեկ անգամ ևս մտորելը, փորձի փոխադարձ փոխանակումը 
կօգնի ձեզ վերլուծել,  թե ինչը կարողացաք անել և ինչը` ոչ: 

• Մեկ անգամ ևս անդրադարձեք ձեր նախագծի պլանին` ակտիվությունների կաղապարին, և 
թղթապանակի միջոցով ստուգե՛ք պլանավորած միջոցառումների կատարման վիճակը:

• Միմյանց հետ կիսվե՛ք, թե ինչ եք սովորել նախագծի վրա աշխատելիս:

• Միմյանց հետ կիսվե՛ք, թե ինչն եք հավանել նախագծի վրա աշխատելիս:

• Միմյանց հետ կիսվե՛ք, թե ինչ դժվարությունների հանդիպեցիք նախագծի վրա աշխատելիս: 

• Միմյանց հետ կիսվե՛ք այն կարևոր փորձով, որը ստացել եք:

• Կշռադատե՛ք` եթե կրկին կատարեիք տվյալ ակտիվությունները, ինչը կփոխեիք, ինչպես 
կվարվեիք:

• Անհրաժեշտ է քննադատական աչքով նայել ձեր աշխատանքի արդյունքին, ինչը կնպաստի 
հետագայում ձեր գործունեության կատարելագործմանը և ավելի լավ արդյունք ստանալուն:

Նախագծի շրջանակներում կատարված 
ակտիվությունների կշռադատման հարցում 
ձեզ կօգնեն աշխատելու տարբեր ձևերն ինչպես 
ուղղակիորեն, այնպես էլ էլեկտրոնային 
ճանապարհով. 

• Դպրոցական հարցում, 
հարցազրույցավարություն

• Խմբային բանավեճեր

• Պարբերական «Տեղեկատվական 
հրապարակում»` դայջեսթ ծրագրի ընթացքի 
վերաբերյալ

• Վերլուծաբանական հարցարաններ

• Շնորհանդեսներ

• Առցանց մտքերի փոխանակումներ

• Ստեղծագործական ակտիվություններ

Կշռադատման գործընթացի ինչպես 
պլանավորմանը, այնպես էլ նրա վարելուն 
մեծապես կօգնի աղյուսակը (տե՛ս` էջ 4), որը 
կարող եք փոխել և հարստացնել ձեր նախագծին 
համապատասխան այլ կետերով: Մատնանշե՛ք 
սյունակը, որը համապատասխանում է ձեր 
կողմից կատարված աշխատանքին: Կարող եք 
մատնանշմանը կցել նաև մեկնաբանություն:
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ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
• ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԻ ՀԱՄԱՐ
• ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
• ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԻ ԼՍԱՐԱՆԻ 

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ
• ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ` 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծի շնորհանդեսին առանձնահատուկ 
գրավչություն է շնորհում այն 
լուսանկարչական նյութը, որն արտացոլում  
է ձեր գործունեությունը: Որպեսզի ձեր 
լուսանկարչական նյութը հետաքրքիր ձևով 
ներկայացնեք հասարակությանը, տրված հղման 
վրա կարող եք տեսնել, թե ինչպես պետք է 
ստեղծեք ձեր գործունեությունն արտացոլող 
նկարների վեբալբոմ. www.ict.tpdc.ge/video/95

Որպեսզի ձեր շնորհանդեսը աշխույժ, 
զվարճալի և բազմաբնույթ լինի, կարելի է դիմել 
անիմացիաներով, մուլտիպլիկացիաներով 
հարստացված միջոցների: powtoon.com առցանց 
ծառայությունը կօգնի ձեզ կարճ ժամանակում, 
հեշտությամբ ստեղծել հազվագյուտ ֆլեշ-
մուլտիպլիկացիոն շնորհանդեսներ. www.ict.
tpdc.ge/video/11

Տեսանյութեր ներկայացնելն առանձնահատուկ 
հետաքրքրություն և գրավչություն կհաղորդի 
ձեր շնորհանդեսին: Տրված հղման վրա 
կծանոթանաք երաշխավորությունների, 
թե ինչպես պետք է ստեղծեք տեսաֆիլմեր՝ 
կայքծրագիր animot-ի օգնությամբ. www.ict.tpdc.
ge/video/18

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ



• Ցանկալի է, որ լսարանն ընդգրկի նախագծի 
մեջ ներգրավված բոլոր կողմերին, ինչպես 
նաև նախագծի գործունեությամբ շահագրգիռ 
մարդկանց:

• Նրանից հետո, երբ կսահմանեք լսարանը 
և կհրավիրեք հյուրերին, պատրաստե՛ք 
ազդագրեր և ուղարկե՛ք էլեկտրոնային 
հաղորդագրություններ:

• Ցանկալի է, որ պատրաստեք համառոտ 
տեղեկատվական նկարագիր ձեր նախագծի 
մասին և հրավիրեք լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչների, որպեսզի ձեր 
գործունեությունը լուսաբանվի:

• Կոնկրետ շնորհանդեսը չպետք է լինի երկար, 
ծանրաբեռնված և ձանձրալի:

1 2 3

• Դերերի բաշխումից և շնորհանդեսի 
պլանավորումից հետո, մեկ անգամ ևս 
անդրադարձե՛ք ձեր թղթապանակին, 
կարգի՛ բերեք նյութը, մեկ անգամ ևս 
աչք անցկացրեք, որպեսզի բաց չթողնեք 
կարևոր ասելիքը:

• Ցանկալի է, որ ընտրեք վայր, որն ամենից 
ավելի է համապատասխանում ձեր նախագծի 
նպատակին, դրանով մեկ անգամ ևս 
կընդգծեք ձեր նախագծի անհրաժեշտությունը 
(օրինակ, կարելի է շնորհանդեսն անցկացնել 
պուրակում, որը մաքրել եք):

• Այնպես, ինչպես վայրը, շնորհանդեսի 
անցկացման ժամանակը ևս կարող եք ընտրել` 
ելնելով նախագծի բովանդակությունից, 
կարելի է այն կապել որևէ միջազգային օրվա 
հետ:

• Անհրաժեշտ է նախօրոք պլանավորել, թե ով է 
ներկա գտնվելու շնորհանդեսին:

Կատարած գործունեությունն 
արտացոլող նյութի ի մի բերելը և այն  
համապատասխանաբար վերլուծելը 
կարևոր հիմք են հանդիսանում հետաքրքիր 
շնորհանդեսի համար: Դուք պատրա՞ստ եք 
ձեր նախագծի արդյունքները ներկայացնելու 
հասարակությանը, ծանոթացնելու, թե ինչ եք 
արել, ինչի էիք փորձում հասնել և արդյունքում 
ստացե՞լ եք արդյոք այն, ինչ պլանավորել էիք:
Որպեսզի ձեր նախագիծը ներկայացնելը 
առավելագույնս տպավորիչ և հետաքրքիր 
լինի, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ հետևյալ 
գործոնները.

Ձեր շնորհանդեսն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ 
կլինի, եթե իրականացված գործունեության 
ներկայացման ժամանակ դիմեք էլեկտրոնային 
ռեսուրսների:
Շնորհանդեսների նախապատրաստման ժամանակ 
շատ հաճախ դիմում են Microsoft Office PowerPoint 
ծրագրին, որն աշխարհում ամենատարածված 
շնորհանդեսային միջոցն է: Տրված հղման վրա կարող 
եք տեսնել մանրամասն հրահանգներ, թե ինչպես 
պետք է պատրաստեք շնորհանդեսը սույն ծրագրի 
օգնությամբ. 
www.ict.tpdc.ge/video/12

ՆԱԽԱԳԾԻ 
ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ

• Ինչպես ակտիվությունների և 
միջոցառումների իրականացման 
ժամանակ, այստեղ ևս պետք է բաշխեք  
դերերը:

• Ընտրված խոսնակները/խոսողները 
առավելագույնս հետաքրքիր և սպառիչ, 
տարատեսակ միջոցներով պետք է 
ներկայացնեն, թե ինչ է արվել:

• Կատարված աշխատանքը պետք 
է ներկայացնեք ինչպես վիզուալ, 
բանավոր, տարբեր ստեղծագործական 
ձևերով, այնպես էլ, հնարավոր է  հյուր 
հրավիրել:

• Ցանկալի է, որ ներկայացման 
գործընթացին մասնակցեն բոլորը, 
որպեսզի մեկ անգամ ևս ընդգծվի, 
որ ներկայացնում եք միասնական, 
դասարանական աշխատանքի 
արդյունք:    
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• ԻՆՉ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

• ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 
ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ՆՅՈՒԹԸ.
Հաշվետվություն, ֆիլմ, ցուցահանդես, 
դասախոսություն, լուսանկար, 
թղթապանակ և այլն:

Արտաքին գնահատման համար 
նախագծի մեջ ներգրավված անձանց և 
կազմակերպություններին պետք է ծանոթացնեք 
ոչ միայն նախագծի արդյունքները, այլ 
նաև նախագծի վրա աշխատանքի բոլոր 
փուլերն արտացոլող փաստաթղթերը, որտեղ 
երևում է, թե ինչ գիտելիք, հմտություններ և 
կարողություններ եք ձեռք բերել:  Աշխատանքը 
կարող է ներկայացվել դասարանի կամ ավելի 
լայն լսարանի առջև:

Ինչպես արդեն գիտեք, նախագծի բոլոր 
փուլերում ստեղծված նյութերը պետք է 
միավորվեն թղթապանակի մեջ: Ցանկալի է 
գնահատել նաև թղթապանակի մեջ հավաքած 
նյութը:

Անչափ կարևոր է արտաքին գնահատումն 
այն ժամանակ, երբ նախագծով նվաճված 
արդյունքները գնահատում են նախագծի 
շահառուները և բոլոր շահագրգիռ անձինք: 
Նման գնահատման համար կարող ենք 
օգտագործել այսպես կոչված «անանուն 
տուփը»: Դրա մեջ նախագծի շահառուները և 
բոլոր շահագրգիռ անձինք կարող են զետեղել 
նախագծի հետ կապված տեսակետներ, 
խորհուրդներ, երաշխավորություններ, ապագա 
գործունեությունների ցանկը` նախագծի 
կայունության պահպանման նպատակով և այլն:

Գնահատումը կօգնի ձեզ` ձեր և դասարանի 
նվաճումները և սխալները գիտակցելու 
և ապագայի նախագծերն ավելի լավ 
իրականացնելու հարցում:

ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ` ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՍՏԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՇՌԱԴԱՏՈՒՄ

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ/ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԻՆՉ Է ՆԱԽԱԳԻԾԸ
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ՍՏՈՐԵՎ ՏՐՎԱԾ ՀԱՐԱՑԱՇԱՐԸ ԿՕԳՆԻ ՁԵԶ ՎԵՐԼՈՒԾԵԼ ԱՅՆ 
ԳԻՏԵԼԻՔԸ ԵՎ ՓՈՐՁԸ, ՈՐ ՁԵԶ  ՏՎԵՑ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎՐԱ  ԱՇԽԱՏԵԼԸ.

1. Ի՞նչ եք սովորել անձամբ դուք, և ինչ է սովորել դասարանը որպես մեկ թիմ` նախագծի վրա 
աշխատելիս:

2. Տվյալ նախագիծը ձեր ո՞ր հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը նպաստեց:
3. Ի՞նչ դրական կողմ ունի մեկ թիմով աշխատելը:
4. Ի՞նչ բացասական կողմ ունի մեկ թիմով աշխատելը:
5. Ո՞րն էր ձեր ամենամեծ նվաճումն այս նախագծում:
6. Ո՞րն էր դասարանի՝ որպես մեկ թիմի ամենամեծ նվաճումն այս նախագծում:
7. Ի՞նչ սովորեցրեց ձեզ տվյալ նախագիծը:
8. Ի՞նչը կփոխեիք, եթե նորից սկսեիք աշխատել տվյալ նախագծի վրա:

Դասարանական նախագծի վրա աշխատելու 
վերջին փուլը գնահատումն է: Նախագծի 
գնահատման ժամանակ  գիտակցում եք, թե 
ինչ եք սովորել նախագծի վրա աշխատելու 
ընթացքում, ինչ փորձ եք ստացել և ինչ 
հմտություններ և կարողություններ զարգացան 
ձեզ մոտ, որքանով եք հասել նախանշված 
նպատակին, ինչպես են գնահատում ձեր կողմից 
իրականացված գործունեությունը և ստացած 
արդյունքը/արդյունքները շահառուները, 
նախագծով հետաքրքված անձինք: 

Դասի ժամանակ, հիմնականում, գնահատվում 
է տեսական գիտելիքը, սակայն, երբ խոսում ենք 
նախագծի գնահատման մասին, այդ ժամանակ 
տեղի է ունենում ոչ միայն տեսական գիտելիքի, 
այլ նաև հմտությունների, կարողությունների 
և վերաբերմունքի գնահատում: Գնահատվում 
է, թե ինչ գիտելիքներ եք ստացել, ձեր որ 
հմտությունները և կարողություններն են 
զարգացել, ինչ վերաբերմունք ունեցաք վճռվելիք 
հիմնախնդրի հետ կապված:

Նախագծի վրա աշխատանքն ավարտելուց 
հետո, ցանկալի է, որ դիմեք ինքնագնահատման:

Ինքնագնահատման ժամանակ գնահատվում 
է սեփական և խմբի անդամների 
գործունեությունը, թե ինչ գիտելիքներ և փորձ եք 
ստացել նախագծի վրա աշխատելու ընթացքում:
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•	Բեսելիա Ն., Բոկերիա Ն., Կորձաձե Մ., «Ինչպես դառնամ 
ակտիվ քաղաքացի», Քաղաքացիական կրթության 
օժանդակ ձեռնարկ IX դասարանցիների համար, Թբիլիսի, 
2015

•	Գվարամաձե Ն., Միծիշվիլի Ն., «Համագործակցություն 
հասարակական շահի համար», Քաղաքացիական 
կրթության օժանդակ ձեռնարկ X դասարանի համար, 
Թբիլիսի, 2015

•	Գոգլիչիձե Ա., Բիբիլեիշվիլի Մ., Արգանաշվիլի Ա., 
«Մասնակցություն դպրոցի ինքնակառավարմանը», 
Քաղաքացիական կրթության օժանդակ ձեռնարկ  X 
դասարանի համար, Թբիլիսի, 2015

•	Էրեմաշվիլի Ն., Ախվլեդիանի Լ., Ռուխաձե Թ., Լոսաբերիձե 
Դ., «Համագործակցություն տեղական իշխանության 
հետ»,  Քաղաքացիական կրթության օժանդակ ձեռնարկ IX 
դասարանի համար, Թբիլիսի, 2015

• www.civics.ge
• www.facebook.com/Tbilisitrees?fref=ts
• www.generationon.org/
• www.greenalt.org
• www.greens.ge
• www.initiatives.ge
• www.ict.tpdc.ge/video/23?ch=122
• www.ict.tpdc.ge/video/58
• www.ict.tpdc.ge/video/12
• www.ict.tpdc.ge/video/95
• www.ict.tpdc.ge/video/11
• www.ict.tpdc.ge/video/18
• www.slideshare.net/niniax/ss-32095599
• www.moe.gov.ge

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՄԱՐ»



ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 

ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՄԱՐ




