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Սույն ու սում ա կան ձեռ նար կը հրա տա րակ վել է  Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության 
ըն կե րության (ԳՄՀԸ) կող մից և  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տության տնտե սա կան հա մա
գոր ծակ ցության և զար գաց ման նա խա րա րության (BMZ) պատ վի րակ մամբ ի րա կա նաց վող «  Մաս
նա վոր հատ վա ծի զար գա ցու մը  Հա րա վա յին  Կով կա սում» ծրագ րի ա ջակ ցությամբ:

Գ րանց ված հաս ցե ներ՝ 
 Բոնն և Էշ բորն,  Գեր մա նիա

«  Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գա ցու մը  Հա րա վա յին  Կով կա սում» ծրա գիր
ՀՀ, Եր ևան 0010,  Բաղ րամ յան 4/1
 Հեռ.՝   +374 (0) 10 560396
 Ֆաքս՝+374 (0) 10 589270
 Կայք՝ www.giz.de

Տպագրություն և դիզայն՝
«ԱՍՈՂԻԿ» հրատարակչության տպարանում

Խմ բագ րում՝ ԳՄՀԸի

Սույն հրա տա րա կության բո վան դա կության հա մար պա տաս խա նա տու է ԳՄՀԸ –ն:

Հ րա պա րակ ման մեջ ներ կա յաց ված կար ծիք նե րը և  եզ րա կա ցություն նե րը  հե ղի նակ նե րինն են և 
չեն ար տա հայ տում Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության ըն կե րության (ԳՄՀԸ) տե
սա կետ նե րը:
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ

 Հար գե լի դա սա խոս ներ, 

  Հա յաս տա նի մի ջին մաս նա գի տա կան կրթության ո լոր տում վեր ջին տա րի նե րին կա
տար վել են մի շարք բա րե փո խում ներ, դա սա վան դող նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց մա
նը և կր թության բո վան դա կության փո փո խությանն ուղղ ված ջան քե րը, թերևս, ա ռանց քա
յին տեղ են գրա վում այդ գոր ծըն թա ցում: 

Ա ռա ջա տար կրթա կան հաս տա տություն ներն աշ խար հում ի րենց ու սում նա կան ծրագ
րե րի մեջ որ պես պար տա դիր ա ռար կա են նե րա ռում ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե
րի զար գա ցու մը (Entrepreneurial learning)` հաշ վի առ նե լով տվյալ հմտություն նե րի ու կա
րո ղություն նե րի օ րե ցօր ա ճող պա հան ջարկն աշ խա տա շու կա յում:  Ձեռ նար կա տի րությու նը 
և  նո րա րությու նը տնտե սա կան ա ճի հիմ նա կան խթան նե րից են, իսկ ձեռ նար կա տի րա կան 
հմտություն ներն օ րե ցօր ա վե լի մեծ պա հան ջարկ են ձեռք բե րում աշ խա տա շու կա յում:

Ն պա տակ ու նե նա լով քայ լել հա մաշ խար հա յին կրթա կան մի տում նե րին և  զար գա
ցում նե րին հա մըն թաց՝ մենք ստեղ ծել ենք սույն ձեռ նարկ ներն այն մաս նա գի տա կան 
կրթության և  ու սուց ման (ՄԿՈՒ) հաս տա տություն նե րի դա սա վան դող նե րի հա մար, ով քեր 
զբաղ վե լու են ե րի տա սարդ նե րի ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի, այ լընտ րան քա յին 
և  նո րա րա կան մտա ծե լա կեր պի զար գաց մամբ։ Այս ա ռու մով ձեռ նար կը կա րող է ո րա կա
պես նոր ա պա գա յի կերտ ման հիմ նաս յուն դառ նալ։  

 Հի րա վի, ձեռ նար կա տի րությու նը և  նո րա րա րա կան մո տե ցում նե րը բիզ նե սում տնտե
սա կան ա ճի կար ևո րա գույն խթա նիչ ու ժե րից են. տնտե սությու նը սկսվում է բիզ նե սից, 
իսկ բիզ նե սը սկսվում է ձեռ նե րե ցից։  Հետ ևա բար, գի տե լի քա հեն տնտե սություն ու նե նա լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել ձեռ նար կա տի րա կան գի տե լիք նե րով և հմ տություն նե րով 
օժտ ված ձեռ նե րեց նե րի «բա նակ»։ 

Ծ րա գի րը կազմ վել է բազ մա թիվ փոր ձար կում նե րի հի ման վրա։ 
 Ձեռ նար կի հե ղի նակ նե րը նա խա տե սել են ա նա նուն գնա հատ ման թեր թիկ՝ դա սըն թա

ցի հե տա գա զար գաց ման և  անհ րա ժեշտ հե տա դարձ կա պի ա պա հով ման նպա տա կով։
 Ձեռ նար կի ա ռա քե լությու նը հա մա հունչ է նաև ՄԿՈՒ հա մա կար գի ա ռա քե լությա նը և 

ն պա տակ նե րին. այն ուղղ ված է լու ծե լու վե րա պատ րաստ վող նե րի կող մից հնչեց ված մի 
շարք խնդիր ներ և բ խում է ներ կա յիս շու կա յա կան տնտե սության ներ կա յաց վող պա հանջ
նե րից: 

Այս ձեռ նար կը եր կու տար վա փոր ձա ռության և  հա մառ աշ խա տան քի արդ յունք է:  Հա
մոզ ված ենք, որ այն կձևա վո րի «վաղ վա ի րա կա նությու նը» և կխ թա նի բարձր մրցու նա
կության ա պա հո վում աշ խա տա շու կա յում:

 Մենք նաև լիա հույս ենք, որ ձեռ նար կը հնա րա վո րություն կտա զար գաց նել և  կա տա
րե լա գոր ծել ու սում նա ռության գոր ծըն թա ցը՝ հասց նե լով այն ո րա կա պես նոր մա կար դա
կի, ինչ պես նաև կօգ նի ձևա վո րել այ լընտ րան քա յին մտա ծո ղություն ե րի տա սարդ նե րի 
շրջա նում։

 Մի ա ռի թով գեր մա նա ցի մի ջազ գա յին փոր ձա գե տի հետ քննար կում էինք  Գեր մա
նիա յում և  Հա յաս տա նում առ կա ի րո ղություն նե րը, մաս նա վո րա պես՝  տնտե սությու նը, 
մարդ կա յին ար ժեք նե րը և «բա րե կե ցությու նը» ձևա վո րող գոր ծոն նե րը։  Փոր ձա գե տի յու
րա քանչ յուր դրա կան օ րի նա կին հետ ևում էին մեր ար ձա գանք ներն այն մա սին, որ մենք՝ 
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հա յերս, տար բեր վում ենք, մեր ազ գա յին բնա վո րության գծերն ու ա վան դույթ ներն այլ 
վար քա գիծ են մեզ թե լադ րում։ 

Ի վեր ջո, մեր զրու ցա կիցն ե կավ հետև յալ եզ րա հանգ ման. « Մենք՝ գեր մա նա ցի ներս, 
մտա ծում ենք այդ պես, և  մեր ի րա կա նությունն այդ է:  Դուք՝ հա յերդ, մտա ծում եք այս պես, 
և  սա է  Ձեր ի րա կա նությու նը։  Գու ցե, ժա մա նակն է, որ դուք ընտ րեք, թե ինչ պի սի ի րա կա
նության մեջ եք ու զում ապ րել և  ձեր մտա ծե լա կեր պը փո խեք այդ ուղ ղությամբ։ Այն, ինչ 
դուք գի տեք, ար դեն իսկ գի տեք, և  ոչ ոք չի կա րող այն ձեր կամ քին հա կա ռակ փո փո խել։ 
Այդ դեպ քում՝ ին չո՞ւ նույն եր ևույ թին այլ տե սանկ յու նից չեք փոր ձում նա յել»։ 

 Կար ծում ենք՝ ձեռ նար կում ներ կա յաց ված նյութն ընդ հա նուր առ մամբ  Ձեզ ծա նոթ է. 
սա կայն փոր ձե՛ք ծա նո թա նալ դրան նաև մեր մեկ նա բա նությամբ։

 Մաղ թում ենք  Ձեզ հա ճե լի աշ խա տանք և   
ան մո ռա նա լի փոր ձա ռություն։

Հեղինակային փորձագիտական խումբ՝ 
Էլեն Մանուկյան, Գայանե Արզումանյան, Մարիաննա Պետրոսյան, 
Լիլիթ Հակոբյան, Անահիտ Ալեքսանյան, Տաթևիկ Գասպարյան, Աշոտ Սահրադյան

ԲԻԶՆԵՍ

մ ԻՏՔ

կրեատիվ
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FOREWORD 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH) 
Private Sector Development in South Caucasus Programme

The present manual has been developed and published with the support of the German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) within the framework of the Private 
Sector Development in South Caucasus (PSD SC) programme implemented by Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). The main goal of the programme is to promote economic 
development through the enhancement of private sector competitiveness. The programme supports the 
development and upgrade of Technical Vocational Education and Training (TVET) programmes that are 
essential for the private sector and promotes the involvement of private companies, as well as enhances 
the cooperation with education providers. The mentioned activities are rolled out through the study and 
adjustment and adaptation of best international practices to the local context. 

The modern business environment, where the small and medium enterprises (SME) are currently 
operating requires fast changes and continuous progress. In this dynamic and volatile environment, the 
entrepreneurship and innovation are seen as the key pillars of competitiveness that can promote the use 
of new solutions and meet the social and individual needs of SMEs. One of the primary goals of education 
is to prepare the students for their future integration in the labour market. Entrepreneurial learning in its 
turn, is aimed at promotion of selfstarter skills and creativity helping the TVET students to implement 
their projects, both in their professional and daily life. It promotes creativity and innovation, enabling the 
TVET students to define, plan and implement their own projects. TVET institutions shall further focus on 
revealing the entrepreneurial potential of the students contributing to the expansion of entrepreneurial 
experiences and innovation in the country as well as in the region. Lack of relevant educational 
programmes for TVET students as well as the incomprehensiveness of methodological guidelines on 
conduction of interactive trainings makes the process of teaching and promotion of entrepreneurial skills 
more complicated for the TVET institutions.  

Within the PSD SC programme, an educational programme for the TVET sector aimed at development 
of entrepreneurial skills has been elaborated and piloted in four selected colleges. The programme was 
built on the best practices available and developed through the multilateral collaboration, involving the 
National Centre for VET Development (NCVETD), SME Development National Centre of Armenia (SME 
DNC). The training is built upon the CEFE methodology which underlies the training practices focusing 
on the development of startup business projects. The Experts from the SME DNC and the NCVETD have 
jointly developed the educational module and piloted the mentioned module in the selected colleges for 
the students studying winemaking, tourism and precision engineering.

Development of an entrepreneurship curriculum based on the result of the pilot programme will 
contribute to introduction and promotion of entrepreneurship education with its key element for training 
of TVET teachers which is, however, still missing for the moment.

Wilhelm Hugo
Team Leader Armenia

Private Sector Development in South Caucasus Programme
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 Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության ըն կե րություն (ԳՄՀԸ)  
« Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գա ցում  Հա րա վա յին  Կով կա սում»  

ծրագ րի կող մից

 Սույն ձեռ նար կը մշակ վել և հ րա տա րակ վել է  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տության 
տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցության և  զար գաց ման նա խա րա րության (BMZ) պատվիրակմամբ 
ԳՄՀԸի կողմից իրականացվող «Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գա ցում  Հա րա վա յին  Կով կա սում» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Ծ րագ րի նպա տակն է բա րե լա վել տնտե սա կան զար գա ցու մը մաս նա
վոր հատ վա ծի մրցու նա կության ա ճի մի ջո ցով: Այն աջակցում է ՄԿՈՒ ծրագ րե րի մշակ մա նը և  
ար դիա կա նաց մա նը, ո րոնք պա հանջ ված են մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից և հ զո րաց նում են մաս
նա վոր ըն կե րություն նե րի ներգ րավ վա ծությու նը և  հա մա գոր ծակ ցությու նը կրթություն մա տու ցող
նե րի հետ:  Վե րոնշ յալ գոր ծո ղություն ներն ի րա կա նաց վում են մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սիր
ման և  տե ղայ նաց ման մի ջո ցով:

 Ներ կա յիս գոր ծա րար մի ջա վայ րը, ո րում գոր ծում են փոքր և  մի ջին ձեռ նար կություն նե րը 
(ՓՄՁ), պա հան ջում է ա րագ փո փո խություն ներ և  շա րու նա կա կան զար գա ցում: Այս դի նա միկ և  
ան կան խա տե սե լի մի ջա վայ րում ձեռ նար կա տի րությունն ու նո րա րա րությու նը մրցու նա կության 
հիմքն են, ո րոնք կա րող են ընդ լայ նել նոր լու ծում նե րի կի րա ռու մը և  բա վա րա րել ՓՄՁնե րի սո
ցիա լա կան ու ան հա տա կան կա րիք նե րը: Կր թության ա ռաջ նա յին նպա տակ նե րից է նա խա պատ
րաս տել ու սա նող նե րին՝ աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ վե լու նպա տա կով:  Ձեռ նար կա տի րա կան 
կրթությունն իր հեր թին նպա տա կաուղ ված է ու սա նող նե րի նա խա ձեռ նո ղա կա նության և  ձեռ
նե րե ցության զար գաց մա նը՝ օգ նե լով նրանց ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը թե՛ աշ խա տան քա յին 
և  թե՛ ա ռօր յա կյան քում: Այն խթա նում է ստեղ ծա գոր ծա կան և  նո րա րա կան մո տե ցում նե րը՝ տա
լով ՄԿՈՒ ու սա նող նե րին սե փա կան նա խագ ծե րը սահ մա նե լու, պլա նա վո րե լու և  կա ռա վա րե լու 
հնա րա վո րություն: ՄԿՈՒ հաս տա տություն նե րը պետք է ուղ ղեն հե տա գա ջան քերն ու սա նող
նե րի ձեռ նար կա տի րա կան նե րու ժի բա ցա հայտ մա նը մաս նա գի տա կան ու սուց ման ըն թաց քում՝ 
նպաս տե լով ձեռ նար կա տի րա կան փոր ձա րա րության ու նո րա րա րության զար գաց մանն երկ րում 
և  տա րա ծաշր ջա նում:  ՄԿՈՒ ու սա նող նե րի հա մար հա մա պա տաս խան ու սում նա կան ծրագ րե րի 
բա ցա կա յությու նը, ինչ պես նաև ին տե րակ տիվ դա սըն թաց նե րի վար ման նպա տա կով մե թո դա
բա նա կան ցու ցում նե րի ոչ լիար ժեք լի նե լը բար դաց նում են ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե
րի ու սու ցումն ու զար գա ցու մը ՄԿՈՒ հաս տա տություն նե րի հա մար:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, բազ մա կող մա նի հա մա գոր ծակ ցության շնոր հիվ  Մաս նա գի տա
կան կրթության և  ու սուց ման զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի (ՄԿՈՒԶԱԿ) և  Փոքր և  մի ջին ձեռ
նար կություն նե րի զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի (ՓՄՁ ԶԱԿ) լա վա գույն փոր ձի հի ման վրա, 
ՄԿՈՒ ո լոր տում մշակ վել և  փոր ձարկ վել է ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի զար գաց մանն 
ուղղ ված ու սու ցում՝ չորս ընտր ված քո լեջ նե րում: Ու սուց ման հիմ քում դրվել է CEFE մե թո դա բա
նության հի ման վրա ձևա վոր ված սկսնակ բիզ նես նա խագ ծե րի մշակ մանն ուղղ ված ու սում նա կան 
ծրա գի րը: ՓՄՁ ԶԱԿի և ՄԿՈՒԶԱԿի փոր ձա գետ նե րը հա մա տեղ մշա կել են ձեռ նար կա տի րա
կան հմտություն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված մո դու լը և  փոր ձար կել են այն ընտր ված քո լեջ նե
րում  գի նե գոր ծության, զբո սաշր ջության և ճշգ րիտ ճար տա րա գի տության մաս նա գի տություն նե րի 
ու սա նող նե րի հա մար: Ազ գա յին մա կար դա կով փոր ձարկ ման արդ յունք նե րի վրա հիմն ված ձեռ
նար կա տի րա կան ու սում նա կան ծրագ րի ձևա վո րու մը կնպաս տի ձեռ նար կա տի րա կան ու սուց ման 
ինս տի տու տի ներդր մա նը և  զար գաց մա նը, որ տեղ կար ևո րա գույն բա ղադ րիչն է հան դի սա նում 
ներ կա յումս բա ցա կա յող ՄԿՈՒ դա սա վան դող նե րի վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը:

 Յու լիա Ս տակ յան
Ծ րագ րի փոր ձա գետ

« Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գա ցում  Հա րա վա յին  Կով կա սում» ծրա գիր
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Մի ջին մաս նա գի տա կան պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տություն նե րի դա սըն թա
ցա վար նե րի հա մար նա խա տես ված այս ու ղե ցույ ցում կի րառ ված է ե զա կի մե թո դա բա
նություն, ո րի սկզբունքն է՝ ան կախ կրթա կան բա զա յից, գի տե լիք նե րի պա շա րից և  փոր
ձից, վե րա պատ րաստ ման մաս նակ ցին մա տու ցել անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ և  զար գաց նել 
նրա ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րը։ 

« Ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի զար գա ցում» մո դու լի վե րա պատ րաստ ման 
(ToT) դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի հա մար ու ղե ցույցն երկ րորդն է 3 ձեռ նարկ նե րի շար
քում, որ տեղ CEFE (Competency based Economies through Formation of Enterprises կամ  Գի
տե լի քա հեն տնտե սության կա ռու ցում՝ ձեռ նար կություն նե րի ձևա վոր ման մի ջո ցով) մե թո
դա բա նության հի ման վրա նե րառ ված են գոր ծա րար մտա ծո ղության և  վար քագ ծի հիմ
նա րար սկզբունք նե րը: Այս ճկուն մե թոդն ար դեն իսկ օգ տա գործ վել է ամ բողջ աշ խար հում 
մի շարք խիստ տար բեր խմբե րի հա մար:

CEFE մե թո դա բա նությու նը ԳՄՀԸի կող մից  Հա յաս տան ներ մուծ ված և  տե ղայ նաց ված 
ա մե նաարդ յու նա վետ գոր ծի քա կազ մե րից մեկն է։  Սա ա վե լին է, քան բիզ նես պլան գրե
լու մի հեր թա կան մե թոդ: Այս մո տեց ման հիմ քում ըն կած են գոր ծա րար մտա ծո ղության և 
 վար քագ ծի հիմ նա րար սկզբունք նե րը:  Մե թո դի հե ղի նակ նե րը հա մոզ ված են, որ ան գամ 
ա մե նաա ռա ջա դեմ տեխ նո լո գիան և  մաս նա գի տա կան ի մա ցությու նը չեն փրկի բիզ նե սը 
ձա խո ղու մից, ե թե բա ցա կա յում է ձեռ նար կա տի րա կան ո գին: Եվ այս հիմ քի վրա էլ մե թո
դի մաս կազ մող գոր ծիք նե րի մի ջո ցով քայլ առ քայլ մա տուց վում են ձեռ նար կա տի րա կան 
այն հմտություն ներն ու գի տե լիք նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա ջող մեկ նար կի հա մար: 
 Զար գա ցող երկր նե րում այն ու նի նաև իր ու րույն ա ռա քե լությու նը՝ ստեղ ծել ձեռ նար կա տի
րա կան ո գով և  գի տե լիք նե րով օժտ ված գոր ծա րար նե րի մի ստվար բա նակ, ո րոնք ի րենց 
գրա գետ գոր ծե լա կեր պով զգա լի ներդ րում կու նե նան տվյալ երկ րի գոր ծա րար մշա կույ թի 
կա յաց ման գոր ծում:

 Ներ կա յումս շատ է խոս վում գի տե լի քա հեն տնտե սության մա սին: Տն տե սությու
նը սկսվում է բիզ նե սից, իսկ բիզ նե սը, հատ կա պես փոքր և  մի ջին ձեռ նար կություն նե րը, 
սկսվում են հենց ձեռ նե րե ցից:  Հետ ևա բար, գի տե լի քա հեն տնտե սություն ու նե նա լու հա
մար անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել ձեռ նար կա տի րա կան գի տե լիք նե րով և հմ տություն նե րով 
օժտ ված ձեռ նե րեց ներ: CEFEն  հենց այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար մշակ ված մե թո
դա բա նություն է, ո րը փաս տո րեն ձեռ նե րեց նե րի ու սուց ման և  եր կա րա ժամ կետ խորհրդա
տվության ծրա գիր է: Ծ րա գի րը կազմ վել է բազ մա թիվ փոր ձար կում նե րի հի ման վրա:  Հիմ
նա կան խնդիրն էր սո վո րեց նել գրա գետ գոր ծել բիզ նե սի մի ջա վայ րում: Այս նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար փոր ձարկ վել են տար բեր մե թոդ ներ՝ դա սա խո սություն ներ, օ րի նակ նե
րի վեր լու ծություն ներ, մաս նա գի տա կան խորհր դատ վություն, օ րենք ներ և  ֆի նան սա կան 
օ ժան դա կություն:  Սա կայն դրան ցից ոչ մեկն ա ռան ձին վերց րած զգա լի հա ջո ղություն չի 
բե րել:  Պատ ճառն այն է, որ սկսնակ ձեռ նե րեց նե րի մոտ բա ցա կա յում էր ձեռ նար կա տի
րա կան ո գին, տես լա կա նը, ի րեն որ պես ձեռ նե րեց ներ կա յաց նե լու փոր ձը, շու կա յա կան 
ի րա վի ճա կում կողմ նո րոշ վե լու և  գոր ծե լու հմտությու նը, սպա ռո ղա մետ բիզ նես կա ռու ցե
լու ու նա կությու նը և  այլն: Այս ա մե նը ձեռք բե րե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր հա մակ ցել վե րը 
նշված բո լոր մե թոդ նե րը՝ շեշ տը դնե լով դե պի գոր ծո ղություն կողմ նո րոշ ված վար ժություն
փոր ձար կում նե րի վրա, ո րոնց մի ջո ցով ա պա գա ձեռ նե րեց նե րը վե րապ րում են ի րենց կա
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տա րած ձեռ նար կա տի րա կան սխալ նե րի ցա վը, ձեռք բե րում նե րի ու րա խությու նը, կա րող 
են զգալ ի րենց գի տակ ցության մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խություն նե րը և  ի վի ճա կի են 
փոր ձից ճիշտ եզ րա կա ցություն ներ կա տա րել: 

Առ հա սա րակ, մե ծա հա սակ նե րի ու սու ցու մը խիստ տար բեր վում է ե րե խա նե րի ու սու
ցու մից: Այս տեղ գործ ու նենք ար դեն ձևա վոր ված մարդ կանց հետ, ով քեր ու նեն գի տե
լիք ներ, փորձ, կա յա ցած հա մոզ մունք ներ և  ցան կա ցած նոր գի տե լի քի հան դեպ բաց չեն, 
ինչ պես ե րե խա նե րը: Այս ա մե նից ել նե լով` CEFEում լայ նո րեն կի րառ վում են մե ծա հա սակ
նե րի ու սուց ման մե թոդ ներն ու գոր ծիք նե րը: Եվս մեկ կար ևոր սկզբունք է այն, որ ձեռ նե
րե ցը կա րող է շու կա յում եր կա րա ժամ կետ հա ջո ղության հաս նել միայն մեկ ու ղիով՝ բա
վա րա րե լով հա ճա խորդ նե րի պա հանջ մունք նե րը:  Հաշ վի առ նե լով սա՝ CEFEն  ձեռ նար
կա տի րա կան գոր ծու նեության կենտ րո նում գի տակ ցա բար դնում է հա ճա խոր դին և  այն 
գա ղա փա րը, որ ամ բողջ բիզ նե սը կա ռուց վում է հա ճա խոր դի շուր ջը: 

Այս ու ղե ցույ ցը «« Ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի զար գա ցում» մո դու լի վե
րա պատ րաստ ման (ToT) դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի հա մար ու սում նա կան ձեռ նար կի 
տրա մա բա նա կան շա րու նա կությունն է, ու րում ներ կա յաց ված են խմբե րի հետ աշ խա տե
լու ըն թաց քում դա սըն թա ցա վար նե րին անհ րա ժեշտ գոր ծի քա կազ մը։ 

Ու ղե ցույ ցի ա ռա ջին «Օ րի նա կե լի դե րա յին գիրք» գլխում դա սըն թա ցա վար նե րին է 
ներ կա յաց վում տի պա յին դե րա յին գիր քը, ո րը մշակ ված է 36 դա սըն թա ցա յին օ րե րի հա
մար։  Յու րա քանչ յուր դա սըն թա ցա յին օր վա մի ջին տևո ղություն է ըն դուն վել 80 րո պեն։ 
 Դա սըն թա ցա յին օ րե րի ըն թաց քում թե մա նե րը հա ջոր դում են միմ յանց այն պես, որ անհ
րա ժեշ տության դեպ քում դա սըն թա ցա վա րը հեշ տությամբ կկա րո ղա նա մեկ դա սըն թա
ցա յին օ րը կի սել։  Դե րա յին գրքում յու րա քանչ յուր դա սըն թա ցա յին օր վա հա մար ներ կա
յաց ված են դա սըն թա ցա վա րի նպա տակ նե րը, թե մա նե րը, թե մա նե րի հա մար կի րառ վող 
մե թոդ նե րը և  յու րա քանչ յուր թե մա յի անց կաց ման հա մար անհ րա ժեշտ տևո ղությու նը։   
 Հարկ է նշել նաև, որ յու րա քանչ յուր թե մա յի մոտ դա սըն թա ցա վա րը կգտնի « Խոր հուրդ
ներ դա սըն թա ցա վա րին», ին չը կհեշ տաց նի նրա աշ խա տան քը։ 

Երկ րորդ գլխում ներ կա յաց ված են այն բո լոր վար ժություն նե րը, ո րոնց օգ տա գործ
մամբ դա սըն թա ցա վա րը պետք է մա տու ցի նյու թը։  Վար ժություն նե րի նկա րագ րություն
ներն ու նեն նաև «Զ գու շա ցեք» և « Խոր հուդ ներ դա սըն թա ցա վա րին» են թա բա ժին նե րը։ 

Ու ղե ցույ ցի եր րորդ գլխում ներ կա յաց ված են այս մե թո դա բա նության կող մից ըն դուն
ված գոր ծա րար ծրագ րի կմախ քը և մ շակ ման ցու ցում նե րը։ 

Ու ղե ցույ ցի հա վել ված նե րում ներ կա յաց վել են մար քե թին գա յին պլա նի և  գոր ծա րար 
ծրագ րե րի գնա հատ ման թեր թիկ նե րի նմուշ ներ։  Սույն գնա հատ ման թեր թիկ նե րը պետք 
է լրաց վեն հանձ նա ժո ղո վի կող մից։  Ցան կա լի է, որ մինչև մար քե թին գա յին պլան նե րի և 
 գոր ծա րար ծրագ րե րի պաշտ պա նությունն ու սա նող նե րը տե ղե կաց ված լի նեն գնա հատ
ման չա փո րո շիչ նե րի մա սին։
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ԳԼՈՒԽ 1 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԴԵՐԱՅԻՆ ԳԻՐՔ

Oր 1. Պայ մա նագ րի կնքում

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ  
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Ձեռ նար կա տի րա
կան հմտություն
նե րի զար գաց ման 
դա սըն թա ցի հա
կիրճ ներ կա յա
ցում

 Մաս նա կից նե րը`
 ծա նո թա նում են 
դա սըն թա ցի նպա
տակ նե րին և  ա ռա
քե լությա նը

Ե լույթ
 − Դա սըն թա ցա վա րի ինք նա

ներ կա յա ցում
 − Ծ րագ րի ներ կա յա ցում,  

ծրագ րի ա ռա քե լություն, 
ծրագ րի նպա տակ ներ

 Վեր նագ րա յին 
թերթ ֆլիփ
չար թի վրա

10 րո պե

 Ծա նո թա ցում.  
Կ ծի կով վար
ժություն
Հարց` Ին չո՞ւ եմ ես 
կար ևո րում  ձեռ նե
րե ցությամբ զբաղ
վե լը:
 Ամ փո փում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում են 

դա սըն թա ցա վա
րի հետ

 − նա խա պատ
րաստ վում են 
խմբա յին աշ խա
տանք նե րի

 Վար ժություն 2.1  Թե լի կծիկ 30 րո պե

Ակն կա լիք նե րի 
հստա կե ցում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − հստա կեց նում 

են դա սըն թա ցից 
ի րենց ակն կա
լիք նե րը

 − տե ղե կա նում են, 
թե ինչ է ի րեն ցից 
սպա սում դա սըն
թա ցա վա րը

Հարց ու պա տաս խան.
 − Դա սըն թա ցա վա րը փոր ձում 

է պար զել, թե ինչ ակն կա
լիք ներ ու նեն ու սա նող նե րը 
դաս  ըն թա ցից

 − Ի՞նչ արդ յունք ներ կցան կա
նա յին ստա նալ:

 − Դա սըն թա ցա վա րը ներ կա
յաց նում է, թե նշված ակն
կա լիք նե րը որ քա նով են 
ի րա տե սա կան, և թե ինքն իր 
հեր թին ինչ է ակն կա լում ու
սա նող նե րից

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.
 − Ու սա նող նե րի ար տա հայ

տած   բոլոր ակն կա լիք նե րը 
պետք է գրի առն վեն:

Ֆ լիփ չարթ,  
մար կեր ներ, 
կա նաչ և կար
միր կպչուն 
շրջա նակ ներ, 
մե տա քար տեր

25 րո պե 

 − Պետք է անդ րա դառ նալ յու
րա քանչ յուր ակն կա լի քի (չան
տե սե լով նույ նիսկ ա մե նաար
տա սո վոր ակն կա լի քը):

 − Հ նա րա վո րություն տվեք 
թի մին կար ծիք հայտ նե լու 
Ձեր ակն կա լիք նե րի վե րա
բեր յալ:

 − Յու րա քանչ յուր խնդրի կամ 
ան հա մա ձայ նության լու ծում 
պետք է լի նի թի մա յին:
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Oր 1. Պայ մա նագ րի կնքում

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ  
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Գաղտ նի տոմս  Մաս նա կից նե րը՝ 
 − հաս կա նում են, 

որ ցան կա ցած 
գործ ու նի իր 
սկզբունք նե րը, և 
կար ևոր է դրանք 
ճա նա չել

 Վար ժություն 2.2 10 րո պե

Oր 2.  Ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րը

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Ձեռ նե րե ցի հատ
կա նիշ նե րը

 − Խմբա յին աշ
խա տանք

 − Արդ յունք նե րի 
ներ կա յա ցում

 − 10 հատ կա նիշ
ներ

 − Պա րոն Չի նը

 Մաս նա կից նե րը՝
 − մտա ծում են ձեռ

նե րե ցին անհ րա
ժեշտ հատ կա
նիշ նե րի մա սին,

 − հաս կա նում են, 
թե ինչ հատ կա
նիշ ներ են պետք 
գոր ծա րա րին 
հա ջո ղության 
հաս նե լու հա մար

Խմ բա յին աշ խա տանք
Ու սում նա կան զրույց
Դա սըն թա ցա վա րը պետք է՝

 − լսա րա նը բա ժա նի 23 խմբի 
(տե՛ս խմբե րի բա ժան ման 
մե թոդ ներ),

 − հանձ նա րա րի խմբե րին 
տեքս տից դուրս բե րել ձեռ նե
րե ցի հատ կա նիշ նե րը և ն շել 
դրանք մե տա քար տե րի վրա,

 − հա վա քագ րի մե տա քար տե
րը, միա ժա մա նակ խմբա
վո րո րե լով և  ամ փո փե լով 
դրանք՝ ներ կա յաց նի լսա
րա նին,

 − պար զի՝ կան արդ յոք 
չնշված հատ կա նիշ ներ, և 
դ րանք նույն պես ա վե լաց նի 
նշված նե րի ցան կին,

 − ներ կա յաց նի ձեռ նե րե ցի 10 
հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ 
կա տար ված հե տա զո տությու
նը  և նա խա պես լրաց ված 
մե տա քար տե րը՝ ձեռ նե րե ցի 
10 հատ կա նիշ նե րով, փակց նի 
գրա տախ տա կին

Ֆ լիփ չարթ կամ 
գրա տախ տակ, 
մե տա քար տեր, 
մար կեր ներ, 
կպչուն ժա պա
վեն կամ կոճ
գամ ներ
(ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1)

35 րո պե

 Ձեռ նե րե ցի հատ
կա նիշ նե րի գնա
հատ ման թեստ
Տ նա յին աշ խա
տանք

 − Թես տի ներ կա
յա ցում, հանձ
նա րա րա կա նի 
հստա կե ցում

 Մաս նա կից նե րը 
պար զում են, թե ինչ
պես պետք է կա տա
րեն տնա յին աշ խա
տան քը

 Բա ցատ րա կան աշ խա տանք Ու ղե ցույ ցի է ջի 
հղում
(ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2)

5 րո պե
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Oր 2.  Ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րը

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Աշ տա րա կի կա
ռու ցում

 − Դե րե րի բաշ
խում, ինստ
րուկ տաժ

 − Վար ժության 
պայ ման նե րի 
ներ կա յա ցում

 − Ամ փո փում
 − Եզ րա կա

ցություն նե րի 
վեր հա նում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − պար զում են ձեռ

նար կա տի րա կան 
հատ կա նիշ նե րի 
կար ևո րությու նը,

 − հաս կա նում են, 
որ հատ կա
նիշ նե րից յու
րա քանչյու րը 
կար ևոր է, և  որ 
դրանք փոխ կա
պակց ված են,

 − հաս կա նում են, 
որ ձեռ նար կա
տե րը ո րո շում ներ 
կա յաց նող է, և 
նա ո րո շում ներ 
պետք է կա յաց նի 
ա նո րո շության 
մի ջա վայ րում

 Վար ժություն 2.3  −  Շարֆ,
 − 40 լուց կու 

տուփ,
 − Դե րա յին 

թեր թիկ
ներ,

 − Սե ղան, 
ա թոռ

40 րո պե

Օր 3. Հա ջո ղության գոր ծիք նե րը

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Տ նա յին աշ խա
տան քի արդ յունք
նե րի ամ փո փում և 
քն նար կում

Մաս նա կից նե րը՝
 − պար զում են 

ի րենց ձեռ նար կա
տի րա կան հատ
կա նիշ նե րը,

 − հաս կա նում են, թե 
ի րենց ո՛ր հատ կա 
նիշ ներն են ու ժեղ, 
և  ո րոնք պետք է 
զար գաց նեն։

Ու սում նա կան զրույց  Հար ցը ֆլիփ
չար թի վրա

5 րո պե

 Լի նել, թե չլի նել
 − Վար ժության 

պայ ման նե րի 
ներ կա յա ցում

 − Ա ռա ջին փուլ
 − Ամ փո փում
 − Երկ րորդ փուլ
 − Ամ փո փում
 − Եզ րա կա

ցություն նե րի 
վեր հա նում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − բա ցա հայ տում 

են ի րենց ձեռ
նար կա տի րա կան 
հատ կա նիշ նե րը,

 − հաս   կա նում են 
շու կա յա կան 
տնտե սության 
մի քա նի կար ևոր 
աս պեկտ ներ։

 Վար ժություն 2.4  −  Փոքր կոն
ֆետ ներ՝ 
ե րեք տար
բեր գույ նե
րի

 − Մեծ կոն
ֆետ ներ 
Խա ղի 
հրա հանգ
նե րը՝ 
ֆլիփ չար
թե րի վրա

75 րո պե
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Օր 4. Հա ջո ղության գոր ծիք նե րը

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Տես լա կան
Տես լա կա նի պատ
կե րում A4 չափ սի 
թղթե րի վրա
Ն կար նե րի ներ կա
յա ցում
Ամ փո փում

 Մաս նա կից նե րը՝
պատ կե րաց նում են 
ի րենց ա պա գա յում,
հաս կա նում են տես
լա կա նի նշա նա
կությու նը՝ որ պես 
հա ջո ղության գոր
ծիք։

 Վար ժություն 2.5

Մի նի-դա սա խո սություն
Ու սում նա կան զրույց

Հարց նել լսա րա նին.
 − Ին չո՞ւ է անհ րա ժեշտ ա պա

գա յի նկար ու նե նա լը (տես
լա կա նը):

 − Ին չո՞վ է տես լա կա նը տար
բեր վում ֆան տա զիա յից։

 − Ինչ պե՞ս ճիշտ սահ մա նել և 
ներ կա յաց նել տես լա կա նը։

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին. 
 − Ներ կա յաց րեք ձեր սե փա

կան տես լա կա նը նկա րի 
մի ջո ցով և հե տա գա քննար
կում նե րը կազ մա կեր պեք 
այդ նկա րի շուրջ։

 − Ամ փո փեք քննար կում նե րը՝ 
մեծ թղթի վրա « Տես լա կան» 
վեր նա գի րը գրե լով և բո լոր 
մաս նա կից նե րի նկար ներն 
այդ թղթին փակց նե լով։

A4 չափ սի 
թղթեր, մար
կեր ներ

25 րո պե

Ն պա տակ
Ի՞նչ է նպա տա կը:
Ն պա տա կադր
ման 5 չա փո րո շիչ
նե րը
Վար ժություն 
«Ն պա տա կադ-
րում»

 − Վար ժության 
ներ կա յա ցում

 − Ամ փո փում
 − Եզ րա կա ցութ

ուն նե րի վեր
հա նում

Մաս նա կից նե րը`
ծա նո թա նում են 
նպա տա կադր ման 
չա փո րո շիչ նե րին
 փոր ձում են սահ մա
նել մի նի նպա տակ։

Ու սում նա կան զրույց
Հարց րեք լսա րա նին.

 − Ինչ պե՞ս հաս նել տես լա կա
նին, կամ ինչ պե՞ս ի րա գոր
ծել տես լա կա նը։

 − Ին չո՞վ է տես լա կա նը տար
բեր վում նպա տա կից։

 − Ինչ պե՞ս ճիշտ սահ մա նել և 
ներ կա յաց նել նպա տա կը։ 

Մի նի դա սա խո սություն.
 − Ներ կա յաց րեք նպա տա

կադր ման 5 չա փո րո շիչ նե
րը։ Բե րեք օ րի նակ ներ։

Վար ժություն 2.6
 − Արդ յունք նե րի հա վա քագ րում
 − Քն նար կում
 − Ամ փո փում

Ֆ լիփ չարթ, մար
կեր ներ, խա ղի 
հրա հանգ նե րը 
ֆլիփ    չար թի վրա

25 րո պե
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Օր 4. Հա ջո ղության գոր ծիք նե րը

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Ռազ մա վա
րություն

 − Ինչ է ռազ մա
վա րությու նը

 − Ա դաի րի մո դե լը 
 − Բիզ նե սի ռազ

մա վա րության 
ընտ րություն 
(օ րի նակ)

 Մաս նա կից նե րը՝
 − հաս կա նում են, 

թե ինչ է ռազ մա
վա րությու նը,

 − հաս կա նում են 
նպա տա կը ճիշտ 
սահ մա նե լու 
կար ևո րությու նը,

 − հաս կա նում են 
ար տա քին և ներ
քին մի ջա վայ րե
րի գնա հատ ման 
անհ րա ժեշ
տությու նը։

Ու սում նա կան զրույց
Հարց րեք լսա րա նին.

 − Ինչ պե՞ս եք ի րա գոր ծե լու  
Ձեր նպա տակ նե րը։ Ո՞ր ճա
նա պար հով կամ ու ղով կա
րող եք հաս նել նպա տակ նե
րի ի րա գործ մա նը։

 − Ո՞րն է ա մե նաարդ յու նա
վետ ու ղին։

 − Ի՞նչ գոր ծոն ներ են ազ դում 
ռազ մա վա րություն արդ յու
նա վե տության և  ի րա տե սա
կա նության վրա։

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին. 
 − Ու սա նող նե րի կող մից 

տրված պա տաս խան նե րը 
պետք է ներ կա յաց վեն գրա
տախ տա կին։

 − Հարց րեք ու ղա նող նե րին  
«ռազ մա վա րություն» բա ռի 
նշա նա կությու նը և  ուղ ղոր
դող հար ցե րով օգ նեք, որ 
սահ մա նեն այն։ 

 − Օգ նեք, որ նրանք գծեն նպա
տակ նե րին հաս նե լու մի քա
նի ճա նա պարհ։

 − Քն նար կեք դրան ցից յու րա
քանչ յու րի ի րա տե սա կան և  
ի րա գոր ծե լի լի նե լը։ Արդ
րա դար ձեք նաև «արդ յու
նա վետ ռազ մա վա րություն» 
հաս կա ցությա նը։

 − Փոր ձեք նշել այն բո լոր գոր
ծոն նե րը, ո րոն ցով պայ մա նա
վոր ված է այս կամ այն ռազ
մա վա րության ընտ րությու նը։

 − Ու սա նող նե րի ներ կա յաց
րած գոր ծոն նե րը գրեք 
գրա տախ տա կին՝ նա խօ
րոք խմբա վո րե լով (ներ քին 
և  ար տա քին գոր ծոն ներ)։ 
Ա ռա ջար կեք, որ նրանք 
ինք նու րույն վեր նագ րեն 
ստաց ված խմբե րը։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

25 րո պե

 Հա ջո ղության 
գոր ծիք նե րի ընդ
հան րա ցում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − մեկ ան գամ ևս 

վեր հի շում են հա
ջո ղության ե րեք 
գոր ծիք նե րը,

 − բա ցա հայ տում են 
այդ գոր ծիք նե րի 
միջև ե ղած կա պը

 Ներ կա յա ցում
 − Ամ փո փեք հա ջո ղության 

գոր ծիք նե րի (տես լա կա նի, 
ճիշտ սահ ման ված նպա
տակ նե րի և  ի րա տե սա կան/
արդ յու նա վետ ռազ մա վա
րության) միջև գո յություն 
ու նե ցող կա պը։ Բե րեք օ րի
նակ ներ։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

5 րո պե



ԳԼՈՒԽ 1 

1716

Օր 5. Հա ջո ղության գոր ծիք նե րը

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Կ լոր Ռո բին  Մաս նա կից նե րը՝
 − կա տա րում են ու

ղեղ նե րի գրո հի 
փորձ,

 − հաս կա նում են 
ու ղեղ նե րի գրո հի 
է ֆեկ տը,

 − նա խա պատ
րաստ վում են 
բիզ նեսգա ղա
փար նե րի գե նե
րաց մա նը

 Վար ժություն 2.7
 − Ներ կա յաց րեք պայ ման նե րը
 − Ներ կա յաց րեք վար ժության 

նա խա պատ մությու նը
 −  Խ րա խու սեք հաղ թո ղին

Գն դակ, խրա
խու սա կան 
նվեր

20 րո պե

Բ րեյնս թոր մինգ 
(մտագ րոհ)
Գա ղա փար նե րի 
գե նե րա ցիա
Արդ յունք նե րի ներ
կա յա ցում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − կազ մում են բիզ

նես գա ղա փար
նե րի մեծ ընտ
րա նի

 Վար ժություն 2.8
Ներ կա յաց րեք վար ժության 
անց կաց ման պայ ման նե րը,
 Խ րա խու սեք հաղ թող թի մին
Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.

 − Հա տուկ ու շադ րություն 
դարձ րեք ժա մա նա կի կա
ռա վար մա նը։

 − Չ մո ռա նաք, որ թի մը 
գտնվում է «չկա ոչ մի կա
նոն» վի ճա կում, ժա մա նակ 
տվեք, որ մաս նա կից ներն 
ինք նա կազ մա կերպ վեն և 
հաս նեն վեր լու ծություն ներ 
կա տա րե լու վի ճա կի։

 − Կ լի նեն մաս նա կից ներ, 
ո րոնք մինչև վար ժությա նը 
մաս նակ ցե լը կցան կա նան 
հաս կա նալ վար ժության 
նպա տա կը։ Պետք է մո տի
վաց նել նրանց աշ խա տե լու՝ 
ա ռանց վերջ նա կան նպա
տա կը բա ցա հայ տե լու։

 − Ֆ լիփ չարթ
ներ, մար
կեր ներ, 
գրա տախ
տակ ներ

 − Խ րա խու
սա կան 
մրցա նակ
ներ

40 րո պե

 Բիզ նես գա ղա
փար նե րի ընտ
րության փու լե րը

 Մաս նա կից նե րը՝
 − հաս կա նում են 

օր վա ըն թաց
քի տրա մա բա
նությու նը, հաս  
կա նում են յու րա
քանչ յուր մա  սի 
նպա տա կը։

 Ներ կա յա ցում՝
 − Ներ կա յաց րեք բիզ նես գա

ղա փար նե րի ընտ րության 
փու լե րը ձա գա րի տես քով

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր

5 րո պե

 Մակ րոընտ
րություն
Մաս նա կից ներն 
ընտ րում են տա սը 
բիզ նես գա ղա փար 
բրեյնս թոր մին գի 
արդ յունք նե րից։

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ընտ րում են բիզ

նես գա ղա փար
ներ, ո րոնք պետք 
է գնա հա տեն միկ
րոընտ րության 
և SWOT վեր լու
ծության ժա մա
նակ

 Վար ժություն 2.9 Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր

15 րո պե
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Օր 6. Գոր ծա րար գա ղա փա րի ընտ րությու նը

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Միկ րոընտ րություն
Գոր ծի քի կի րա
ռություն եր կու բիզ
նես գա ղա փար նե
րի օ րի նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ձեռք են բե րում 

միկ րոընտ
րություն գոր ծի քի 
կի րառ ման փորձ, 
պատ   րաստ են 
կի րա ռել գոր
ծի քը ի րենց սե
փա կան բիզ նես 
գա ղա փար նե րի 
հա մար

 Վար ժություն 2.10

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.
 − Հետ ևեք, որ մաս նա կից

նե րը ճիշտ և հաս կա նա լով 
վեր լու ծեն գա ղա փար նե րը 
(գնա հա տեն, հաշ վար կեն, 
հա մա պա տաս խան դա տո
ղություն ներ ա նեն):

 Միկ րոընտ
րության սխե
ման եր կու մեծ 
ֆլիփ չարթ նե րի 
վրա

45 րո պե

SWOT վեր լու
ծություն
Գոր ծի քի ներ կա
յա ցում և բա ցատ
րություն,
Գոր ծի քի կի րա ռում 
մեկ բիզ նես գա ղա
փա րի նկատ մամբ

 Մաս նա կից նե րը՝ 
 − ծա նո  թա նում են 

SWOT վեր լու
ծություն գոր ծի
քին,

 − ձեռք են բե րում 
գոր ծի քի կի րառ
ման փորձ,

 − նա խա պատ
րաստ վում են կի
րա ռել գոր ծի քը 
ի րենց սե փա կան 
բիզ նես գա ղա
փար նե րի նկատ
մամբ

Ու սում նա կան զրույց

Վար ժություն 2.11

 − Բա ժան ված խմբե րին 
հանձ նա րա րեք ա ռա վե լա
գույն միա վոր ներ հա վա քած 
բիզ նես գա ղա փա րը SWOT 
վեր լու ծության են թար կել։

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.
 − Հետ ևեք, որ մաս նա կից

նե րը ճիշտ և հաս կա նա լով 
վեր լու ծեն գա ղա փար նե րը 
(գնա հա տեն և հա մա պա
տաս խան դա տո ղություն
ներ ա նեն)

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ, 
գրա տախ տակ

30 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 −  Հանձ նա րա րեք մաս նա կից նե
րին, որ նրանք տանն ընտ րեն 
մակ րոընտ րության արդ յուն
քում ստաց ված գա ղա փար նե
րից 3ը, ո րոն ցով կցան կա նան 
զբաղ վել, հո գե հա րա զատ է, 
ո րոնք կկա րո ղա նան ի րա
կա նաց նել, ո րոնց ռե սուր սա
ծախ սը մեծ չէ։

 − Մաս նա կից նե րը պետք է 
ընտր ված գա ղա փար նե րը 
վեր լու ծեն միկ րոընտ րության 
գոր ծի քով, ա պա են թար կեն 
SWOT վեր լու ծության։

 − Հա ջորդ դա սին նրանք 
պետք է ներ կա յա նան այն 
գա ղա փա րով, ո րը, ըստ 
միկ րոընտ րության վեր լու
ծության, ու նի ա մե նա բարձր 
միա վոր նե րը և  ըստ SWOT 
վեր լու ծության ա մե նաարդ
յու նա վետն է ու ի րա տե սա
կա նը։

5 րո պե
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Օր 7. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Վար ժություն «Ին
վես տոր»
Դուք ներդ րող եք 
և ցան կա նում եք 
գու մար ներդ նել 
բիզ նե սի մեջ։ Ի՞նչ 
հար ցեր կտաք այն 
գոր ծա րա րին, ում 
բիզ նե սում պետք է 
ներդ րում կա տա
րեք։

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ձևա կեր պում 

են այն հար ցե
րը, ո րոնց ի րենք 
պետք է պա տաս
խա նեն՝ որ պես 
գոր ծա րար,

 − ծա նո թա նում են 
բիզ նես պլա նի 
կա ռուց ված քին, 

 − հաս կա նում են 
բիզ նես պլա նի 
նշա նա կությու նը։

•  Ներ կա յաց րեք ձեր հար
ցադ րու մը. պար զության 
հա մար կա րող եք այն գրել 
նաև գրա տախ տա կին։

• Հա վա քեք պա տաս խան
նե րը և փակց րեք գրա
տախ տա կին՝ ըստ գոր ծա
րար ծրագ րի բա ժին նե րի, 
ա ռանց մաս նա կից նե րին 
տե ղե կաց նե լու։

 
Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.

 − Խնդ րեք, որ մաս նա կից նե
րը պար զա բա նեն ան հաս
կա նա լի գրա ռում նե րը:

 − Պետք չէ փնտրել կամ մատ
նան շել կար ծիք հայտ նած 
մաս նակ ցին. նման դեպ քե
րում խոր հուրդ է տրվում 
հարց նել թի մի կար ծի քը։

 − Քար տե րի հետ աշ խա
տանքն ա վար տե լուց հե տո  
խնդրեք, որ թի մը վեր նագ
րի նա խա պես ձեր կա տա
րած խմբա վո րում նե րը։

 − Ամ փո փեք վար ժությու նը 
գոր ծա րար ծրագ րի մա սին 
տե ղե կատ վության հա ղորդ
մամբ։

 Մե տա քար
տեր, մար կեր
ներ, գրա տախ
տակ

30 րո պե

 Մուտք մար քե թին
գա յին պլան
Ինչ է մար քե թին գը
Շու կա յի ու սում նա
սի րություն
Մար քե թին գա յին 
ռազ մա վա րություն

 Մաս նա կից նե րը՝ 
 − հաս կա նում են, 

թե ինչ է մար քե
թին գը,

 − գի տակ ցում են 
մար քե թին գի 
եր կու բաղ կա ցու
ցիչ նե րի նշա նա
կությու նը, պատ
կե րաց նում են, 
թե ինչ կա ռուց
ված քով պետք է 
ու սում նա սի րեն 
մար քե թին գը դա
սըն թա ցի շրջա
նակ նե րում։

Ու սում նա կան զրույց
 − Ներ կա յաց րեք մար քե թին

գի գծա պատ կե րը
 − Ամ փո փում

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

20 րո պե
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Օր 7. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Մր ցակ ցություն
Մր ցակ ցության տե
սակ նե րը

 − Ով քե՞ր են մեր 
մրցա կից նե րը:

 − Ո րո՞նք են մեր 
ար տադ րան քի 
փո խա րի նող
նե րը:

 Մաս նա կից նե րը՝
 − հաս կա նում են, 

թե ինչ է մրցակ
ցությու նը,

 − գի  տակ ցում են 
մրցակ ցության 
ա ռա վե լություն
նե րը և ն շա նա
կությու նը,

 − պար   զում են, թե 
ով քեր են ի րենց 
մրցա կից կազ մա
կեր պություն նե րը,

 − բա   ցատ րում են 
«մրցա կից» և 
«փո խա րի նող» 
հաս կա ցություն
նե րի տար բե
րությու նը

Ու սում նա կան զրույց Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

30 րո պե

Օր 8. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյուն

Մի նի շու կա
Հ րա հանգ ներ
Վար ժություն
Քն նար կում
 Ամ փո փում և  եզ
րա կա ցություն ներ
Ե սա կենտ րոն և 
հա ճա խոր դա մետ 
վար քագ ծա յին մո
դել ներ

Մաս նա կից նե րը՝
 − գի տակ ցում են 

սպա ռո ղի կար
ևո րությու նը 
բիզ նե սում հա ջո
ղության հաս նե
լու հա մար,

 −  պար զում են շու
կա յի ու սում նա
սի րության կար
ևո րությու նը,

 − պար զում են պա
հան ջար կի կար
ևո րությու նը

 Վար ժություն 2.12  Հումք ար
տադ րության 
հա մար, խա ղի 
հրա հանգ նե
րը ֆլիփ չար թի 
վրա

50 րո պե

 Սեգ մեն տա վո րում
 − Ինչ է սեգ մեն

տա վո րու մը, և  
ինչ է սեգ մեն տը

 − Սեգ մեն տա վո
րում որ ևէ բիզ
նես գա ղա փա
րի օ րի նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝
 − պար զում են սեգ

մեն տա վոր ման 
նշա նա կությու նը,

 − սո վո րում են  կա
տա րել սեգ մեն
տա վո րում ի րենց 
բիզ նես գա ղա
փա րի հա մար

Քն նար կում
Ու սում նա կան զրույց

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

25 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

Ո րո շեք ձեր հա ճա խորդ նե րի  
սեգ մեն տը, նկա րագ րեք ձեր 
հա ճա խորդ նե րին՝ ըստ սեգ մեն
տա վոր ման չա փո րո շիչ նե րի

5 րո պե
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Օր 9. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Տն տե սա կան սրճա
րան
Հ րա հանգ ներ
Վար ժություն
Քն նար կում
Ամ փո փում և  եզ
րա կա ցություն ներ

 Մաս նա կից նե րը
ծա նո թա նում են հա
մայն քի ա ռանձ նա
հատ կություն նե րին, 
ու ժեղ և թույլ կող մե
րին, հիմ նա կան դե
րա կա տար նե րին,
հաս կա նում են, թե 
ինչ բիզ նես ներ կան 
կամ չկան հա մայն
քում, փոր ձում են 
պար զել,  թե ին չու

 − Խում բը բա ժա նեք ե րեք թի
մի։

 − Խմ բե րին մեծ թղթեր տվեք 
և խնդ րեք հարց րե րի պա
տաս խան նե րը քար տե զագ
րել (նկար նե րի, գրա ռում նե
րի, սխե մա տիկ պատ կեր նե
րի օգ նությամբ)։

Հար կա վոր է՝
 − հնա րա վո րություն տալ 

թի մե րին ներ կա յաց նե լու 
ի րենց վեր լու ծություն նե րը՝ 
ըստ նա խա պես կա տար
ված հար ցադ րում նե րի,

 − հար ցերն  ուղ ղել հեր թա կա
նությամբ (հար ցե րի քա նա
կը՝  34)։ 

Օ րի նակ՝ 
1. Ո րո՞նք են Ձեր հա մայն քի 

ու ժեղ կող մե րը, ա ռանձ նա
հատ կություն նե րը։

2. Ի՞նչ ար ժե քա յին շղթան ներ 
կան հա մայն քում։

3. Ո՞ր փո փո խություն նե րը 
կամ նա խա ձեռ նություն նե րը 
կնպաս տեն ձեր հա մայն քի 
զար գաց մա նը։

 − վեր ջում կազ մա կեր պել թի
մա յին ներ կա յա ցում ներ

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.
 − Խու սա փեք սուր քննա դա

տություն նե րից, «հա մայն
քա յին ու ժեղ դե րա կա տար
նե րի» եր կար քննար կում
նե րից։

 − Ա վե լի շատ կենտ րո նա ցեք 
բիզ նես ո լոր տի վրա։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

25 րո պե

Մր ցակ ցության 
պրո ֆիլ
« Պոր տե րի 5 ու ժե րը»
Մր ցակ ցության 
պրո ֆի լի կազ մում 
որ ևէ օ րի նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում  են 

մրցակ ցության 
պրո ֆիլ գոր ծի
քին,

 − ձեռք են բե րում 
այդ գոր ծի քը կի
րա ռե լու փորձ

Քն նար կում
Ու սում նա կան զրույց

Հարց։ 
Շու կա յում ի՞նչ հիմ նա կան ու ժեր 
են ազ դում ձեր բիզ նե սի վրա։ 
Հա վա քեք պա տաս խան նե րը 
և փակց րեք գրա տախ տա կին՝ 
ըստ « Պոր տե րի 5 ու ժե րի» կա
ռուց ված քի։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ,
Մե տա քար
տեր,
Սո սինձ

40 րո պե
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Օր 9. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին. 
 − Ե թե մաս նա կից նե րը դժվա

րա նում են որ ևէ ուժ նկա
րագ րել, փոր ձեք օգ նել 
նրանց ուղ ղոր դող հար ցե
րով։

 − Ե թե մաս նա կից նե րի պա
տաս խան նե րը չեն վե րա բե
րում շու կա յին, մեկ ան գամ 
ևս կրկ նեք ձեր հար ցը՝ 
ընդգ ծե լով «շու կա» բա ռը։

 Մար քե թին գի կա
ռուց ված քը

 Մաս նա կից նե րը՝
հաս կա նում են մար
քե թին գի թե մա նե րի 
միջև առ կա տրա մա
բա նա կան կա պը,
ծա նո թա նում են դա
սըն թա ցի մար քե թին
գի բաժ նի կա ռուց
ված քին

 Մի նի դա սա խո սություն.
 − Անդ րա դարձ մար քե թին գի 

գծա պատ կե րին։
Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.

 − Անդ րա դար ձեք մար քե թին
գա յին թե մա նե րի միջև առ
կա բո լոր կա պե րին։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

10 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Ձեր բիզ նես գա ղա փա րը վեր
լու ծեք ըստ « Պոր տե րի 5 ու ժեր» 
գոր ծի քի։
Ձեր բիզ նե սի հա մար կազ մեք 
մրցակ ցության պրո ֆիլ։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր, գրա
վոր ցու ցում
ներ

5 րո պե

Օր 10. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Բիզ նես գա ղա փա
րի վեր լու ծություն՝ 
ըստ « Պոր տե րի 5 
ու ժեր» գոր ծի քի
Բիզ նե սի հա մար  
մրցակ ցության 
պրո ֆի լի կազ մում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե
րը,

 − օ րը սկսում են 
յու րա քանչ յու
րի մաս նակ
ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է 
բա րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

Ու սում նա կան զրույց Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր,

40 րո պե
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Օր 10. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Շու կա յի տա րո
ղություն և մաս
նա բա ժին
Շու կա յի տա րո
ղության և մաս նա
բաժ նի հաշ վարկ՝ 
մեկ օ րի նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում են 

«շու կա յի տա րո
ղություն» և «շու
կա յա կան մաս նա
բա ժին» հաս կա
ցություն նե րին,

 − սո վո րում են, թե 
ինչ պես պետք է 
հաշ վեն ի րենց 
շու կա յի տա րո
ղությու նը,

 − սո վո րում են այն 
գոր ծոն նե րը, 
ո րոն ցից կախ
ված է շու կա յի 
մաս նա բա ժի նը։

Ու սում նա կան զրույց
Քն նար կում
Հարց։ Ինչ պե՞ս հաշ վար կել տվյալ 
ապ րան քի կամ ծա ռա յության 
պա հան ջար կի մե ծությու նը։ 
Գ րեք մաս նա կից նե րի պա տաս
խան նե րը գրա տախ տա կին և  
անդ րա դար ձեք դրան ցից յու
րա քանչ յու րին։ Աս տի ճա նա բար 
ան ցեք շու կա յի տա րո ղության և 
մաս նա բաժ նի բա ցատ րություն
նե րին։ 
Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին. 

 − Հետ ևեք, որ մաս նա կից նե
րից յու րա քանչ յուրն ըն կա լի 
տե ղե կատ վությու նը և կա րո
ղա նա կի րա ռել այն իր բիզ
նես գա ղա փա րի հա մար։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

35 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Ձեր բիզ նես գա ղա փա րի հի
ման վրա հաշ վար կեք և վեր լու
ծեք շու կա յի տա րո ղությու նը և 
մաս նա բա ժի նը

5 րո պե

Օր 11. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Ձեր բիզ նես գա
ղա փա րի հի ման 
վրա հաշ վար կեք և 
վեր լու ծեք շու կա յի 
տա րո ղությու նը և 
մաս նա բա ժի նը

 Մաս նա կից նե րը՝
ամ փո փում են նա
խորդ օր վա կար ևոր 
պա հե րը, օրը սկսում 
են յու րա քանչ յու րի 
մաս նակ ցությամբ, 
պար զում են, թե ին չը 
կա րե լի է բա րե լա վել 
տնա յին աշ խա տան
քում

 Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին. 

 − Հետ ևեք, որ մաս նա կից
նե րից յու րա քանչ յու րը 
կա րո ղա նա ստաց ված տե
ղե կատ վությու նը կի րա ռել 
իր բիզ նես գա ղա փա րի հա
մար։

40 րո պե

 Վա ճառ քի ծա վալ
նե րի կան խա տե
սում
« Սե զո նայ նություն» 
հաս կա ցության 
բա ցատ րություն,
վա ճառ քի ծա վալ
նե րի կան խա տե
սում որ ևէ օ րի նա
կով

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ձեռք են բե րում 

փորձ՝ կա տա
րե լու վա ճառ քի 
ծա վալ նե րի կան
խա տե սում ըստ 
սե զո նայ նության,

 − սո վո րում են կա
տա րել նույ նը 
ի րենց բիզ նե սի 
հա մար

Քն նար կում
Ու սում նա կան զրույց

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

35 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Ձեր բիզ նես գա ղա փա րի օ րի
նա կով ներ կա յաց րեք վա ճառ քի 
ծա վալ նե րի կան խա տե սու մը 
գոր ծու նեության ա ռա ջին տար
վա հա մար՝ ըստ ա միս նե րի

5 րո պե
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Օր 12. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Վա ճառ քի ծա վալ
նե րի կան խա տե
սում

Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե
րը,

 −  օ րը սկսում են 
յու րա քանչ յու
րի մաս նակ
ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  
բա րե լա վել տնա
յին աշ խա տան
քում

40 րո պե

 Մար քե թինգմիքս
• Ինչ է լե մենտ

ներ կա րող են 
լի նել մար քե
թին գա յին ռազ
մա վա րության 
մեջ (մտքե րի 
հա վա քում 
խմբի մաս նա
կից նե րից),

• Մար քե թինգ
միքս մո դե լի 
ներ կա յա ցում,

• Արդ յունք նե րի 
ներ կա յա ցում,

• Ամ փո փում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − հաս կա նում են, 

թե ինչ է մար քե
թին գա յին ռազ
մա վա րությու նը,

 − ծա նո թա նում են 
մար քե թինգմիքս 
մո դե լին,

 − ձեռք են բե րում 
մար քե թին գա
յին ռազ մա վա
րություն մշա կե
լու փորձ,

 − սո վո րում են 
մշա կել մար քե
թին գա յին ռազ
մա վա րություն 
ի րենց բիզ նե սի 
հա մար՝ ըստ 
մար քե թինգմիքս 
մո դե լի

Ու սում նա կան զրույց
Քն նար կում

Խմ բա յին աշ խա տանք

Հարց։ Ի՞նչն է օգ նում ապ րան քի 
վա ճառ վե լուն։
Հա վա քել բո լոր պա տաս խան
նե րը և փակց նել գրա տախ տա
կին՝ ըստ մար քե թինգմիք սի 
սխե մա յի

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին. 
 − Հետ ևեք, որ մաս նա կից նե

րի ակ տի վությու նը պահ
պան վի։

 − Անհ րա ժեշ տության դեպ
քում ի հայտ բե րեք բո լոր 
է լե մենտ նե րը լրա ցու ցիչ 
հար ցե րի օգ նությամբ։

 Մե տա քար
տեր, մար կեր
ներ, ֆլիփ չարթ

35 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

Մ շա կեք մար քե թին գա յին ռազ
մա վա րություն ձեր բիզ նես գա
ղա փա րի հա մար

5 րո պե
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Օր 13. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Մար քե թինգմիքս 
մո դե լի ներ կա յա
ցում

Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե
րը,

 − օ րը սկսում են 
յու րա քանչ յու
րի մաս նակ
ցությամբ,

 −  պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է 
բա րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

40 րո պե

 Մար քե թին գի 
բյու ջե
Մար քե թին գի բյու
ջեի սխե մա յի ներ
կա յա ցում,
Մար քե թին գի բյու
ջեի կազ մում մաս
նա վոր օ րի նա կով 
(հաշ վի առ նե լով 
նա խորդ խմբա յին 
աշ խա տան քի արդ
յունք նե րը)

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ձեռք են բե րում 

մար քե թին գի 
բյու ջե կազ մե լու 
փորձ,

 − սո վո րում են 
կազ մել մար քե
թին գի բյու ջե 
ի րենց բիզ նես նե
րի հա մար։

Ու սում նա կան զրույց
Քն նար կում

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.
 − Հետ ևեք, որ մար քե թին

գի բյու ջեում նե րառ ված 
մի ջո ցա ռում նե րի ծախ սա
յին հոդ ված նե րը հա մընկ
նեն մար քե թինգմիք սում 
ներկա յաց ված մի ջո ցա ռում
նե րին։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ
Հ ղում գոր ծա
րար ծրագ րին

15 րո պե

 Մար քե թին գա յին 
պլա նի կա ռուց
ված քը

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում  են 

մար քե թին գի 
պլա նի կա ռուց
ված քին‚

 − պատ կե րաց
նում են‚ թե որ 
հար ցին ինչ պես  
պետք է պա տաս
խա նեն։

Ու սում նա կան զրույց Հ ղում գոր ծա
րար ծրագ րի 
հա մա պա տաս
խան բաժ նին

20 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

Մ շա կեք մար քե թին գա յին պլան 
Ձեր բիզ նես գա ղա փա րի հա
մար։

5 րո պե
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Օր 14. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Մար քե թին գա յին 
պլա նի մշա կում

Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե րը,

 −  օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  
բա   րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

50 րո պե

Ապ րան քան շում 
(բրեն դինգ )
Փոքր բիզ նե սի ապ
րան քանշ ման գոր
ծըն թա ցի ա ռանձ
նա հատ կություն
նե րը

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում են 

ապ րան քանշ
մանը‚

 − պատ կե րաց նում 
են‚ թե ինչ պես 
պետք է ստեղ ծեն 
ի րենց կազ մա
կեր պության ապ
րան քա նի շը։

 Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.

 − Հետ րեք, որ մաս նա կից նե
րը ճիշտ ըն կա լեն  ապ րան
քան շու մը։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

25 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

Ս տեղ ծեք ապ րան քա նիշ ձեր 
բիզ նես գա ղա փա րի հա մար

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

5 րո պե

Օր 15. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Փոքր բիզ նե սի ապ
րան քանշ ման գոր
ծըն թա ցի ա ռանձ
նա հատ կություն
նե րը

 Մաս նա կից նե րը՝
ամ փո փում են նա
խորդ օր վա կար ևոր 
պա հե րը,
օ րը սկսում են յու րա
քանչ յու րի մաս նակ
ցությամբ,
պար զում են, թե ին չը 
կա րե լի է  բա րե լա
վել տնա յին աշ խա
տանք նե րում

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

40 րո պե

 Շու կա յի հե տա զո
տություն

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում են 

շու կա յի հե տա
զո տության նպա
տակ նե րին‚ ի մա 
նում են‚ թե ինչ 
տե ղե կատ վություն 
պետք է պար զեն 
շու կա յի հե տա զո
տության ժա մա
նակ և  ինչ պես։

Ու սում նա կան զրույց

Ներ կա յաց րեք՝ 
 − ին չու է անհ րա ժեշտ շու կա յի 

հե տա զո տությու նը,
 − ո րոնք են շու կա յի հե տա զո

տության նպա տակ նե րը,
 − ի՞նչ մե թոդ նե րով կա րե լի է 

հե տա զո տել շու կան։

Ֆ լիփ չարթ ‚ 
մար կեր ներ

40 րո պե
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Օր 16. Գոր ծա րար ծրա գիր – Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Վար ժություն 
« Հար ցում ներ»
Բա ժա նում խմբե րի
Հ րա հանգ ներ յու
րա քանչ յուր խմբին
Հար ցա թեր թի կի 
կազ մում
Հար ցում նե րի 
անց կա ցում
Ամ փո փում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ձեռք են բե րում 

մար քե թին գա
յին հար ցում ներ 
ա նե լու փորձ‚

 − հաս կա նում են 
հար ցում ներ 
ա նե լու տրա
մա բա նա կան 
կա ռուց ված քը‚ 
հաս  կա նում են 
հար ցա թեր թի կի 
կա ռուց ված քը

 Վար ժություն 2.13 Հ րա հանգ ներ, 
ցու ցում ներ,
Ձ ևա չա փեր

80 րո պե

Օր 17. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ  պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Վար ժություն 
« Շու կան կար ծես 
ցնոր վել է»
Հ րա հանգ ներ յու
րա քանչ յուր խմբին
 Հար ցե րի ներ կա յա
ցում
Ամ փո փում 
Ինչ է հա վել յալ ար
ժե քը:
Ին չով է կար ևոր
վում հա վել յալ ար
ժե քի ստեղ ծու մը:

Մաս նա կից նե րը՝ 
 − տար բե րա կում 

են գնոր դի և  
ար տադ րո ղի 
տե սա կետ ներն 
այն պի սի հաս
կա ցություն նե րի 
վե րա բեր յալ, ինչ
պի սիք են «ար ժե
քը», 

 − «ֆունկ ցիո նա
լությու նը/օգ տա
կա րությու նը» և 
«գի նը»,

 − սահ մա նում են 
«ար ժեք» «ֆունկ
ցիո նա լություն» 
և «գին» հաս կա
ցություն նե րը,

 − հաս կա նում են 
ապ րանք նե րի/
ծա ռա յություն նե րի 
հա վել յալ ար ժե քի  
ստեղծ ման անհ
րա ժեշ տությու նը

 Վար ժություն 2.14 Ֆ լիփ չար թի 
թղթեր. 
Մար կեր ներ

30 րո պե

 Թե մա՝ «Ս տեղ
ծա գործ մտա ծո
ղության զար գա
ցում»
• Ի՞նչ է կրեա տի

վությու նը:
• Ինչ պե՞ս 

ա ռանձ նա նալ:
• Ի՞նչ է հա վել յալ 

ար ժե քը:
• Ին չո՞վ է կար

ևոր վում հա
վել յալ ար ժե քի 
ստեղ ծու մը:

 Մաս նա կից նե րը՝
 − հաս կա նում են 

կրեա տի վության 
դերն ու նշա նա
կությու նը,

 − ի մա նում են 
կրեա տի վության 
ըն ձե ռած բո լոր 
ա ռա վե լություն
նե րը

 Ներ կա յա ցում

Վար ժություն 2.20

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

20 րո պե
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Օր 17. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ  պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Թե մա՝   
« Ներ կա յա ցում»
• Պ րե զեն տա

ցիա նե րի ըն
թաց քը (կազ
մա կեր պա կան 
հար ցեր)

• Վի զո ւա լի զա
ցիա

• Ներ կա յաց ման 
կա ռուց ված քը

• Ներ կա յաց նո ղի 
պահ ված քը

• Հարց ու պա
տաս խան

• Գ նա հատ ման 
չա փո րո շիչ նե րի 
ներ կա յա ցու մը

Մաս նա կից նե րը՝
 − սո վո րում են‚ թե 

ին չի վրա պետք 
է ու շադ րություն 
դարձ նեն մար
քե թին գի պլա նի 
պրե զեն տա ցիա յի 
ժա մա նակ‚ հաս 
կա նում են վի
զո ւա լի զա ցիա յի 
դերն ու նշա նա
կությու նը‚

 −  հաս կա նում են 
պրե զեն տա ցիա
յի կա ռուց ված քի 
դերն ու նշա նա
կությու նը։

 Ներ կա յա ցում
Ու սում նա կան զրույց

Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.
 − Փոր ձեք ինք ներդ եր կու 

ներ կա յա ցում կազ մա կեր
պել։ Ա ռա ջի նը՝ վա տա գույն 
ձևով, երկ րոր դը՝ լա վա
գույն։

 − Տար բե րություն նե րի մա սին 
կար ծիք նե րը հա վա քեք ու
սա նող նե րից և խմ բա վոր
ված գրեք գրա տախ տա կին։

Ֆ լիփ չարթ ‚ 
մար կեր ներ
Օ րի նա կե լի 
ներ կա յաց ման 
պաս տառ ներ 
(ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4)

25 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք Նա խա
պատ րաս տում 
մար քե թին գի 
պլան նե րի ներ կա
յաց ման հա մար

 Մաս նա կից նե րը՝
 − նա խա պատ

րաստ վում են 
մար քե թին գի 
պլան նե րի պրե
զեն տա ցիա յին

 Ներ կա յաց ման գրա ֆիկ նե րի 
կազ մում
Պաս տառ նե րի պատ րաս տում
Խորհր դատ վություն

Ֆ լիփ չարթ ներ, 
մար կեր ներ

5 րո պե

Օր 18. Գոր ծա րար ծրա գիր  Մար քե թինգ պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Մար քե թինգ 
պլան նե րի պաշտ
պա նություն

 Մաս նա կից նե րը՝
 − պար զում են, թե 

որն է մար քե
թին գի պլա նը 
կազ մե լու և ներ
կա յաց նե լու օգ
տա կա րությունն 
ի րենց հա մար։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ
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Օր 19. Գոր ծա րար ծրա գիր  Կա ռա վար ման պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Մար քե թին գա յին 
պլան նե րի պաշտ
պա նության արդ
յունք նե րի քննար
կում

 Մաս նա կից նե րը՝ 
 − պար  զում են, թե 

որն է մար քե
թին գի պլա նը 
կազ մե լու և ներ
կա յաց նե լու օգ
տա կա րությունն 
ի րենց հա մար։

Ու սում նա կան զրույց
Հարց։

 − Ի՞նչ կար ևոր տե ղե կատ
վություն ստա ցա մար քե
թինգ պլան նե րի պաշտ պա
նության ըն թաց քում։

 − Ի՞նչ փո փո խություն ներ եմ 
նա խա տե սում ի րա կա նաց
նել մար քե թինգ պլան նե
րում։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

25 րո պե

 Մուտք մե նեջ մեն թի 
պլան

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում են 

«մե նեջ մենթ» 
հաս կա ցության 
հետ։

Ու սում նա կան զրույց
Խում բը սահ մա նում է, թե ինչ
պես են հաս կա նում «մե նեջ
մենթ» հաս կա ցության ի մաս տը։
Անհ րա ժեշ տության դեպ քում 
ուղ ղոր դեք  դե պի մե նեջ մեն թի 
դա սա կան ըն կա լում նե րը։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

10 րո պե

 Մե նեջ մենթ
Մե նե ջե րի ֆունկ
ցիա նե րը
Մե նե ջե րի դե րը 
փոքր բիզ նե սում
Կազ մա կեր պա կան 
կա ռուց վածք ներ

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում են 

մե նե ջե րի 4 հիմ
նա կան ֆունկ
ցիա նե րին,

 − գնա հա տում 
են մե նեջ մեն թի 
կար ևո րությու նը 
բիզ նե սում,

 − հաս կա նում են 
ի րենց դե րը՝ որ
պես մե նե ջեր,

 − հաս կա նում են, 
թե ինչ պի սի  
կազ մա կեր պա
կան կա ռուց վածք 
պետք է ընտ րեն 
ի րենց բիզ նես 
գա ղա փա րի հա
մար։

Ու սում նա կան զրույց
Խիստ ու շադ րություն դարձ րեք, 
որ ու սա նող նե րը հստակ տար
բե րա կեն «մե նե ջեր» և «ղե կա
վար» հաս կա ցություն նե րը։ 
Հ նա րա վո րություն տվեք ու
սա նող նե րին, որ ըն կա լեն և 
քն նար կեն մե նե ջե րի ֆունկ ցիա
նե րը, գտնեն ՀՀում աշ խա տող 
«մե նե ջեր նե րի» և  ի րա կան մե
նե ջե րի գոր ծա ռույթ նե րի տար
բե րություն նե րը։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

40 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

Մ տա ծեք և կազ մեք ձեր ա պա
գա բիզ նե սի կազ մա կեր պա կան 
կա ռուց ված քը՝ չմո ռա նա լով 
նշել յու րա քանչ յուր մաս նակ
ցի կազ մա կեր պա կան դերն ու 
պար տա կա նություն նե րը։

5 րո պե
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Օր 20. Գոր ծա րար ծրա գիր  Կա ռա վար ման պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Բիզ նե սի կազ մա
կեր պա կան կա
ռուց ված քի ներ կա
յա ցում

Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե րը,

 − օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

40 րո պե

 −  հաս կա նում են, թե 
ին չը կա րե լի է  բա
րե լա վել տնա յին 
աշ խա տան քում

 Հա ղոր դակ
ցություն ( Կո մու
նի կա ցիա)
Վար ժություն 
«Փ չա ցած հե ռա
խոս»

Հա ղոր դակ ցությու
նը որ պես գոր ծըն
թաց

 Մաս նա կից նե րը՝
 − հաս կա նում են կո

մու նի կա ցիան՝ որ
պես գոր ծըն թաց,

 − հաս կա նում 
են դրա դժվա
րություն նե րը,

 − պատ րաստ 
են բա րե լա
վել ի րենց կո
մու նի կա ցիոն 
հմտություն նե րը։

 Վար ժություն 2.15
Ու սում նա կան զրույց
Ներ կա յաց րեք կո մու նի կա ցիա յի 
ժա մա նա կա կից տե սություն նե րը
 
Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին.

 − Ու շադ րություն դարձ րեք, որ 
մաս նա կից նե րը կո մու նի կա
ցիա նե րը ճիշտ ըն կալ վեն։

 − Մաս նա կից նե րը մտա ծեն, 
թե ինչ պես պետք է կազ մա
կեր պեն ի րենց կո մու նիա
կա ցիա նե րը կազ մա կեր
պության ներ սում։

 Խո րա նարդ նե
րի նկար
Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

40 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

Ինչ պի սի՞ արդ յու նա վետ հա ղոր
դակ ցության հա մա կարգ կա
րող եք ա ռա ջար կել ձեր բիզ նե
սի հա մար՝ հաշ վի առ նե լով ձեր 
բիզ նես մի ջա վայ րի ա ռանձ նա
հատ կություն նե րը։

5 րո պե

Օր 21. Գոր ծա րար ծրա գիր  Կա ռա վար ման պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Արդ յու նա վետ կո
մու նի կա ցիա նե րի 
կա ռու ցում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե րը,

 − օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

 − պար զում են, 
թե ին չը կա րել է  
բա րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

Քն նար կում Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

15 րո պե
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Օր 21. Գոր ծա րար ծրա գիր  Կա ռա վար ման պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Կազ մա կեր
պաի րա վա կան 
տե սակ նե րը 
ՀՀում, պե տա
կան գրանց ման 
ա ռանձ նա հատ
կություն նե րը

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում են 

հիմ նա կան կազ
մա կեր պաի րա վա
կան տե սակ նե րին,

 − գի տեն դրանց 
ա ռանձ նա հատ
կություն նե րը

 − հաս կա նում են, 
թե ինչ է հաև կա
վոր անհ րա ժեշտ 
բիզ նե սի պե տա
կան գրանց ման 
հա մար։

 Մի նի դա սա խո սություն Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

30 րո պե

« Գան տի պլան» 
նա խա գոր ծառ նա
կան ծախ սե րի օ րի
նա կի հի ման վրա

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում են 

« Գան տի պլան» 
գոր ծի քին,

 − ձեռք են բե րում 
գոր ծի քի կի րառ
ման փորձ,

 − սո վո րում են, թե 
ինչ պես պետք է 
այն կի րա ռել

Ու սում նա կան զրույց
Խոր հուրդ դա սըն թա ցա վա րին 

 − Ու շադ րություն դարձ րեք, 
որ մաս նա կից նե րը հաս կա
նան, որ գոր ծա րար ծրագ րի 
այս ձևա չա փում Գան տի 
պլա նը մշա կում ենք միայն 
նա խա պատ րաս տա կան 
գոր ծու նեության հա մար։

 − Այն կա րող է օգ տա գործ վել 
բո լոր տե սակ նե րի գոր ծե րի 
կազ մա կերպ ման հա մար։

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ
Գան տի պլա նի 
օ րի նակ

15 րո պե

 Կա ռա վար ման 
պլա նի քննար կում 
և պար զա բա նում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ծա նո թա նում 

են մե նեջ մեն թի 
պլա նի կա ռուց
ված քին և հիմ
նա կան հար ցադ
րում նե րին

Ու սում նա կան զրույց  Մե նեջ մեն թի 
պլա նի օ րի նակ

15 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Կազ մել կազ մա կերպ ման և կա
ռա վար ման պլա նը

5 րո պե

Օր 22. Գոր ծա րար ծրա գիր  Կա ռա վար ման պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Կազ մա կերպ ման 
և կա ռա վար ման 
պլա նի կազ մում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե րը,

 − օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

 − պար զում են,  թե 
ին չը պետք է  բա
րե լա վել կա ռա
վար ման պլա նում

Քն նար կում Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

75 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

Ամ փո փեք գոր ծա րար ծրագ րի 
կազ մա կերպ ման և կա ռա վար
ման պլա նը

5 րո պե
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Օր 23. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ար տադ րա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Մուտք ար տադ
րա կան պլան
• Ար տադ րա կան 

ար դ յու նա վե
տություն

• Ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց

• Ինք նար ժե քը՝ 
որ պես արդ յու
նա վե տության 
չա փո րո շիչ

 Մաս նա կից նե րը՝
 − պատ կե րաց նում 

են ար տադ րա
կան պլա նի բո
վան դա կությու նը‚

 − ծա նո թա նում են 
ար տադ րա կան 
պլա նի հիմ նա
կան հաս կա
ցություն նե րին

Ու սում նա կան զրույց Ֆ լիփ չարթ ‚ 
մար կեր ներ

20 րո պե

Ոչ ապ րան քա յին 
արդ յունք
Հաս կա ցությու նը 
և կար ևո րությու նը 
բիզ նե սում օգ տա
գործ վող ռե սուրս
նե րի արդ յու նա վե
տությու նը մե ծաց
նե լու գոր ծում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − պատ կե րաց նում 

են «ոչ ապ րան
քա յին արդ յունք» 
հաս կա ցությու նը ‚

 − ծա նո թա նում են 
ոչ ապ րան քա յին 
արդ յունք նե րի 
նվա զեց ման ուղ
ղություն նե րին

Ու սում նա կան զրույց Ֆ լիփ չարթ ‚ 
մար կեր ներ,
Ոչ ապ րան քա
յին արդ յուն քը 
ներ կա յաց նող 
պոս տեր

20 րո պե

 Վար ժություն 
« Ծե րու նի Ֆ րից» 
ռես տո րա նը
Վար ժության հրա
հանգ նե րի ներ կա
յա ցում
Վար ժություն
Խմ բա յին աշ խա
տանք նե րի ներ կա
յա ցում
Քն նար կում և  ամ
փո փում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ձեռք են բե րում 

ոչ ապ րան քա յին 
արդ յունք նե րի 
հետ աշ խա տե լու 
փորձ‚

 − հաս կա նում են 
ար տադ րության 
արդ յու նա վե
տության բարձ
րաց ման հա մար 
ռե սուրս նե րի արդ
յու նա վետ օգ տա
գործ ման անհ րա
ժեշ տությու նը

 Վար ժություն 2.15  Ռես տո րա նի 
պատ մության 
և հար ցե րի և 
հ րա հանգ նե րի 
պոս տեր ներ

35 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Կազ մեք ձեր բիզ նե րի գոր ծըն
թաց նե րի սխե ման, յու րա քանչ
յուր գոր ծըն թա ցի հա մար նշեք 
ոչ ապ րան քա յին արդ յունք նե րը։ 
Փոր ձեք քա նա կա պես գնա հա
տել ոչ ապ րան քա յին արդ յունք
նե րը։
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Օր 24. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ար տադ րա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Բիզ նե սի ար տադ
րա կան գոր ծըն
թաց նե րի սխե մա յի 
կազ մում
Ոչ ապ րան քա յին 
արդ յունք նե րի ո րո
շում և գ նա հա տում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − Ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե
րը,

 − օ րը սկսում են 
յու րա քանչ յու
րի մաս նակ
ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  
բա րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

Քն նար կում 20 րո պե

Ար տադ րության 
նա խագ ծում բլին
չի կա նո ցի օ րի նա
կով
Վար ժության հրա
հանգ նե րի ներ կա
յա ցում
Վար ժություն
Խմ բա յին աշ խա
տանք նե րի ներ կա
յա ցում
Քն նար կում և  ամ
փո փում

 Մաս նա կից նե րը՝
ձեռք են բե րում ար
տադ րության նա
խագծ ման փորձ‚
հաս կա նում են ար
տադ րության արդ յու
նա վետ նա խագծ ման 
չա փա նիշ ներն ու 
սկզբունք նե րը

 Վար ժություն 2.16  Մե քե նա –սա
րաք վո րում ներ 
կտրտված մե
տա քար տե րից‚ 
ար տադ րա
կան տա րած քի 
սխե ման ֆլիփ
չար թի վրա‚ 
մար կեր ներ

55 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Նա խագ ծեք ձեր բիզ նե րի արդ
յու նա վետ ար տադ րա կան տա
րած քը։

Օր 25. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ար տադ րա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Ար տադ րա կան 
տա րած քի նա խագ
ծում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե րը,

 − օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

 −  պար զում են, 
թե ին չը կա րե լի է  
բա րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

Քն նար կում Ֆ լիփ չարթ,
մար կեր ներ

35 րո պե
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Օր 25. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ար տադ րա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Հիմ նա կան մի ջոց
ներ, հումք
Հիմ նա կան մի
ջոց նե րի, հում քի 
ճա նա չու մը, ար ժե
քի գնա հա տու մը 
«վեր նա շա պիկ  
տա բատ» օ րի նա կի 
վրա
Ա մոր տի զա ցիա յի, 
մաշ ված քի հաշ
վարկ

 Մաս նա կից նե րը՝
 − կա րո ղա նում են 

ճա նա չել  հիմ նա
կան մի ջոց նե րը 
և հում քը, 

 −  սո վո րում են՝ 
ինչ պես ո րո
շել ար ժեք նե րը՝ 
ձեռք բեր ման, 
սկզբնա կան, 
մնա ցոր դա յին, 
շու կա յա կան,

 − ծա նո թա նում  են 
«ա մոր տի զա ցիա, 
մաշ վածք» հաս
կա ցությա նը,

 − կա րո ղա նում են 
հաշ վար կել այն

Ու սում նա կան զրույց Ֆ լիփ չարթ,
մար կեր ներ

20 րո պե

 Ծախ սեր, դրանց 
դասա կար գու մը
 Ծախ սե րի դա
սա կար գում՝ ըստ  
«վեր նա շա պիկ  
տա բատ» օ րի նա կի

 Մաս նա կից նե րը`
 − Ձեռք են բե րում 

ծախ սե րը ճա նա
չե լու փորձ‚ 

 − հաս կա նում են 
ինք նար ժե քի 
ձևա վոր ման 
կա ռուց վածքն 
ու հիմ նա կան 
սկզբունք նե րը‚

 − ծա նո թա նում  են 
«ա մոր տի զա
ցիա» հաս կա
ցության հետ‚

 − պատ րաստ 
են հաշ վար կել 
ի րենց սե փա կան 
ար տադ րան քի/ 
ծա ռա յության 
ինք նար ժե քը։

Ու սում նա կան զրույց Ֆ լիփ չարթ,
մար կեր ներ

20 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Դուրս բե րեք բիզ նե սի ի րա կա
նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
ՀՄ, ֆիք սեք ձեռք բեր ման աղբ
յուր նե րը և հաշ վար կեք դրանց 
մաշ վա ծություն նե րը։

5 րո պե
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Օր 26. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ար տադ րա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
ՀՄ և դ րանց մաշ
վա ծության հաշ
վար կը

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե
րը,

 − օ րը սկսում են 
յու րա քանչ յու
րի մաս նակ
ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  
բա  րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

Ու սում նա կան զրույց Ֆ լիփ չարթ‚ 
մար կեր ներ

30 րո պե

Ինք նար ժեք
Ինք նար ժե քի հաշ
վարկն՝ ըստ  «վեր
նա շա պիկ  տա
բատ» օ րի նա կի 

 Մաս նա կից նե րը`
 − ձեռք են բե րում 

ինք նար ժե քի 
հաշ վար կի փորձ‚ 

 − հաս կա նում են 
ինք նար ժե քի 
ձևա վոր ման 
կա ռուց վածքն 
ու հիմ նա կան 
սկզբունք նե րը‚

 − ծա նո թա նում են 
«ա մոր տի զա
ցիա» հաս կա
ցությա նը‚

Ու սում նա կան զրույց Ֆ լիփ չարթ‚ 
մար կեր ներ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

45 րո պե

 − պատ րաստ 
են հաշ վար կել 
ի րենց սե փա կան 
ար տադ րան քի/ 
ծա ռա յության 
ինք նար ժե քը։

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Հաշ վար կեք ձեր ար տադ րան
քի/ծա ռա յության ինք նար ժե քը:

5 րո պե
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Օր 27.  Գոր ծա րար ծրա գիր  Ար տադ րա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Ինք նար ժե քի հաշ
վարկ

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե
րը,

 − օ րը սկսում են 
յու րա քանչ յու
րի մաս նակ
ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  
բա րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

Քն նար կում 60 րո պե

Ար տադ րա կան 
պլա նի քննար կում 
և պար զա բա նում

 Մաս նա կից նե րը ծա
նո թա նում  են ար
տադ րա կան պլա նի 
կա ռուց ված քին և 
հիմ նա կան հար ցադ
րում նե րին։

Ու սում նա կան զրույց Հ ղում գոր ծա
րար ծրագ րի 
ար տադ րա կան 
պլա նին

15 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Կազ մեք Ձեր գոր ծա րար ծրագ
րի ար տադ րա կան ծրա գի րը

5 րո պե

Օր 28. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ար տադ րա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Ար տադ րա կան 
պլա նի կազ մում

 Մաս նա կից նե րը՝ 
ամ փո փում են նա
խորդ օր վա կար ևոր 
պա հե րը, օ րը սկսում 
են յու րա քանչ յու րի 
մաս նակ ցությամբ, 
պար զում են, թե ին չը 
կա րե լի է  բա րե լա
վել տնա յին աշ խա
տանք նե րում

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

80 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

Ամ փո փեք Ձեր գոր ծա րար 
ծրագ րի ար տադ րա կան ծրա
գի րը

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

5 րո պե
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Օր 29. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ֆի նան սա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Ար տադ րա կան 
պլա նի ամ փո փում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե րը,

 − օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  բա
րե լա վել տնա յին 
աշ խա տան քում

Քն նար կում 20 րո պե

 Մուտք ֆի նան սա
կան պլան

 Մաս նա կից նե րը՝
ծա նո թա նում են ֆի
նան սա կան պլա նին

Ու սում նա կան զրույց Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

10 րո պե

Ծ րագ րի ար ժեք.
Հաշ վարկ կա րի 
ար տադ րա մա սի 
օ րի նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝
սո վո րում են հաշ վել 
ծրագ րի ար ժե քը

Քն նար կում, ու սում նա կան 
զրույց

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ, 
հղում գոր ծա
րար ծրագ րին

45 րո պե

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Հաշ վար կեք Ձեր ծրագ րի ար
ժե քը՝ կա պի տա լի պա հան ջը

5 րո պե

Օր 30. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ֆի նան սա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Ծ րագ րի ար ժե քի 
հաշ վարկ

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե րը,

 − օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  բա
րե լա վել տնա յին 
աշ խա տան քում

Քն նար կում 30 րո պե

 Կան խիկ դրա մի 
հոս քի հաշ վետ
վություն
կան խիկ դրա մի 
հոս քի հաշ վարկ՝  
կա րի ար տադ րա
մա սի օ րի նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝ 
սո վո րում են կազ մել 
ի րենց բիզ նե սի հա
մար կան խիկ դրա մի 
հոս քը

Քն նար կում, ու սում նա կան 
զրույց

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ, 
բա ժան վող 
նյու թեր

25 րո պե

 Շա հույթ/վնաս
շա հույթ/վնա սի 
հաշ վարկ կա րի 
ար տադ րա մա սի 
օ րի նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝
սո վո րում են կազ մել 
շա հույթ/վնա սի հաշ
վետ վությու նը

Քն նար կում, ու սում նա կան 
զրույց

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ, 
բա ժան վող 
նյու թեր

20 րո պե
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Օր 30. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ֆի նան սա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Տ նա յին աշ խա
տանք

 Կազ մեք կան խիկ դրա մա կան 
հոս քե րի և շա հույթ/վնա սի հաշ
վետ վություն ներ

5 րո պե

Օր 31. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ֆի նան սա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Կան խիկ դրա մա
կան հոս քե րի և շա
հույթ/վնա սի հաշ
վետ վություն նե րի 
կազ մում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե րը,

 − օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  
բա րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

Քն նար կում 30 րո պե

 Հաշ վեկ շիռ
Հաշ վեկշ ռի հաշ
վարկ կա րի ար
տադ րա մա սի օ րի
նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝
կա րո ղա նում են 
կազ մել հաշ վեկ շիռ 
ի րենց բիզ նե սի հա
մար

Ու սում նա կան զրույց,  
քննար կում

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ
Հ ղում  գոր ծա
րար ծրագ րին

20 րո պե

 Շա հու թա բե
րություն
Շա հու թա բե
րության հաշ վարկ 
« Ծա ղիկ տա տի կի» 
օ րի նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝
կա րո ղա նում են հաշ
վար կել սե փա կան 
բիզ նե սի շա հու թա
բե րությու նը

Ու սում նա կան զրույց,  
քննար կում

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

10 րո պե

Անվ նա սա բե
րության շեմ
Անվ նա սա բե
րության շե մի հաշ
վարկ « Ծա ղիկ տա
տի կի» օ րի նա կով

 Մաս նա կից նե րը՝
հաս կա նում են «անվ
նա սա բե րության շեմ» 
հաս կա ցությու նը
կա րո ղա նում են հաշ
վել ի րենց բիզ նե սի 
անվ նա սա բե րության 
շե մը

Ու սում նա կան զրույց,  
քննար կում

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

15 րո պե

Տ նա յին աշ խա տանք  Կազ մեք հաշ վեկ շի ռը, հաշ վար
կեք շա հու թա բե րության գոր ծա
կից նե րը և  անվ նա սա բե րության 
շե մը։

5 րո պե
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Օր 32. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ֆի նան սա կան պլան
 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 

նյու թեր
Տ ևո ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ տնա
յին աշ խա տան քին
Հաշ վեկշ ռի կազ
մում,
Շա հու թա բե րության 
գոր ծա կից նե րի 
և  անվ նա սա բե
րության շե մի հաշ
վարկ։

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են նա

խորդ օր վա կար
ևոր պա հե րը,

 − օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  
բա րե լա վել տնա
յին աշ խա տանք
նե րում

Քն նար կում 40 րո պե

ՀՀ հար կա յին հա
մա կարգ
Հար կա յին հա մա
կար գի, հար կա յին 
ռե ժիմ նե րի ներ կա
յա ցում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − հաս կա նում են 

ՀՀ հար կա յին 
օ րենսդ րությու նը,

 − կա րո ղա նում են 
ընտ րել հար կա յին 
ռե ժիմ նե րը և հաշ
վար կել հար կա յին 
բե ռը

Ու սում նա կան զրույց, քննար կում Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ

25 րո պե

 Ֆի նան սա կան 
պլա նի քննար կում 
և պար զա բա նում

 Մաս նա կից նե րը՝
ծա նո թա նում են ար
տադ րա կան պլա նի 
կա ռուց ված քին և հիմ
նա կան հար ցադ րում
նե րին։

Ու սում նա կան զրույց Հ ղում  գոր ծա
րար ծրագ րին

10 րո պե

Տ նա յին աշ խա տանք  Կազ մեք ձեր գոր ծա րար ծրագ րի 
ֆի նան սա կան պլա նը

5 րո պե

Օր 33. Գոր ծա րար ծրա գիր  Ֆի նան սա կան պլան

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Բա բե լոն յան աշ
տա րա կի կա ռու
ցում
Կա նո նե րի ներ կա
յա ցում
Պ լա նա վո րում
Ծ րար նե րի ար
տադ րություն
Ծ րար նե րի ստու
գում և գ նում
Վերջ նա կան ֆի
նան սա կան հաշ
վարկ ներ
Ամ փո փում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − կա րո ղա նում 

են ինք նու րույն 
կազ մա կեր պել 
ար տադ րա կան 
պրո ցես, հաշ
վար կել ինք նար
ժեք, կա տա րել 
ֆի նան սա կան 
հաշ վարկ ներ

 Վար ժություն 2.18  Բա ժան վող 
նյու թեր
A4 չափ
սի թուղթ, 
մկրատ, քա
նոն՝ մեծ և 
փոքր, մա
տիտ, ամ րակ, 
մե տապ լան
քարտ, սո
սինձ, հաշ վիչ

80 րո պե
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Օր 34. Գոր ծա րար ծրագ րի նա խա խա պատ րաս տում

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

 Տ ևո   ղու
թյու նը

Անդ րա դարձ գոր
ծա րար ծրագ րին
Գոր ծա րար ծրագ
րի վե րա նա յում

 Մաս նա կից նե րը՝
 − ամ փո փում են 

նա խորդ օր վա 
կար ևոր պա հե րը,

 − օ րը սկսում են յու
րա քանչ յու րի մաս
նակ ցությամբ,

 − պար զում են, թե 
ին չը կա րե լի է  բա
րե լա վել տնա յին 
աշ խա տան քում

Քն նար կում Հ ղում գոր ծա
րար ծրագ րին

80 րո պե

Օր 35. Գոր ծա րար ծրագ րի նա խա պատ րաս տում

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Գոր ծա րար 
ծրագ րե րի նա
խա պաշտ պա
նություն

 Մաս նա կից նե րը՝
 − պար զում են, թե 

որն է գոր ծա
րար ծրագ րեր 
կազ մե լու և ներ
կա յաց նե լու օգ
տա կա րությունն 
ի րենց հա մար

 Ներ կա յա ցում նե րի նա խա
պատ րաս տում

Ֆ լիփ չարթ, 
մար կեր ներ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

80 րո պե

Օր 36. Գոր ծա րար ծրագ րի ներ կա յա ցում

 Թե մա Ն պա տակ  Մե թոդ Անհ րա ժեշտ 
նյու թեր

Տ ևո ղու
թյու նը

 Գոր ծա րար 
ծրագ րե րի պաշտ
պա նություն

 Մաս նա կից նե րը` 
պար զում են գոր
ծա րար ծրագ րեր 
մշա կե լու կար ևո
րությու նը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

80 րո պե
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ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

2.1. Վար ժություն « Թե լի կծիկ»

Ա ռա ջադր ված  
խնդիր նե րը 

Դր դել մաս նա կից նե րին անց նել գոր ծո ղություն նե րի և կոտ րել շփման սա ռույ ցը 
Բա րե լա վել հա րա բե րություն նե րը մաս նա կից նե րի միջև 
Պատ կե րա վոր ներ կա յաց նել մաս նա կից նե րի հա րա բե րություն նե րը

Տ ևո ղություն 30 րո պե
Անհ րա ժեշտ է  Թե լի կծիկ՝ առն վազն 80 մ  եր կա րությամբ

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը նստում են նեղ շրջա նով 

@  Վարժության փուլերը

1.  Վերց րեք թե լի կծի կը:  Պատ մեք  Ձեր մա սին (ա նուն, ին չով եք զբաղ վում, ինչ նա խա
սի րություն ներ ու նենք, ա պա գա ծրագ րե րի մա սին  30 վայրկ յան) և պա տաս խա նեք 
հետև յալ հար ցին «Ին չո՞ւ եմ ես կար ևո րում ձեռ նե րե ցությամբ զբաղ վե լը»: Այ նու հետև 
նե տեք կծի կը որ ևէ մե կին, ով նստած է  Ձեր դի մաց կամ ձախ կող մում՝ ա մուր պա հե լով 
կծի կի ծայ րը  Ձեր ձեռ քում: Նշ ված մաս նա կի ցը նույն պես պետք է պատ մի իր մա սին 
և պա տաս խա նի միև նույն հար ցին:  Վար ժությու նը տևում է այն քան ժա մա նակ, մինչև 
բո լոր ներ կա գտնվող նե րի ձեռ քում հայտն վի թե լը: 

2.  Խնդ րեք մաս նա կից նե րին ձգել թե լը՝ պա հե լով այն ազդ րի բարձ րության վրա: Ա ռա
ջա նում է ցանց, որն ար տա հայ տում է գո յա ցած կա պե րը: Նշ ված ցան ցը մո դե րա տորն 
օգ տա գոր ծում է խմբի ներ սում առ կա սո ցիա լա կան/գոր ծա րար հա րա բե րություն նե րը 
բա ցատ րե լու հա մար (տե՛ս արդ յունք նե րի մշա կում): 

3.  Խնդ րեք մաս նա կից նե րին կա յաց նել ի րենց ա ռա ջին թի մա յին ո րո շու մը, թե ինչ պես են 
պահ պա նե լու այդ թե լը՝ որ պես ի րենց սո ցիա լա կան/գոր ծա րար հա րա բե րություն նե
րի, կա պե րի խորհր դա նիշ։ Ո րո շու մը պետք է ըն դու նե լի լի նի թի մի բո լոր մաս նա կից
նե րի կող մից և կա յաց վի 10 րո պեի ըն թաց քում։  Դա սըն թա ցա վա րին ո րո շու մը հայտ
նե լուց հե տո թի մը պետք է ի րա գոր ծի այն։ 

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ

Որոշ մասնակիցներ կարող են բավականաչափ ամուր չպահել թելն իրենց ձեռքում 
և կարող են կորցնել այն: 
Մասնակիցներից ոմանք կարող են հանկարծակի, անսպասելի տեղից վեր 
կենալ և թելը գցել հատակին՝ այդպիսով խախտելով թելի միջոցով փոխանցվող 
սոցիալական կապերի սխեման:
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        ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Պարզաբանեք՝ ո՛ր թելն է անհրաժեշտ ձեռքում շատ ամուր պահել (ավելի լավ է 
օգտագործել ոչ թե մեկ, այլ երկու ձեռքերը): 

Արդյունքների ամփոփում

1.  Խմբերի ձևավորումից առաջ խնդրեք մասնակիցներին ձգել թելը, որպեսզի թելից 
գոյացող ցանցը տեսանելի դառնա: Բացատրեք, որ նշված ցանցը ցույց է տալիս  
մասնակիցների և մոդերատորի միջև ուսուցման ընթացքում առկա  կապերը:  

2.  Պարզեք, թե մասնակիցներն ինչ զգացողություն ունեն՝ որպես այդ ցանցի մասնիկ: 
(Որպեսզի առաջանա թիմի զգացողություն, նրանց հիշեցրեք,  որ իրենցից 
յուրաքանչյուրը թիմի լիիրավ անդամ է: Ընդգծեք, որ բոլոր մասնակիցները, որպես 
ունկնդիր, ուսուցման ընթացքում միմյանցից կախում ունեն: Սա վերաբերում 
է ակտիվ ուսուցման մեթոդին, երբ կիրառվում է դինամիկ մոտեցումը: Թող 
մասնակիցները հանգեն այն եզրակացության, որ խմբի յուրաքանչյուր անդամ 
կարող է իր ներդրում ունենալ  դասընթացի,   հաջող ուսուցման գործում): 

2. 2. Վարժություն «Գաղտնի տոմս»

Առաջադրված 
խնդիրները 

1) Ակտիվացնել մասնակիցներին
2) Բացահայտել գաղտնի կառուցվածքի առկայությունը

Տևողություն 10 րոպե

Անհրաժեշտ է 
1)  Գլխավոր մոդերատոր
2) Մոդերատորի 1 օգնական
3) Սիմվոլիկ մրցանակ հաղթողի համար

Դասավորություն
Մասնակիցները կանգնում են մեծ  շրջանով: Մոդերատորները պետք 
է միմյանց մեջ համաձայնեցնեն որոշակի գաղտնի համակարգ, ինչը 
մասնակիցները պետք է փորձեն հասկանալ և կռահել (օրինակ՝ Դ տառը)

@  Վարժության փուլերը

1.   Հայ տա րա րեք, որ դուք հան դի սա նում եք մեծ նա վի նա վա պետ և  նավ կվերց նեք միայն 
այն ուղ ևոր նե րին, ո րոնց հայտ նի է գաղտ նի հա մա կար գը, օ րի նակ՝ Ես (սե փական 
ա նու նը) կվա ճա ռեմ նա վի տոմս այն մարդ կանց, ով քեր ի րենց հետ կվերց նեն…:  Նավի 
վրա կնստեց նեմ այն դեպ քում, երբ հայ տա րա րեք գաղտ նի հա մա կար գը։  Մաս նա կից
նե րը պետք է ան վա նեն որ ևէ իր/ա ռար կա, որն ի րենք կցան կա նան ի րենց հետ նավ 
վերց նել:

2.  Հ րա հան գա վո րեք, որ մաս նա կից նե րը հեր թով ան վա նեն մեկ իր՝ ի րենց ընտ
րությամբ:  Մաս նա կից նե րից նրանք, ով քեր կա սեն Դ տա ռով սկսվող իր՝ ձեռք կբե
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րեն նա վի տոմս։  Նավ բարձ րա նա լու հա մար նրանք պետք է գու շա կեն գաղտ նի հա
մա կար գը։ 

3.   Փոր ձեք հաս կա նալ՝ արդ յոք նա վի տոմս գնած ա ռա ջին ուղ ևո րը հաս կա ցել է գաղտ
նի հա մա կար գը։  Շատ հա վա նա կան է, որ ոչ, քա նի որ նա բա վա րար ժա մա նակ չի 
ու նե ցել մտա ծե լու հա մար։  Նա պար զա պես հա ջո ղակ է: Այն բա նից հե տո, երբ հինգ 
ուղ ևոր նա վի տոմս կգնեն, հարց րեք՝ ինչոր մե կը կա րող է արդ յոք գու շա կել գաղտ նի 
հա մա կար գը: Ե թե ա յո, ա պա թող ցած րա ձայն ա սեն  Ձեր ա կան ջին, որ պես զի մյուս
նե րը չլսեն: Ն րանք, ով քեր գու շա կել են գաղտ նի հա մա կար գը, ան մի ջա պես նավ են 
բարձ րա նում։ Մ յուս մաս նա կից նե րը շա րու նա կում են ի րենց փոր ձե րը:

4.   Շա րու նա կեք վար ժությունն այն քան ժա մա նակ, մինչև վեր ջին մաս նա կի ցը կգտնի Դ 
տա ռով ա ռար կա և կ հաս կա նա գաղտ նի հա մա կար գը։

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ

Որևէ մասնակից կարող է սխալմամբ բարձրաձայնել գաղտնի համակարգը:

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Հայտարարեք, որ համակարգը չի կարելի բարձրաձայնել:
Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ նրանք պետք է սպասեն իրենց հերթին։ 
Զգուշացրեք, որ պետք է երկար սպասեն, քանի որ յուրաքանչյուր անվանված 

առարկայի հետ մեծանում է գաղտնի համակարգի բացահայտման հնարավորությունը: 
Առաջին մասնակիցը, ով գուշակել է գաղտնի համակարգը, պետք է մրցանակ ստանա:

Արդյունքների մշակում

1.  Համեմատեք այս վարժությունը գործարարի ամենօրյա աշխատանքի հետ, ում առջև 
պարբերաբար որոշակի ուղիների փնտրման խնդիրներ են ծագում, օրինակ՝  գնորդի 
կոնկրետ նախասիրությունները բավարարելու կամ ամենաէժան և ամենաարագ 
առաքման համակարգը մշակելու հետ կապված խնդիրներ և այլն: Նմանատիպ 
խնդիրների գաղտնի համակարգը կարելի է դիտարկել միայն որոշակի ժամանակից 
հետո՝ ակտիվ դիտարկումերի արդյունքում:

2.  Գործարարը միշտ պետք է հարմարվի առկա իրավիճակին՝ կիրառելով համա պա
տասխան ռազմավարություն և հիմվելով սեփական արհեստավարժության վրա 
(օրինակ՝ այս վարժության մեջ՝ ուշադիր լսելով առարկաների անվանումերը)։
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2.3. Վարժություն «Աշտարակի կառուցում»

Ա ռա ջադր ված  
խնդիր նե րը 

 Հաս կա նալ հա սա րա կության/մշա կույ թի և  բիզ նե սի միջև առ կա փո խա դարձ 
կա պը և դ րանց ազ դե ցությու նը գոր ծա րա րի վրա

Տ ևո ղություն 40 րո պե

Անհ րա ժեշտ է 1. Գլ խա վոր մո դե րա տոր 
2. մո դե րա տո րի եր կու օգ նա կան (դե րա յին խա ղի մաս նա կից նե րին ուղ ղոր դե

լու հա մար)
3. 5 գոր ծող անձ՝ մաս նա կից նե րի ընդ հա նուր թվից
4.  Մաս նա կից նե րին բա ժան վող նյու թեր՝ «Ուղ ղոր դող ցու ցում ներդ րում կա

տա րող ըն կե րոջ հա մար» ( Ցու ցում 1)
5. Ուղ ղոր դող նշում ներ «բան կի աշ խա տակ ցի» հա մար ( Ցու ցում 2)
6. Ուղ ղոր դող նշում ներ «հայ րի կի» հա մար ( Ցու ցում 3)
7. Ուղ ղոր դող նշում ներ «գյու ղա պե տի» հա մար ( Ցու ցում 4)
8. 25 փայտ յա խո րա նար դիկ (կամ լուց կու տուփ, ե թե խո րա նարդ ներ չկան)
9. Գ րա տախ տակ և  վատ ման
10.  Մուգ գույ նի գործ ված քի կտոր՝ աչ քե րը կա պե լու հա մար.

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը նստում են կի սաշր ջա նաձև՝ դեմ քով դե պի սե ղա նը, ո րի շուրջ 
դրված է 5 ա թոռ

 

@  Վարժության փուլերը

1.   Մաս նա կից նե րից ընտ րեք հինգ գոր ծող անձ (նա խա պես ո րոշ ված):  Ն րանց մեջ պետք 
է լի նեն մեկ «գոր ծա րար», մեկ «բան կա յին աշ խա տա կից», մեկ «ըն կեր, ո րը պատ
րաստ է ներդ րում կա տա րել», մեկ «քա ղա քա պետ» (կամ հա մայն քի ա ռանց քա յին այլ 
ներ կա յա ցու ցիչ) և «հոր» դե րում հան դես ե կող մաս նա կից:  

2.   Բո լոր գոր ծող ան ձանց, բա ցի «գոր ծա րա րից», խնդրեք վերց նել ուղ ղոր դող ցու ցում ե
րը և  մո դե րա տո րի եր կու օգ նա կան նե րի ու ղեկ ցությամբ դուրս գալ սեն յա կից ( Ցու ցում
ներ 14): Ուղ ղոր դող ցու ցում երն ըն թեր ցե լու և  դե րա յին խա ղե րի ռազ մա վա րությու
նը մշա կե լու ըն թաց քում վեր ջին նե րիս չի թույ լատր վում հա ղոր դակց վել միմ յանց հետ:  
 Գոր ծա րա րի դե րում հան դես ե կող մաս նա կի ցը ցու ցում ե րը, հրա հանգ նե րը ստա նում 
է ողջ լսա րա նի ներ կա յությամբ: 

3.  Վար ժությունն անց է կաց վում եր կու փու լով: 

1-ին փուլ
 Գոր ծա րա րի դե րում հան դես ե կող մաս նակ ցի աչ քե րը կա պում են մուգ գույ նի գործ

ված քի կտո րով, և խնդ րում, որ վեր ջինս ձախ ձեռ քով, ե թե աջ լիկ է, և  ա ջով, ե թե ձախ լիկ 
է, խո րա նարդ նե րից որ քան հնա րա վոր է բարձր աշ տա րակ կա ռու ցի:  Նախ քան շի նա րա
րությանն անց նե լը վեր ջի նիս խնդրում են ո րո շել, թե ա ռա վե լա գույ նը քա նի խո րա նար
դի կից կկա րո ղա նա կա ռու ցել աշ տա րա կը: Այդ թի վը գրանց վում է վատ մա նի թղթի վրա: 
 Սե ղա նին ցաք ու ցրիվ լցված է 25  խո րա նարդ:  Մո դե րա տո րը պար զա բա նում է, որ խո րա
նարդ նե րից յու րա քանչ յու րը ներ կա յաց նում է աշ տա րա կի  կա ռուց ման հա մար ներդրվող 
գու մա րի ընդ հա նուր ծա վա լի ո րո շա կի մաս նա բա ժին:  Մեկ նար կա յին կա պիտա լի չափը 
կազ մում է 10 խո րա նարդ, ո րից հին գը բան կա յին վարկն են,  ե րե քը հատ կաց նում է 
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«ներդրում կա տա րող ըն կե րը», իսկ եր կու սը «գոր ծա րա րի» սե փա կան ներդ րումն են: 
Իր պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար «գոր ծա րա րը» պետք է կա ռու ցի աշ
տարակ, ո րը պետք է կազմ ված լի նի առն վազն տա սը խո րա նար դից: Ե թե կա ռուց ված 
աշ տա րակն ա վե լի բարձր է, ա պա գոր ծա րա րը կա րող է ա վե լի մեծ շա հույթ ստա նալ, 
չնա յած աշ տա րա կի փլու զու մով (ե թե այն չա փա զանց բարձր է ստաց վել) կա րող է և  
ա մեն ինչ խոր տակ վել:  Տասն մե կե րորդ խո րա նար դից սկսած՝ յու րա քանչ յուր հա ջորդ 
խո րա նար դը ներ կա յաց նում է ձեռ նար կության արդ յու նա վետ գոր ծու նեության արդ յուն
քում ստաց ված շա հույ թը: 

« Գոր ծա րա րը» կա ռու ցում է աշ տա րա կը, իսկ մնա ցած մաս նա կից նե րը լուռ հետ ևում 
են վեր ջի նիս:  Մո դե րա տո րը հաշ վում է աշ տա րա կի կա ռուց ման հա մար օգ տա գործ ված 
խո րա նարդ ներն  այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ աշ տա րա կի կա ռու ցու մը չի ա վարտ վել, 
կամ այն չի փլուզ վել: 

2-րդ  փուլ

4.  Ան ցեք երկ րորդ փու լին՝ ա ռանց արդ յունք նե րը մշա կե լու:
« Գոր ծա րա րին» հարց րեք, թե ինչ բարձ րության աշ տա րակ կկա րո ղա նա կա ռու

ցել հա ջորդ ան գամ:  Վեր ջի նիս գնա հա տա կա նը գրանց վում է վատ մա նի թղթի վրա: 
Ն րան ո չինչ հայտ նի չէ այլ գոր ծող ան ձանց դե րի մա սին: « Բան կա յին աշ խա տակ ցին» 
և «ներդ րում կա տա րող ըն կե րո ջը» խնդրեք զբա ղեց նել ի րենց տե ղե րը՝ հա մա պա
տաս խա նա բար «գոր ծա րա րի»  աջ և  ձախ կող մե րում: Ն րանք, ի րենց ստա ցած ցու
ցում նե րի հա մա ձայն, պետք է փոր ձեն ազ դե ցություն գոր ծել գոր ծա րա րի վրա ( Հա
վել ված  1 և 2):  Հայտն ված եր կու նոր գոր ծող ան ձինք կա րող են մտքեր փո խա նա կել, 
սա կայն վեր ջին նե րիս չի թույ լատր վում ֆի զի կա պես օգ նել գոր ծա րա րին աշ տա րա կի 
կա ռուց ման ըն թաց քում: Աշ տա րա կը կա ռու ցե լիս գոր ծա րա րը կա րող է հետ ևել վեր
ջին նե րիս խոր հուրդ նե րին կամ ան տե սել դրանք: 

Ինչոր պա հի ներս է հրա վիր վում «հայ րը» (նախ քան գոր ծա րա րը կկա ռու ցի 1012 
խո րա նար դից բաղ կա ցած աշ տա րակ), ով պետք է ճնշում գոր ծադ րի իր որ դու վրա, 
որ պես զի վեր ջինս ա վե լի բարձր աշ տա րակ կա ռու ցի:  Նա հնա րա վո րություն կու նե
նա օգ տա գոր ծել հինգ խո րա նարդ՝ օգ նե լու հա մար իր կրտսեր որ դուն: Տվ յալ խնդրի 
լու ծու մը և  ո րոշ ման ըն դու նու մը կախ ված է «գոր ծա րա րից»: « Բան կա յին աշ խա տակ
ցի» և «ըն կե րոջ» օգ նությամբ նա փոր ձում է հաս նել այն մա կար դա կին, ո րի դեպ քում 
պարտ քեր չեն լի նի: 

Ե թե նշված չորս գոր ծող ան ձինք հա մա ձայ նություն են ձեռք բե րում, ա պա մո դե
րա տո րը ներս է հրա վի րում «գյու ղա պե տին», ո րը կտրա կա նա պես դեմ է աշ տա րա կի 
կա ռուց մա նը:  Նա նա խընտ րում է, որ «գոր ծա րա րը» գու մա րը ներդ նի ան մի ջա կա նո
րեն հա մայն քա յին նա խագ ծե րում (ջրա յին պոմ պի տե ղադ րում, ջրա մա տա կա րար ման 
հա մա կար գի հիմ նում և  այլն):  

5.   Գոր ծող ան ձանց ռազ մա վա րության մշակ ման մի ջո ցով ի րա կա նաց րեք դե րա յին խա
ղի արդ յունք նե րի վեր լու ծություն: 
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Հնարավոր է, որ ընտրված գործող անձինք լավ չկատարեն իրենց առջև դրված 
խնդիրները: 
Գործող անձինք կարող են փորձել հաղորդակցվել միմյանց հետ, որպեսզի դերային 
խաղի հենց ամենասկզբից կանխեն հնարավոր բախումները:
Մասնակիցների մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչ են նշանակում 
խորանարդները: 

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Մասնակիցների ընտրությունը պետք է հիմնվի նախորդ դիտարկումների վրա, 
որպեսզի ընտրվեն այն մասնակիցները, որոնք կկարողանան հաջողությամբ 
կատարել իրենց դերը: 

Կա 25 խորանարդ: Մեկնարկային կապիտալը կազմում է 10 խորանարդ: Մնացած 
15 խորանարդները ցույց են տալիս վաճառքի այն ծավալը, որը կարող է ունենալ 
ձեռնարկությունը: Դրանք ցաք ու ցրիվ լցված են սեղանին: 
«Գործարարը» դրանք գտնում է առանց «ներդրում կատարելու պատրաստ ընկերոջ» 
կամ «բանկային աշխատակցի» օգնության: 
Ինքներդ փորձարկեք, թե ինչ բարձրության աշտարակի կառուցումը դժվարություն 
չի ներկայացնի և ըստ այդմ սահմանեք խորանարդների թիվը (մեր օրինակում այն 
10 է): Աշտարակի միջին բարձրությունը կախված է միայն նրանից, թե ինչ նյութից 
են պատրաստված խորանարդները. եթե օգտագործվեն լուցկու տուփեր, ապա 
միջին բարձրությունն ավելի քիչ կլինի, իսկ լավ մշակված փայտյա խորանարդներ 
օգտագործելու դեպքում աշտարակը շատ ավելի բարձր կստացվի:  
Մանրամասն պարզաբանեք, թե ինչ նշանակություն ունեն խորանարդներն այս խաղում: 
Յուրաքանչյուր խորանարդին ամրագրեք որոշակի՝ իրական գումար՝ արտահայտված 
տեղական արժույթով: 
Մոդերատորի երկու օգնականները պետք է հետևեն, որ չորս գործող անձինք լսարանից 
դուրս չհաղորդակցվեն միմյանց հետ: 
Ցույց մի՛ տվեք «գործարարի» աշխատանքի գնահատականը. լսարան մտնող անձինք 
չպետք է տեսնեն ստացված արդյունքները:  
Մի՛ միջամտեք խաղի ընթացքին և ցուցումներ մի՛ տվեք: Մոդերատորը որոշում է միայն, 
թե որ պահին լսարան պետք է մուտք գործի հաջորդ գործող անձը, կամ, օրինակ, 
խնդրում է մասնակիցներին մի փոքր ավելի բարձր խոսել, որպեսզի ողջ լսարանը 
կարողանա լսել կամ հորդորում է արտահայտել իրենց մտքերը:

Տարբերակներ. 
Վարժությունն անցնում է երեք փուլով: 

Առաջին փուլ
Գործում է միայն «գործարարի» դերում հանդես եկող մասնակիցը (ըստ վերը 

ներկայացված նկարագրության)։
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Երկրորդ փուլ
Ներկա են գտնվում «բանկային աշխատակիցը» և «ներդրում կատարող ընկերը», որոնք 

ճնշում են գործադրում «գործարարի» վրա: «Գործարարը» կատարում է իր կան խատեսումը, 
թե առավելագույնը քանի խորանարդ կօգտագործի աշտարակի կառուցման համար: 

Երրորդ փուլ
«Գյուղապետն» ու «գործարարի հայրը» միանում են «բանկային աշխատակցին» ու 

«ներդրում կատարող ընկերոջը» և միասին ճնշում են գործադրում «գործարարի» վրա: 
Գրանցվում է «գործարարի» կանխատեսումը: 

1.  Մնացած մասնակիցները հանդես են գալիս դիտորդի դերում և երեք փուլերի 
անցկացումից առաջ տալիս են իրենց գնահատականը, թե առավելագույնը քանի 
խորանարդ կկարողանա «գործարարն» օգտագործել աշտարակի կառուցման 
համար: Վերջիններիս կողմից տրված գնահատականները գրանցվում են 
առանձին սխեմայում, որը չպետք է տեսնեն խաղում ներգրավված գործող անձինք: 
Տվյալ դրվագը կարելի է ներառել նախնական տարբերակում: 

2.  Թիրախային խմբի սոցիալական կարգավիճակից կախված՝ «գյուղապետին» 
կարող է փոխարինել, օրինակ՝ «քաղաքական որևէ կուսակցության ղեկավար» 
կամ «մարզպետարանի աշխատակից»: 

3.  «Հոր» փոխարեն կարող է հանդես գալ «մայրը», ով, իբրև սիրառատ ծնող, 
անհանգստանում է իր որդու առողջության համար և այդ իսկ պատճառով չի 
ցանկանում, որ նրա վրա չափազանց մեծ ճնշում գործադրվի: 

4.  «Ներդրում կատարող ընկերոջը» կարող է փոխարինել գործարարի «կինը», որը 
հայտնվում է խաղի երկրորդ փուլում և հանդես է գալիս փառասեր տիկնոջ դերում: 
Նա ցանկանում է, որ աշտարակը հնարավորինս բարձր լինի (ինչը ենթադրում 
է ավելի մեծ շահույթ ստանալու հնարավորություն), որպեսզի կարողանա 
իրականացնել շուրջերկրյա շրջագայության իր վաղեմի երազանքը: 

5.  «Ներդրում կատարող ընկերոջը» կարող է փոխարինել «ներդրումեր կատարելու 
պատրաստ փառասեր ընկերուհին»: 

6.  Գործարարը կարող է լինել կին: 
7.  Եթե մասնակիցները տառաճանաչ չեն, ապա դերերի նկարագրությունը բարձրա

ձայն ընթերցվում է վերջիններիս համար: 

Արդյունքների ամփոփում

1.   Դի տորդ նե րից հե տաքրքր վեք՝ արդ յո՞ք դուր ե կավ նրանց խա ղը, թե՞ ոչ: Ին չո՞ւ:
2.  « Գոր ծա րա րից» սկսած՝ բո լոր մաս նա կից նե րից հե տաքրքր վեք, թե ինչ պես են վե

րա բեր վում այն ի րա վի ճա կին, ո րում հայտն վել են: Ին չո՞ւ: 
3.  Արդ յո՞ք ի րա կա նությա նը մոտ էր վար ժությա նը, թե՞ ոչ, այ սինքն` կա րո՞ղ է արդ յոք 

նման ի րա վի ճակ ա ռա ջա նալ սո ցիա լա կան այն կոն տեքս տում, ո րում այն խա ղարկ
վեց: Ե թե ոչ, ա պա ո՞րն է տար բե րությու նը:

4.  Ն ման ի րա վի ճա կում ինչ պի սի՞ վարք պետք է դրսևո րի գոր ծա րա րը: Արդ յոք կա նոն ներ 
սահ մա նե լու անհ րա ժեշ տություն կա՞, թե՞ ոչ: Ու նի՞ արդ յոք վեր ջինս այլ կերպ վար վե լու 
հնա րա վո րություն, թե՞ ոչ:  Կա րո՞ղ է արդ յոք/պե՞տք է արդ յոք հաս նել ո րո շա կի ան կա
խության՝ կողմ ա կի ազ դե ցություն նե րից: Ե թե ա յո, ա պա ինչ պե՞ս դրան հաս նել: 
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Աշ տա րա կի կա ռու ցում։ Ուղ ղոր դող ցու ցում ներ
 Ցու ցում 1.  ներդ րում կա տա րող ըն կե րոջ հա մար (ա ռանց դերն ուղ ղա կիո րեն բա-
ցա հայ տե լու)
 Ձեր ըն կե րը խո րա նարդ նե րից աշ տա րակ է կա ռու ցում:  Խո րա նարդ նե րից յու րա քանչ

յու րը ցույց է տա լիս դրա տե սա կա րար կշի ռը ներդ րում նե րի ընդ հա նուր ծա վա լում: 
 Դուք ձեր գոր ծա րար ըն կե րո ջը պարտ քով տվել եք ե րեք խո րա նարդ:  Ձեր ըն կե րը խոս

տա ցել է հնա րա վո րինս ա րագ վե րա դարձ նել պարտ քը, քա նի որ դուք լուրջ ֆի նան սա կան 
դժվա րություն ներ եք կրում: 

Ուս տի դուք շա հագրգռ ված եք, որ ձեր գոր ծա րար ըն կերն ա րագ շա հույթ ստա նա: Աշ
տա րա կի կա ռուց ման ըն թաց քում ձեզ չի թույ լատր վում ֆի զի կա պես օգ նել  Ձեր ըն կե րո ջը, 
սա կայն դուք կա րող եք խոր հուրդ ներ տալ նրան: 

Ձեր ըն կե րոջ խնդիրն է կա ռու ցել աշ տա րակ առն վազն 10 խո րա նար դից, քա նի որ այդ
քան է կազ մում մեկ նար կա յին կա պի տա լի չա փը, ո րից ե րեք խո րա նար դը դուք եք պարտ
քով տվել նրան:  Տաս նե րոր դից հե տո ա վե լա ցող յու րա քանչ յուր խո րա նար դը ցույց է տա
լիս ձեր ըն կե րոջ շա հույ թը, ո րից էլ վեր ջինս կա րող է վե րա դարձ նել ձեր պարտ քը:

Այ սինքն՝ այն բա նից հե տո, երբ կա ռուց վում է տա սը խո րա նար դից կազմ ված աշ տա
րակ,  Ձեր ըն կե րը ոչ կո րուստ ներ է ու նե նում և  ոչ էլ ե կա մուտ:  Դուք ար դեն կա րող եք շու
տա փույթ ետ ստա նալ պարտ քով հատ կաց ված գու մա րը, ե թե հա մա րեք, որ ե կա մու տի 
չա փը բա վա րար է պարտ քը վե րա դարձ նե լու հա մար:  

Գոր ծա րա րը ձեր վա ղե մի ու մտե րիմ ըն կերն է, այդ իսկ պատ ճա ռով դուք պարտ քով 
գու մար եք տվել՝ այն ա րագ վե րա դարձ նե լու պայ մա նով: 

Դուք պետք է փոր ձեք հա մո զել վեր ջի նիս ա վե լի շատ ու շադ րություն դարձ նել ձեր խոր
հուրդ նե րին, քան այդ գոր ծում գու մար ներդ րած այլ ան ձանց կար ծի քին: 

 Ցու ցում 2. բան կա յին աշ խա տո ղի հա մար (ա ռանց դերն ուղ ղա կիո րեն բա ցա հայ տե լու)
 Ձեր հա ճա խոր դը խո րա նարդ նե րից ամ րոց է կա ռու ցում:  Յու րա քանչ յուր խո րա նար դը 

ցույց է տա լիս դրա տե սա կա րար կշի ռը ներդ րում նե րի ընդ հա նուր ծա վա լում: 
 Դուք հատ կաց րել եք բան կա յին վարկ՝ 5 խո րա նար դի չա փով (նա խա ձեռ նության մեկ

նար կա յին կա պի տա լի չա փը կազ մում է 10 խո րա նարդ): 
 Դուք կա րող եք ցան կա ցած խոր հուրդ տալ, սա կայն աշ տա րա կի շի նա րա րության ըն

թաց քում ձեզ չի թույ լատր վում ֆի զի կա պես օգ նել գոր ծա րա րին: 
Որ պես բան կի աշ խա տա կից՝ դուք չեք ցան կա նում կորց նել ձեր գու մա րը, ուս տի շա

հագր գիռ եք, որ գոր ծա րա րը ա մե նա կա յուն աշ տա րա կը կա ռու ցի: 
Ե թե գոր ծա րա րը չի հետ ևում  Ձեր խոր հուրդ նե րին, ա պա դուք ցան կա ցած պա հի կա

րող եք կի րա ռել հատ կաց ված վար կը ետ պա հան ջե լու սպառ նա լի քը: 
 Ցան կա ցած բիզ նե սի գե րա կա խնդի րը վար կի վե րա դարձն է, և, ըստ օ րեն քի, ա ռաջ

նա հերթ կար գով վե րա դարձ վում են ձեր գու մար նե րը: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով դուք պետք է հե տա մուտ լի նեք, որ ոչ գոր ծա րա րը և  ոչ էլ շա հագր

գիռ որ ևէ այլ անձ չխո չըն դո տեն ձեր ի րա վուն քի ի րաց մա նը: 

 Ցու ցում 3. հոր հա մար  (ա ռանց դերն ուղ ղա կիո րեն բա ցա հայ տե լու)
 Ձեր որ դին խո րա նարդ նե րից ամ րոց է կա ռու ցում:  Յու րա քանչ յուր խո րա նար դը ցույց է 

տա լիս դրա տե սա կա րար կշի ռը ներդ րում նե րի ընդ հա նուր ծա վա լում: 
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 Ձեզ շտապ գու մար է անհ րա ժեշտ (հինգ խո րա նարդ):  Դուք դի մում եք ձեր որ դուն, քա
նի որ նրա բիզ նես գոր ծու նեությու նը վատ չի ըն թա նում, և  այդ իսկ պատ ճա ռով նա հնա
րա վո րություն ու նի ձեզ օգ նե լու: 

 Ձեզ անհ րա ժեշտ է օգ նություն՝ փոքր որ դու ուս ման վար ձը վճա րե լու հա մար, այ լա պես 
նրան կա րող են հե ռաց նել հա մալ սա րա նից: 

 Ձեզ հա մար դա չա փա զանց կար ևոր է, քա նի որ նախ կի նում դուք օգ նել եք ձեր ա վագ 
որ դի նե րին, իսկ հի մա ար դեն չա փա զանց ծեր եք և  չեք կա րող նույն կերպ սա տար կանգ
նել ձեր կրտսեր որ դուն: 

Այդ իսկ պատ ճա ռով ա վագ որ դի նե րը պետք է այդ բեռն ի րենց վրա վերց նեն:   Դուք 
ար դեն դի մել եք աշ խա տան քով ա պա հով ված ձեր մյուս որ դի նե րին, և ն րանք ի րենց հնա
րա վո րություն նե րի սահ ման նե րում ու նե ցել են ի րենց ներդ րու մը:  Պա կա սում է հինգ խո
րա նարդ, և  դուք կար ծում եք՝ ձ Ձեր ա վագ որ դին, ո րը գոր ծա րար է, հեշ տությամբ կա րող է 
հատ կաց նել այդ գու մա րը:  Պետք է բա ցատ րեք նրան, որ ձեր մա հից հե տո, որ պես ա վագ 
որ դի, նա է ստիպ ված լի նե լու հոգ տա նել կրտսեր քույ րե րի և  եղ բայր նե րի մա սին: 

 Ցու ցում 4. քա ղա քա պե տի հա մար (ա ռանց դերն ուղ ղա կիո րեն բա ցա հայ տե լու)
 Ձեր հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ գոր ծա րա րը խո րա նարդ նե րից աշ տա րակ է կա ռու ցում:  

 Յու րա քանչ յուր խո րա նարդ ցույց է տա լիս դրա տե սա կա րար կշի ռը ներդ րում նե րի ընդ հա նուր 
ծա վա լում:  Գոր ծա րա րի կող մից աշ տա րա կի կա ռուց ման հա մար օգ տա գործ ված խո րա նարդ
նե րից եր կուսն իր սե փա կան ներդ րումն en, 3ը ներդ րում կա տա րող ըն կե րոջ խո րա նարդ ներն 
են, մնա ցա ծը կա’մ  այլ ան ձանց ներդ րում ներն են, կա’մ  էլ ար դեն իսկ ստաց ված շա հույ թը:  

 Դուք կցան կա նա յիք, որ գոր ծա րարն իր մաս նա բա ժի նը, ո րը կազ մում է եր կու խո րա նարդ 
(ինչ պես նաև ներդ րում կա տա րող ըն կե րոջ մաս նա բա ժի նը՝ ե րեք խո րա նարդ), ներդ նի ջրա
մա տա կա րար ման հա մա կար գի կա ռուց ման մեջ՝ ի շահ ողջ հա մայն քի, և  ոչ մեկ հո գու: 

 Դուք հա մայն քի ղե կա վարն եք, և  որ պես կա նոն, բո լո րը հետ ևում են ձեր ցու ցում նե րին: 
 Ձեզ ու րա խաց նում է բան կա յին աշ խա տո ղի ներ կա յությու նը, քա նի որ փոր ձում եք հա

մո զել վեր ջի նիս ներդ րում կա տա րել հա մայն քա յին ծրագ րում: 

2.4. Վար ժություն « Լի նել, թե չլի նել»
Ա ռա ջադր ված 
խնդիր նե րը 

 − դի մա կա յել, «ողջ մնալ»,
 − զգալ շու կա յա կան տնտե սության մե խա նիզմ նե րը,  
 − ցույց տալ պլա նա վոր ման ա ռա վե լություն նե րը:

Ս տա նալ մեկ սառ նա շա քար (ողջ է մնում նա, ով ստա նում է մեկ սառ նա շա քար): 
Տ ևո ղություն 75 րո պե
Անհ րա ժեշտ է Գլ խա վոր մո դե րա տոր և 2 օգ նա կան

 − 3 տար բեր գույ նի կոն ֆետ ներ (յու րա քանչ յուր գույ նի այն քան կոն ֆետ, որ
քան մաս նա կից կա), 

 − սառ նա շա քար կոն ֆետ ներ՝ փայ տի կի վրա  այն քա նա կությամբ, որ քան 
մաս նա կից կա + 34 լրա ցու ցիչ կոն ֆետ,

 − հիմ նա կան ին ֆոր մա ցիան ար տա ցո լող պաս տառ, 
 − լսա րա նա յին պաս տառ ներ, ներ կա մա տիտ ներ: 

 Պայ ման նե րը 
 Տար բեր գույ նե րի 3 կոն ֆետ = 1 սառ նա շա քար + 1 ցան կա ցած գույ նի կոն ֆետ
2 սառ նա շա քար = ցան կա ցած գույ նի 5 կոն ֆետ 

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը նստում են կի սաշր ջա նաձև



Գ ԼՈՒԽ  2  

5150

@  Վարժության փուլերը

1.   Բա ցատ րեք վար ժության փու լե րի կա նոն նե րը։
2.   Բա ժան վում են կոն ֆետ նե րը բո լոր մաս նա կից նե րին։
3.  1ին փուլ՝ ան հա տա կան։  Շու կա յում փո խա նակ ման ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ 5 րո պե։
4.  Ա ռա ջին փու լից հե տո պար տա դիր բո լոր կոն ֆետ նե րը պետք է հա վաք վեն։ 
5.  1ին փու լի քննար կում։
6.  2րդ  փուլ՝ մաս նա կից նե րը բա ժան վում են եր կու թի մե րի։ Ն րանց տրվում է հնա րա վո

րություն պլա նա վո րե լու ի րենց ռազ մա վա րությու նը։ 
7.  Պ լա նա վոր ման ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ 10 րո պե։
8.  Պ լա նա վո րու մից հե տո բա ժան վում են կոն ֆետ նե րը։
9.   Շու կա յում փո խա նակ ման ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ 3 րո պե։
10.  2րդ  փու լի քննար կում։

Արդյունքների ամփոփում

1.  Ձեր զգա ցո ղություն նե րը: 
2. Ո՞վ կա րո ղա ցավ դի մա կա յել: 
3. Ի՞նչ տե ղի ու նե ցավ (նկա րագ րեք, թե ինչ է կա տար վել): 
4. Ի՞նչն էր խան գա րում գտնել խնդրի լու ծու մը: 
5. Ի՞նչն օգ նեց գտնել խնդրի լու ծու մը: 
6. Ինչ պի սի՞ մո տե ցում դրսևո րե ցիք խնդրի լուծ ման նկատ մամբ: 
7. Ի՞նչ եզ րա կա ցություն նե րի կա րե լի է հան գել սառ նա շա քա րը ստա նա լու հա մար: 
8. Ինչ պե՞ս է հնա րա վոր դա կի րա ռել կյան քում (նշեք հա ման ման օ րի նակ ներ): 
9.  Ձեր զգա ցո ղություն նե րը (2րդ  փուլ): 
10. Շ նոր հա վո րանք ներ դի մա կա յած թի մին: 
11.  Հար ցեր՝ ուղղ ված պարտ ված թի մին: Ն կա րագ րեք, թե ինչ է տե ղի ու նե ցել: 
12. Ի՞ն չը խան գա րեց գտնել խնդրի լու ծու մը: 
13. Ինչ պե՞ս է հնա րա վոր բա րե լա վել ի րա վի ճա կը: 
14.  Բախ վել է արդ յո՞ք որ ևէ մե կը նախ կի նում նմա նա տիպ ի րա վի ճա կի: 
15.  Հար ցեր հաղ թող թի մին: Ինչ պի սի՞ ի րա վի ճա կում էիք հայտն վել: 
16. Ի՞նչն օգ նեց գտնել խնդրի լու ծու մը: 
17. Ինչ պե՞ս կա րե լի է սա կի րա ռել կյան քում: 

 
Դի տար կում 
 Խոր հուրդ է տրվում վար ժությունն անց կաց նել 14ից ոչ պա կաս մաս նա կից նե րով, որ

պես զի խմբում հե տաք րիր, աշ խույժ մթնո լոտ տի րի: 
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2.5.  Վար ժություն «Ն պա տա կադ րում» 

Ա ռա ջադր ված 
խնդիր նե րը 

 Սահ մա նել կար ճա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և  եր կա րա ժամ կետ նպա տակ ներ՝ 
հիմն վե լով SMART չա փո րո շիչ նե րի վրա։
Ն շել ի րա գործ ման հա մար անհ րա ժեշտ գոր ծո ղություն նե րը։
 Վար ժության արդ յուն քում բա ցա հայ տել հա ջո ղության գոր ծիք նե րի միջև առ
կա կա պը։

Տ ևո ղություն 20 րո պե
Անհ րա ժեշտ է Գլ խա վոր մո դե րա տոր 

 Հար ցա թերթ 
 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը նստում են կի սաշր ջա նաձև

 

@  Վարժության փուլերը

1.   Մո դե րա տո րը խնդրում է մաս նա կից նե րին մշա կել կար ճա ժամ ետ նպա տակ՝ ըստ 
SMART չա փո րո շիչ նե րի և  պա տաս խա նել այն բո լոր հար ցե րին, ո րոնք տրված են 
հար ցա թեր թում։ 

2.  Քն նար կում է և  ամ փո փում է ստաց ված արդ յունք նե րը։  Ցույց է տա լիս հա ջո ղության 
գոր ծիք նե րի միջև առ կա կա պը։

3.   Հանձ նա րա րում է անց նել միջ նա ժամ ետ և  եր կա րա ժամ ետ նպա տակ նե րի սահ ման
մա նը, ո րը կա րե լի է հանձ նա րա րել նաև որ պես տնա յին աշ խա տանք։

 

ՀԱՐ ՑԱ ԹԵՐԹ։ Ն պա տա կադ րում
 Կար ճա ժամ ետ նպա տա կի սահ մա նում (մեկ տա րի)

Ա. Ին չի՞ եք ցան կա նում հաս նել մեկ տա րի անց:
 Գոր ծո ղություն նե րի տե սա կը Անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րը  Ժա մա նա կա հատ ված

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

1. Ինչ պե՞ս կհաս նեք ձեր նպա տա կին, ի՞նչ քայ լեր են անհ րա ժեշտ (գոր ծո ղություն նե րի ցանկ)։
2. Ինչ պե՞ս կվե րահս կեք կամ կչա փեք ձեր ա ռա ջըն թա ցը (նշեք աշ խա տան քի չա փե լի 

ստան դարտ ներ):

_______________________________________________________________________________________

3. Ինչ պի սի՞ խնդիր ներ, խո չըն դոտ ներ եք տես նում։
Անձ նա կան Շր ջա պա տող ի րա կա նություն
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 Միջ նա ժամ ետ նպա տա կի սահ մա նում (ե րեք տա րի)

Բ. Ին չի՞ եք ցան կա նում հաս նել ե րեք տա րի անց:
_________________________________________________________________________________________

 Գոր ծո ղություն նե րի տե սակ Անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ  Ժա մա նա կա հատ ված

_________________________________________________________________________________________

1. Ինչ պե՞ս  կհաս նեք ձեր նպա տա կին, ի՞նչ քայ լեր են անհ րա ժեշտ (գոր ծո ղություն նե րի ցանկ)։
2. Ինչ պե՞ս կվե րահս կեք կամ կչա փեք ձեր ա ռա ջըն թա ցը (նշե’ք  աշ խա տան քի չա փե լի 

ստան դարտ ներ):

_________________________________________________________________________________________

3. Ինչ պի սի՞ խնդիր ներ, խո չըն դոտ ներ եք տես նում։ 
Անձ նա կան Շր ջա պա տող ի րա կա նություն

Եր կա րա ժամ ետ նպա տա կի սահ մա նում (հինգ տա րի)

Գ. Ին չի՞ եք ցան կա նում հաս նել հինգ տա րի անց:
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 Գոր ծո ղություն նե րի տե սակ Անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ  Ժա մա նա կա հատ ված

1. Ինչ պե՞ս կհաս նեք ձեր նպա տա կին, ի՞նչ քայ լեր են անհ րա ժեշտ (գոր ծո ղություն նե րի ցանկ)։
2. Ինչ պե՞ս կվե րահս կեք կամ կչա փեք ձեր ա ռա ջըն թա ցը (նշեք աշ խա տան քի չա փե լի  

ստան դարտ ներ):
______________________________________________________________________________

3. Ինչ պի սի՞ խնդիր ներ, խո չըն դոտ ներ եք  տես նում։ 
Անձ նա կան Շր ջա պա տող ի րա կա նություն
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2.6.  Վար ժություն «Կ լոր  Ռո բին»

Ա ռա ջադր ված 
խնդիր նե րը 

1. Ա ռաջ քա շել հնա րա վո րինս մեծ թվով գա ղա փար ներ՝ ապ րանք նե րի տե
սակ  նե րի վե րա բեր յալ,

2. Ս տու գել խմբի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղություն նե րը

Տ ևո ղություն 50 րո պե

Անհ րա ժեշտ է 1. Գլ խա վոր մո դե րա տոր, 
2.  Մո դե րա տո րի եր կու օգ նա կան, 
3. 2 ա սիս տենտ,
4. Գ րա տախ տակ ներ,
5. 30 սխե մա, 
6. 2 ներ կա մա տիտ, 
7. Փա փուկ գնդակ, փա փուկ տիկ նիկ կամ խա ղա լիք, 
8. կե տի կի ձև  ու նե ցող 80 գու նա վոր պի տակ ներ,
9. 1 խորհր դան շա կան մրցա նակ՝ հաղ թո ղի հա մար 

 Դա սա վո
րությու նը

 Մաս նա կից նե րը տե ղա վոր վում են նեղ շրջա նով:
Գլ խա վոր մո դե րա տո րը գտնվում է շրջա նի կենտ րո նում: 
 Մո դե րա տո րի 2 օգ նա կան նե րը գտնվում են գրա տախ տակ նե րի ու սխե մա նե րին 
կող քին:
2 ա սիս տենտ մո դե րա տո րի օգ նա կան նե րի հետ միա սին կանգ նած են մաս նա
կից նե րի շրջա նից դուրս:

 @  Վարժության փուլերը

1.   Բա ցատ րեք մտագ րո հի անց կաց ման կա նոն նե րը. 

2.  Երբ հար կա վոր է թի րա խա յին խմբի ու շադ րությու նը լսա րա նում գտնվող ա ռար կա
նե րի ա նուն նե րը նշե լու փո խա րեն այլ ուղ ղությամբ կենտ րո նաց նել, կա րե լի է  հանձ
նա րա րել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեության հետ կապ ված այլ ա ռա ջադ րանք: 
Օ րի նակ՝ տեխ նի կա կան ու սում ա կան հաս տա տություն ներ ա վար տած մաս նա կից նե
րին կա րե լի է խնդրել նշել ապ րանք ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ են շի նա րա րության կամ 
մե տա լուր գիա կան արդ յու նա բե րության հա մար, իսկ տեխ նո լո գիա նե րի բնա գա վա
ռի մաս նա գետ նե րին կա րե լի է խնդրել նշել միայն տեխ նի կա կան սար քա վո րում եր, 
քա ղա քա յին բնա կիչ նե րին՝ ներ կա յաց նել ար տա հան վող և  տե ղա կան շու կա յի հա մար 
նա խա տես ված ապ րանք նե րը և  այլն: Ընդ հա նուր առ մամբ, ե թե մո դե րա տոր նե րը 
անհ րա ժեշտ են հա մա րում, կա րե լի է ազ դե ցություն թող նել արդ յու նա բե րության ո րո
շա կի ո լորտ նե րի վրա:

3.  Ե թե չեն նշվել բա վա րար քա նա կությամբ ա ռա ջարկ ներ, կա րե լի է անց կաց նել «Կ լոր 
 Ռո բին»–ի երկ րորդ փու լը, որ տեղ ու շադ րության կի զա կե տում կլի նեն այլ ա ռար կա ներ, 
օ րի նակ` շու կա յում, դպրո ցում/ու սում ա կան հաս տա տությու նում առ կա ա ռար կա նե րը, 
ապ րանք նե րը և  այլն: 
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Արդյունքների ամփոփում

1.   Վար ժությունն ու ղեկց վում է ծի ծա ղով, աղ մուկա ղա ղա կով, ուս տի հաղ թո ղին 
պարգ ևատ րե լուց հե տո ցան կա լի է կար ճատև ընդ մի ջում ա նել, ո րից հե տո վեր լու
ծել արդ յունք նե րը՝ տա լով հետև յալ հար ցե րը. 
•	  Ի՞նչ զգա ցում ա ռա ջա ցավ ձեզ մոտ այն բա նից հե տո, երբ ներ կա յաց վե ցին այդ

քան մեծ քա նա կությամբ մտքեր՝ ապ րան քա տե սակ նե րի վե րա բեր յալ: 
•	  Կա րո՞ղ էիք եր ևա կա յել, որ ա ռաջ կքաշ վեն այդ քան շատ գա ղա փար ներ:  Հան

գեց րեք այն մտքին, որ մի գա ղա փարն իր հետ ևից ա ռաջ էր բե րում հա ջորդ 
մտքե րը, քա նի որ ա ռա ջարկ վում էին խենթ գա ղա փար ներ, և  հենց կոնկ րետ 
դրանց վրա որ ևէ մե կը չէր կենտ րո նա նում: 

2.  «Հ նա րամ տության վար պե տը» կա րող է ներ կա յաց նել իր բա ցատ րություն նե րը, թե, 
իր կար ծի քով, ինչ պե՞ս է ին քը կա րո ղա ցել հա ջո ղության հաս նել: 

2.7.  Վար ժություն «Ա սո ցիա ցիա ներ, ո րոնք ա ռա ջաց նում են պատ կեր նե րը»

Ա ռա ջադր ված 
խնդիր նե րը 

1. Ս տա նալ ապ րան քա տե սակ նե րի վե րա բեր յալ հնա րա վո րինս շատ թվով 
գա ղա փար ներ

2. Ս տեղ ծա գոր ծա կան մտքի զար գա ցում 
Տ ևո ղություն 50 րո պե
Անհ րա ժեշտ է 1. Գլ խա վոր մո դե րա տոր, 

2.  Մո դե րա տո րի 1 օգ նա կան, 
3. Ձ ևա վոր ված խմբե րի թվով գու նա վոր լու սան կար ներ/պատ կեր ներ՝ 

հետև յալ գրառ մամբ. «Ի՞նչ է անհ րա ժեշտ այս մար դուն» (լու սան կար նե րի 
բո վան դա կության վեր լու ծությունն ի րա կա նաց վում է երկ րորդ փու լում), 

4. Եր կո ւա կան մար կեր/գրիչ (բա ցա ռությամբ կար միր գույ նից) յու րա քանչ
յուր խմբի հա մար, 

5. Գ րա տախ տակ ներ, 
6. 1015 լրա ցու ցիչ քարտ, 
7.  Խորհր դան շա կան մրցա նակ հաղ թող խմբի հա մար

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը նա խա պես բա ժան վում են 45 հո գա նոց խմբե րի

@  Վարժության փուլերը

1.  Խմբերը ձևավորելուց հետո պատմեք մտագրոհի և դրա կանոնների մասին,  օրինակ՝  
ա) մի՛ քննադատեք, բ) թույլատրվում է գաղափարների ազատ հոսք, գ) ընտրությունը 
կատարվում է ավելի ուշ (Տե՛ս Հավելված 1. Մտագրոհին վերաբերող նյութեր):  

2.  տագրոհի կանոնները ներկայացնելուց հետո խմբերին բաժանեք ժողովրդագրական 
տարբեր բնութագիր ունեցող մարդկանց լուսանկարներ: Նախընտրելի է հետևյալ 
պատկերներով. 
ա) մանուկ կամ  մանկահասակ երեխա,
բ) միջին տարիքի տղամարդ, 
գ) միջին տարիքի կին, 
դ) տնային տնտեսությամբ զբաղված տղամարդ կամ կին, ծառայող (գրասենյակային 

աշխատակցի արտաքինով),
ե) տարեց տղամարդ կամ կին: 
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Պատկերները չպետք է կրեն ընդգծված տեղական կոլորիտ և ունենան չափազանց 
մանրամասն պատկերված խորապատկեր, որպեսզի մասնակիցները կարողանան 
գործածել իրենց անսահմանափակ երևակայությունը: 

3.  Խնդրեք խմբերին Ձեր ազդանշանից հետո, 10 րոպեի ընթացքում քարտերի վրա 
նշել հնարավորինս շատ արտադրատեսակներ, որոնք կպատասխանեն «Ի՞նչ է 
անհրաժեշտ այս մարդուն» հարցին: Այս հարցը գրված է նաև բոլոր սխեմաների վրա, 
որոնք բաժանվում են: Խմբերը պետք է հասկանան, որ իրենք մրցում են ( պետք է 
արտահայտեն առավելագույն թվով ասոցիացիաներ):  

4.  Անհրաժեշտության դեպքում խմբերին բաժանեք նաև լրացուցիչ սխեմաներ: Հերթով 
մոտեցեք խմբերին և քաջալերեք վերջիններիս արագ աշխատել: «Մտածեք նաև 
պատկերված անձի հետագա պահանջմունքների մասին»: 

5.  10 րոպե անց հայտարարեք, որ ժամանակը սպառվել է, և խնդրեք մարդկանց 
համարակալել ու հաշվել արտադրատեսակներին վերաբերող  գաղափարները: 

6.  Խմբերին խնդրեք իրենց սխեմաներն ամրացնել պատերին և ողջ խմբի ներկայությամբ 
հաշվել պատասխանները՝ կարմիր մատիտով ջնջելով կրկնվող տարբերակները կամ 
այն  պատասխանները, որոնք արտահայտում են ընդհանուր հասկացություններ 
(օրինակ՝ կահույք) կամ ֆիրմային  անվանումեր (օրինակ՝ Կոդակ): 

7.  Պարգևատրեք լավագույն խմբին:  

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ
Ապրանքատեսակների փոխարեն խմբերը կարող են նշել արտադրող 
ընկերությունների անուններ: 
Կարող է որոշակի ժամանակ պահանջվել, մինչ խմբերը կկարգավորեն իրենց 
աշխատանքը: 
Որոշ խմբեր և՛ ներկա, և՛ ապագա պահանջմունքները հաշվի առնելու փոխարեն 
սկզբում չափազանց մեծ ուշադրություն են դարձնում հենց լուսանկարին (օրինակ՝ 
ուտելիք՝ երեխայի համար, մանկական սնունդ) և այդպիսով հենց իրենք իրենց 
սահմանափակում են: 
Ապրանքների տեսակներին առնչվող մտքերը հաշվարկելիս որոշ խմբեր կարող 
են պնդել, որ  պատկերը չափազանց բարդ է` ասոցիացիաների առումով: 
Որոշ երկրներում ֆիրմային անվանումը կարող է փոխարինել ապրանքատեսակի 
անվանմանը, հատկապես այն շրջաններում, որտեղ տվյալ արտադրատեսակը 
ներկայացնում է ընդամենը մեկ ընկերություն, կամ ֆիրմային անվանումը 
նույնացվում է արտադրատեսակի հետ: 
Խմբերը ներկայացնում են ապրանքատեսակներին վերաբերող նույնանման 
մտքեր կամ նշում են կոնկրետ առարկաներ՝ միաժամանակ ներկայացնելով նաև 
ընդհանրացնող հասկացություններ: Օրինակ՝ գրում են աթոռ, սեղան՝ միաժամանակ 
նշելով նաև կահույք (ընդհանրացնող հասկացություն): Խնդրեք վերջիններիս 
հստակեցնել, թե ինչ նկատի ունեն կահույքը ասելով: Եթե պատասխանում որպես 
օրինակ կրկին նշվում են աթոռն ու սեղանը, ապա ջնջեք «կահույք» բառը: 
Որոշ խմբեր փորձում են լրացուցիչ ապրանքների անվանումներ գրանցել, անգամ 
եթե ժամանակն արդեն սպառվել է: 
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Պատկերների համար կարող եք օգտագործել ամսագրերից կտրածոներ: Դրանք 
չպետք է լինեն փոքր չափսի (A4 չափից ոչ փոքր): 
Մի՛ օգնեք խմբերին աշխատանքը կազմակերպելու գործում, քանի որ դա նույնպես 

ուսուցման մաս է կազմում: Ավելի ուշ քննարկեք խմբի աշխատանքի կազմակերպմանը 
վերաբերող հարցերը: Երկու մասնակից պետք է գրանցեն, իսկ մնացածները պետք է 
տան  ապրանքատեսակների անունները: 
Յուրաքանչյուր խմբին պետք է բաժանվի առանձին պատկեր:  
Որոշեք՝ նպատակահարմա՞ր է արդյոք ցույց տալ նկարներ, որտեղ երկու հոգի են 
պատկերված, թե՞ ոչ: Այդ դեպքում ստիպված կլինեք նկարներով ապահովել բոլոր 
մասնակիցներին, քանի որ սա մրցույթ է: Նկարները, որտեղ երկու հոգի են պատկերված, 
կարող են ավելի մեծ  թվով գաղափարներ առաջ բերել: 
Հետևեք ժամանակին, որպեսզի խմբերը միաժամանակ ավարտեն նշումներ կատարելը: 
Մոդերատորի ասիստետն օգնում է վերահսկել: 
Նշված ապրանքատեսակների քանակը ստուգելիս հրաժարվեք ընդունել այն տար բե
րակները, որտեղ ներկայացվում են ֆիրմային անվանումներ, անգամ այն դեպքում, եթե 
այս կամ այն ապրանքատեսակը ներկայացված է մեկ ընկերության կողմից: 
Նկարներում պատկերված մարդիկ պետք է արտացոլեն կամ օգնեն ընդգրկել 
մարդկային պահանջմունքների բոլոր ասպեկտները: Մի՛ օգտագործեք այնպիսի  
լուսանկարներ, որոնց վրա պատկերված են արևմուտքի ներկայացուցիչներ, 
քանի որ վարժության նպատակն է առանձնացնել այն ապրանքատեսակները, 
որոնք կարող են հիմնականում արտադրվել տվյալ երկրում, եթե, իհարկե, չեք 
ցանկանում խթանել գաղափարներ, որոնք միտված են զբոսաշրջության կամ 
արտահանման զարգացմանը: 

Տարբերակներ 
1.  Լուսանկարների փոխարեն կարելի է օգտագործել տղամարդու, կնոջ, երեխայի կամ 

ցանկացած այլ բան պատկերող սովորական նկար, որը կապված կլինի հետևյալ 
հարցի հետ. «Ի՞նչ է բացակայում այս նկարում»:

2.  Կարելի է առաջարկել մեկ այլ հարց ևս. «Ի՞նչ ապրանքներ և ծառայություններ են 
անհրաժեշտ մարդուն»:

3.  Վարժության նախնական տարբերակը, ինչպես նաև դրա տարատեսակները կարող 
են կատարվել ողջ լսարանի կողմից: 

Արդյունքների ամփոփում

1.  Հետաքրքրվեք մասնակիցներից, թե կազմակերպչական ինչ խնդիրների են 
բախվել խմբերը՝ մինչ վարժությունը կատարելը և դրա իրականացման ընթացքում 
(հանգեցրեք այն եզրակացությանը, որ աշխատանքն ավելի արդյունավետ կլիներ, 
եթե խմբի երկու կամ ավելի թվով անդամեր գրանցեին խմբի մացած անդամերի 
կողմից ներկայացվող գաղափարները): 

2.  Ինչո՞ւ որոշ խմբեր ավելի քիչ գաղափարներ առաջարկեցին (հանգեցրեք այն 
եզրակացությանը, որ դա պայմանավորված է՝ ա) կազմակերպական խնդիրներով, բ) 
անհատական կամ խմբային սահմանափակումերով, և ոչ թե բուն առաջադրանքով 
կամ մոդերատորի աշխատանքով): 
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2.8. Վարժություն «Մակրոընտրություն»

Առաջադրված 
խնդիրները 

Դուրս թողնել պակաս հեռանկարային գաղափարները, որոնք ստացվել են 
ուղեղային գրոհի ընթացքում՝ հասցնելով դրանց թիվը  20 արտադրատեսակի:

Տևողությունը 15 րոպե
Անհրաժեշտ է 1. Հիմնական վարող, 

2. Մակրո/միկրոընտրության արդյունքները՝ սխեմայի ու բաժանվող նյութերի 
տեսքով

3. 8 վատմանի թուղթ կամ լսարանային թղթյա պաստառներ,
4. ներկամատիտներ՝ բոլոր մասնակիցների համար

Դասավորություն Մասնակիցները նստում են կիսաշրջանաձև

@  Վարժության փուլերը

1.  Մասնակիցները պետք է շրջեն լսարանում և ընթերցեն ուղեղային գրոհի արդյունքում 
ստացված բոլոր գաղափարները (արտադրատեսակներին վերաբերող գաղափարներն 
արտացոլող սխեմաներ՝ ամրացված պատերին): Նրանցից յուրաքանչյուրն ինքնուրույն 
նշում է 20 ապրանքատեսակ, որոնք, իր կարծիքով, առավել կիրառելի են տեղական 
(կամ արտահանման շուկայի) պայմաններում: Կարելի է տալ հետևյալ ուղղորդող 
ցուցումը. 
«Առանձնացրեք 20 ապրանքատեսակ, որոնք, ձեր կարծիքով, հնարավոր է արտադրել 
և իրացնել տվյալ շրջանում (վայրում)՝ ստանալով շահույթ»: 

2.  20 տեսակի ապրանքների վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար մասնակիցներին 
հատկացրեք առավելագույնը 1 ժամ ժամանակ:  
Ձևաթերթի ձախ հատվածում թվարկված 20 ապրանքատեսակները հիմնականում 

անհրաժեշտ են միկրոընտրությանը նվիրված դասաժամի ընթացքում իրականացվող 
հետագա ընտրության համար: Վարողները նախօրոք այն պատրաստում են որպես նմուշ, 
որը պետք է կրկնօրինակվի բոլոր մասնակիցների կողմից: 
3.  Մասնակիցներին խնդրեք ուշադրություն չդարձնել սխեմայի մացած հատվածներին: 

Ուշադրությունն անհրաժեշտ է կենտրոնացնել 20 առավել հեռանկարային ապրանքա
տեսակներն առաջին սյունակում գրանցելու վրա: 

4.  Տեղեկացրեք մասնակիցներին, որ չպետք է սահմանափակվել 20 ապրանքատեսակով, 
որոնք գտնվում են սենյակում և առանձնացվել են ուղեղային գրոհի ընթացքում: 

5.  Խնդրեք մասնակիցներին իրենց արդյունքները ներկայացնել ողջ լսարանին: 

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ

Որոշ մասնակիցներ կարող են խնդրել ներկայացնել լրացուցիչ պարզաբանումներ 
ու ներկայացվող 1000 գաղափարից վերջնական ընտրությունը կատարելու համար 
նախատեսված միջոցներ: Այս փուլից սկսած՝ որոշ մասնակիցներ կարող են 
ցանկություն հայտնել գաղտնի պահել իրենց ընտրած նախագծերին վերաբերող 
գաղափարները, ուստի միայն որոշ մասնակիցներ կարող են դրանք ներկայացնելու 
պատրաստակամություն հայտնել: 
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ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Ընդգծեք, որ 20 արտադրատեսակի ընտրության համար լրացուցիչ գործիքներ 
չեն պահանջվում: Նշեք, որ դա նախատեսվում է հաջորդ փուլի համար: 
Մասնակիցները կարող են գրանցել նաև այն արտադրատեսակների 

անվանումները, որոնք լսարանում շրջելիս ծագել են իրենց մտքում, և որոնք 
ներկայացված չեն սխեմաների վրա (ապրանքատեսակներին վերաբերող 
գաղափարներ, որոնք արծարծվել են ուղեղների գրոհի ժամանակ): 
Կարող եք ասել, որ մասնակիցները սկզբում պետք է գրանցեն բոլոր գաղափարները, 
որոնք թվում են իրագործելի, իսկ ավելի ուշ դրանց թվից առանձնացվում են 20ը: 

Տարբերակներ
Ամփոփեք այս փուլը արտադրատեսակներին վերաբերող 20 գաղափարի ընտրությամբ, 

սակայն դեռևս մասնակիցներին մի՛ ներկայացրեք միկրոընտրության ձևաչափը: 
 
Արդյունքների վերլուծություն չի պահանջվում: 

2.9. Վարժություն «Միկրոընտրություն»

Առաջադրված 
խնդիրները 

Կրճատել առանձնացված 20 գաղափարի թիվը՝ հասցնելով 3ի, Երկրում/
տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասնակիցների իմացության 
գործոնն օգտագործել անհատական ծրագրերում

Տևողություն 35 րոպե

Անհրաժեշտ է 1. Հիմնական վարող, 
2. Վարողի 1 օգնական, 
3. Բաժանվող նյութ՝ «Միկրոընտրության չափանիշները»,
4. Մակրոմիկրոընտրութան արդյունքների սխեման, 
5. Ներկամատիտներ՝ բոլոր մասնակիցների համար, 
6. Մեկական թղթյա լսարանային պաստառ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի համար

Դասավորություն Մասնակիցները նստում են կիսաշրջանաձև:

@  Վարժության փուլերը

1.  Առանձին սխեմայի միջոցով բացատրեք գնահատման համակարգը (15 միավորանոց 
սանդղակ), որը բաղկացած է 5 չափորոշիչից: Յուրաքանչյուր առանձին նախագծի 
համար կիրառելի են հետևյալ չափորոշիչները կամ գործոնները. 
ա) արտադրանքի իրացման համար շուկայի առկայություն,
բ) ապրանքների արտադրության համար անհրաժեշտ որակավորում ունեցող 

աշխատուժի առկայություն, 
գ) ապրանքների արտադրության համար անհրաժեշտ արտադրական տեխ նոլո

գիաների առկայություն, 
դ)  արտադրության համար անհրաժեշտ հումքի առկայություն, 
ե)  կառավարության գերակայությունները՝ նախագծի իրականացման նպատակով 

խթանների կամ աջակցության տրամադրման տեսանկյունից: 
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Բերված չափորոշիչները գնահատվում են հետևյալ  սանդղակով. 
1 – վատ
2 – միջակ 
3 – բավարար 
4 – շատ  լավ 
5 – գերազանց 

2.  Խնդրեք մասնակիցներին գնահատել մակրոընտրության արդյունքում առանձնացված 
և ձևաթերթերում ներառված 20 արտադրատեսակը: Յուրաքանչյուր մասնակից 
կատարում է գնահատում, որը հիմվում է նախկինում կուտակած գիտելիքի, փորձի, 
ինչպես նաև վարողի խորհրդատվության վրա: 

3.  Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը պետք է իրականացնի բոլոր 20 արտա դրա
տեսակներին տրված գնահատականների հաշվարկը: 

4.  Ներդրեք «հաջողության որոշիչ գործոն» հասկացությունը: Այն չափազանց կարևոր 
գործոն է, որն ազդեցություն է թողնում բիզնեսի վրա: Դրա բացակայությունը 
դատապարտում է բիզնեսն անհաջողության: Այլ կերպ ասած,  շնորհիվ իր ունեցած 
ազդեցության, այն վճռորոշ կարևորություն ունի  բիզնեսի հաջողության համար:   
Անգամ եթե նախագծի ընդհանուր գաղափարը գերազանց գնահատական է ստացել,  
հաջողության որոշիչ  գործոնի  թույլ լինելու կամ բացակայության  պարագայում 
նախագծի գաղափարը հնարավոր չի լինի իրագործել, մինչև որ չհաղթահարվեն 
հաջողության որոշիչ գործոնի թույլ լինելով կամ բացակայությամբ պայմանավորված 
բացասական հետևանքները:
Հաջողության գործոնի գնահատման հատվածը ձևաթերթի վերջին սյունակն է: 
Տվյալ գործոնը քննարկվում է արտադրատեսակներից յուրաքանչյուրի, հատկապես 
առավելագույն միավորներ ստացած երեք արտադրատեսակի համար: 
Օտարերկրյա զբոսաշրջիկներին վաճառելու համար նախատեսված արտադրանքի 
հաջողության համար որոշիչ գործոն կարող է  հանդիսանալ  զբոսաշրջության բնա
գավառում իրականացվող քաղաքականությունը, տեղական հագուստի արտա դրու
թյան համար հաջողության որոշիչ  գործոն կարող է լինել  արտասահմանյան ֆիրմային 
անվանման օգտագործումը: 

5.  Խնդրեք կամավորներին լսարանին ներկայացնել իրենց ուսումասիրության 
արդյունքները (առավել խոստումալից և իրագործելի երեք նախագծերը): Առաջարկեք 
մացած մասնակիցներին մեկնաբանել ներկայացվող արդյունքները, հատկապես 
տրված միավորները և հաջողության որոշիչ գործոնը: 

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ

Գոյություն ունի գնահատականը բարձրացնելու կամ իջեցնելու միտում: 
Գնահատականները կարող են տրվել պատահականորեն: 
Հնարավոր է, որ հաջողության որոշիչ գործոնի նշանակությունը անմիջապես կամ 
հստակ չընկալվի: 
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ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Իրատեսական գնահատման համար բարձրացրեք մասնակիցների խստա պա
հանջությունը: Մի քանի անգամ հիշեցրեք, որ 5ը նշանակում է գերազանց և 
առանձնացվող արտադրանք, ոչ թե պարզապես ցույց է տալիս դրական 

վերաբերմունքը: 
Եթե նույնանման ընդհանուր բարձր գնահատական ստանում են մի քանի ապրան
քատեսակներ, ապա մասնակիցներին խնդրեք անդրադառնալ դրանց՝ առանձնացնելու 
համար երեք լավագույն ապրանքատեսակները՝ մասնավորապես հաջողության 
որոշիչ գործոնի տեսանկյունից: 

Արդյունքների վերլուծություն չի պահանջվում։

2.10. Վարժություն «SWOT վերլուծություն»

Առաջադրված 
խնդիրները 

1. Մանրակրկիտ ուսումնասիրել արտադրական գաղափարները՝ 
դրանց ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների ու վտանգների 
տեսանկյունից,

2. Սովորեցնել մասնակիցներին օգտագործել անհատական ծրագրերի, 
արտադրատեսակների մշակման համար նախատեսված գործիքները, 

3. Օժանդակել անհատական ծրագրերի մշակմանը,
4. Հավաքել հնարավորինս շատ ինֆորմացիա՝ նախքան խմբերում 

մշակված համապատասխան ծրագրերի վերաբերյալ վերջնական 
որոշում ընդունելը,

5. Գնահատեք ինքներդ ձեզ՝ ընտրված անհատական ծրագրի 
տեսանկյունից  (լրացում՝ անհատական հաշվեկշռին)

Տևողություն 20 րոպե

Անհրաժեշտ է 
 

1. Գլխավոր մոդերատոր ,
2. Սխեմա «SWOT վերլուծության կառուցվածքը»»,
3. Տրամադրվող նյութեր՝ «SWOT վերլուծության բաղադրիչները»,
4. 2ական գրատախտակ յուրաքանչյուր խմբի համար,
5. Ներկամատիտներ

Դասավորություն Մասնակիցները նստում են կիսաշրջանաձև

@  Վարժության փուլերը

1.  Երեք քառակուսիների բաժանված սխեմայի միջոցով բացատրեք SWOT վերլուծության 
նշանակությունն ու իմաստը: 
Թույլ և ուժեղ կողմերը վերաբերում են բացառապես առաջարկվող նախագծին 
վերագրվող ներքին գործոններին, այն է` առաջարկվող արտադրանքի մարքեթինգին 
և արտադրությանը:  Դա արտադրանքի բնույթն ու էությունն է, այդ թվում նաև 
գործարարի ունակությունները, արժեքները և ռեսուրսները: Սովորաբար ներքին 
գործոնները ցույց են տալիս վերահսկելիության սահմանները: Հնարավորություններն 
ու վտանգները վերաբերում են արտաքին գործոններին, որոնք հիմնականում գտնվում 
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են գործարարի վերահսկողության շրջանակից դուրս: Բացասական ասպեկտների 
հատկորոշումը (թույլ կողմեր, վտանգներ) հետաքրքրություն է ներկայացնում բանկերի 
ղեկավարների համար. այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ինտենսիվորեն աշխատել 
տվյալ հարցերի ուղղությամբ:  Մասնակիցները, մասնավորապես, պետք է կարողանան 
սկզբնական շրջանում վերհանել, իսկ այնուհետև  գործարարի  հնարավորությունների 
սահմաններում վերացնել  այդ թույլ կողմերը: 

2.  Օգտագործելով նախօրոք պատրաստված սխեման (SWOT քառակուսիներ, Հավելված 1)՝ 
առաջարկեք մասնակիցներին նախ՝ թվարկել իրենց ծրագրերի/արտադրատեսակների 
ուժեղ կողմերը, իսկ այնուհետև՝ թույլ կողմերը, հնարավորություններն ու վտանգները, 
որոնց կարող է բախվել առաջարկվող արտադրատեսակը/ծրագիրը, այսինքն` այն 
արտադրատեսակը/ծրագիրը, որը  մերժվել է (մի՛ անդրադարձեք այն արտադրանքին, 
որի վրա մասնակիցները դեռ աշխատում են): 

3.  Քննարկեք ծրագրերի, նախագծերի տարբեր կողմերը, այնուհետև օգտվեք ճիշտ 
քառակուսուց: Խնդրեք մասնակիցներին հաշվի առնել  նաև այն ուժեղ և թույլ կողմերը, 
որոնք վերջիններս նկատել են անհատական հաշվեկշիռները լրացնելուց մի քանի օր 
անց: Թույլ և ուժեղ կողմերին վերաբերող նշումերն անհրաժեշտ  է ներառել SWՕT 
վերլուծության սխեմայի համապատասխան քառակուսիներում: 

4.  Օգտագործելով տվյալ օրինակը՝ խնդրեք մասնակիցներին առանձնացնել իրենց 
ընտրած երեք ապրանքատեսակից մեկը և հաջորդ 30 րոպեի ընթացքում SWOT 
վերլուծություն կատարել:  

5.  Խնդրեք մի քանի կամավորների 5 րոպեի ընթացքում պատմել SWOT վերլուծության 
արդյունքների մասին: Այս վարժությունն իր մեջ կրում է ուսուցման չափազանց 
կարևոր բաղադրիչ, քանի որ դուք՝ որպես գլխավոր մոդերատոր, մեկնաբանում 
եք արդյունքների վերաբերյալ մասնակիցների հակիրճ հաղորդումը, օրինակ` այն 
գործոնների հստակ ներկայացումը, որոնք ազդում են ծրագրերի իրագործելիության 
վրա, դիտարկումեր եք կատարում ուժեղ և թույլ կողմերի, վտանգների սահմանման 
ճշգրտության վերաբերյալ և այլն: 

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ

Որոշ մասնակիցներ ճիշտ չեն ընկալում չորս հոդվածների կատեգորիաները: 
Որոշ մասնակիցներ ցանկանում են գաղտնի պահել իրենց հեռանկարային գաղա
փարները: 

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Համոզվեք, որ SWOT վերլուծության օրինակի վրա հիմնված վարժությունը 
կատարելիս օգտագործվող տերմինները ճիշտ են ընկալվում ողջ լսարանի կողմից: 
Անցկացրեք զուգահեռ նշված վարժության և անհատական հաշվեկշռի միջև: 

Տարբերակներ 
Եթե մասնակիցների մեծ մասի համար վերլուծության գործիքները դեռևս ընկալելի 

չեն, ապա կարելի է խմբերում իրականացնել ևս մեկ ապրանքատեսակի վերլուծություն:
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Արդյունքների ամփոփում

1.  Որո՞նք էին SWOT վերլուծության ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրները: Ի՞նչն է դեռևս 
մում անհասկանալի: 

2.  Թող ձեր փոխարեն պատասխանեն մասնակիցները: Այդպես դուք կկարողանաք 
ստուգել՝ արդյո՞ք մասնակիցների մեծամասնությունն ընկալել է հիմական 
գաղափարը, թե՞ ոչ: 
Ի վերջո, փնտրեք նոր օրինակներ, որոնք կպարզաբանեն անհասկանալի կողմերը 

(հիմնականում դժվարություն է առաջացնում այն հարցը, թե որ խմբում պետք է դասել 
հումքին առնչվող ծախսերը, և կարո՞ղ է արդյոք դա վերահսկել գործարարը, թե՞ ոչ): 
Պարզաբանեք, որ տարբեր արտադրատեսակների համար իրավիճակը կարող է տարբեր 
լինել: Կարևորն այն է, թե որքանով է գաղափարը հասկանալի, և ճի՞շտ է մշակված 
արդյոք ռազմավարությունը, թե՞ ոչ՝ հաշվի առնելով թույլ կողմերը և վտանգները:  

2.11. Վարժություն «Մինի շուկա»

Առաջադրված 
խնդիրները 

1. Համոզել սպառողին ձեռք բերել մասնակցի կողմից արտադրված կամ 
մասնակցին պատկանող իրը/ապրանքը

2. Ցուցաբերել ստեղծագործական  մոտեցում
3. Վերլուծել նպատակային շուկան
4. Մշակել մարքեթինգային ռազմավարություն

Տևողություն 50 րոպե

Անհրաժեշտ է 1. Գլխավոր մոդերատոր 
2. Արտադրության համար անհրաժեշտ նյութեր (գունավոր թուղթ, մարկեր, 

մկրատ, սոսինձ), վարժության հրահանգները՝  ֆլիփչարթի վրա

Դասավորություն Մասնակիցները նստում են կիսաշրջանաձև

@  Վարժության փուլերը

1.  Վարժության պայմանների ներկայացում.
• Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է  3  րոպե ժամանակ, որպեսզի նա որոշի,  թե 

ինչ ապրանք է վաճառելու դասընթացավարին:
• Ապրանքը պետք է պատկանի մասնակցին կամ արտադրվի իր կողմից սահմանված 

ժամանակահատվածում:
• Տվյալ ապրանքի առավելագույն արժեքը  կազմում է 1000 դրամ:
• Դուք ձեռք եք բերելու միայն 3 ապրանք՝ վճարելով կանխիկ դրամով:
• Մասնակիցներին տրվում է 3 րոպե՝  ապրանքի մարքեթինգային ռազմավարությունը 

մշակելու, արտադրելու և նախապատրաստվելու համար:
• Մասնակիցներին տրվում է 2 րոպե՝ իրենց ապրանքը ներկայացնելու/գովազդելու 

համար:
• Ապրանքի վաճառքից հետո այն չի վերադարձվում:
• Մասնակիցները հնարավորություն ունեն ապրանքի արտադրության համար 

ան վճար օգտագործել գունավոր թղթեր, մարկեր, մկրատ, սոսինձ և այլ պարա
գաներ։
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2.  Անհրաժեշտ է նշել, որ մասնակիցները միմյանց հետ մրցակցում են, և ձեռք է բերվելու 
ընդամենը 3 ապրանք։

3.  Անհրաժեշտ է հետևել ժամանակին>լրացուցիչ  րոպե չի տրվելու։ Մասնակիցները 
պետք է ապրանքները դասավորեն իրենց առջև։  

4.  Անհրաժեշտ է մոտենալ յուրաքանչյուր մասնակցի և ուշադիր լսել նրանց գովազդը 
իրենց ապրանքի վերաբերյալ՝ հետևելով, որ այն չգերազանցի 2 րոպեն։ Կարծես դուք 
պատահականության սկզբունքով կամ նպատակաուղղված այցելում եք «խանութ»։

5.   Դուք կարող եք տեղում որոշում կայացնել այս կամ այն ապրանքի ձեռք բերման 
վերաբերյալ և բարձրաձայնել դրա մասին, կամ թողնել դա խաղի ավարտին։ 
Մանրամասնեք գնման շարժառիթները։

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ

Մասնակիցները կարող են հայտնվել սթրեսային իրավիճակում, քանի որ նրանց 
տրվել է ընդամենը 3 րոպե որոշում կայացնելու, այնուհետև տվյալ ապրանքն 
արտադրելու համար։
Վարժության պայմանների համաձայն՝ մասնակիցները պետք է վաճառեն 
իրենց կողմից արտադրված կամ իրենց պատկանող որևէ իր: Հնարավոր է՝ որոշ 
մասնակիցներ փորձեն վաճառել տվյալ տարածքում առկա այլ իրեր, օրինակ՝ 
ժամացույց, մարկեր և այլն։
Հնարավոր է, որ որոշ մասնակիցներ կաշկանդված լինեն և  լավ չգովազդեն իրենց 
ապրանքը։
Որոշ մասնակիցներ կարող են  չափից ավելի ակտիվություն ցուցաբերել, կաղմկել, 
ինչի հետևանքով վարժությունը գերակտիվ ընթացք կարող է ստանալ։

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Վարժության հրահանգներն անհրաժեշտ է նախապես գրել գրատախտակի 
կամ ֆլիփչարթի վրա։
• Հաճախորդին ապրանք վաճառեք:
• Ապրանքի մարքեթինգային ռազմավարության մշակման,  արտադրության և 

նախապատրաստական աշխատանքների համար տրվում է 3 րոպե:
• Ապրանքը պետք է արտադրվի ձեր կողմից կամ պատկանի ձեզ:
• Ձեռք է բերվելու ընդամենը 3 ապրանք՝ կանխիկ դրամով:
• Ձեռք բերված ապրանքը փոխանակման կամ վերադարձի ենթակա չէ:
• Ապրանքի առավելագույն արժեքը 1 000 ՀՀ դրամ է:
• Ապրանքի վաճառքը պետք է շահութաբեր լինի վաճառողի համար:
• Ապրանքը գովազդելու համար տրվում է 2 րոպե։

Անհրաժեշտ է խստորեն հետևել ժամանակի սահմանափակումներին՜ հնարավորություն 
չտալով մասնակիցներին օգտվել հավելյալ րոպեներից՝ որոշում կայացնելու համար, 
որպեսզի մասնակիցերը զգան այդ ճնշումը։ 

Եթե նկատում եք, որ մասնակիցները, կրճատելով ժամանակը փորձում են այլ 
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մասնակիցներից կամ տվյալ տարածքից վաճառքի նպատակով «վարձակալել» այլ իրեր, 
փորձեք նորից ներկայացնել վարժության հրահանգները։

Հնարավոր է, որ որոշ մասնակիցներ դժվարանան սահմանափակ ժամանա կա
հատ վածում որոշում կայացնել արտադրվող ապրանքի մասին: Այդ դեպքում կարող եք 
խորհուրդ տալ, օրինակ, պատրաստել գեղեցիկ բացիկ, մատուցել որևէ ծառայություն  և 
այլն։

Այցելելով «խանութներ»՝ փորձեք առավել կաշկանդված մասնակիցներին ներ
քաշել երկխոսության մեջ։ Ուսուցողական տեսանկյունից առավել կարևորվում են մար
քեթինգային ռազմավարությունը և սպառողների հետ բանակցելու նրբությունները։

Համոզվեք, որ մասնակիցները լիարժեք ընկալել են այն միտքը, որ իրենց կողմից 
վաճառված ապրանքը ետ չի վերադարձվելու։

Անհրաժեշտ է հետևել, որպեսզի մասնակիցները «չվաճառեն» խոստումներ, մինչդեռ 
ծառայություն նույնպես կարող են վաճառել։

Ցանկալի է, որպեսզի մասնակիցներն իրենց ապրանքը գովազդեն բարձրաձայն, 
հասանելի բոլոր մասնակիցների համար։

Սահմանեք որևէ հերթականություն, որպեսզի բոլոր մասնակիցները միաժամանակ 
չփորձեն ներկայացնել իրենց ապրանքը։

Արդյունքների ամփոփում

1.  Ինչ՞ զգացողություններ ունեցան մասնակիցները սահմանափակ ժամանա
կահատ վածում որոշում ընդունելիս, ապրանք արտադրելիս կամ ապրանքը 
վաճառելիս։ Անհրաժեշտ է կենտրոնանալ այն մտքի վրա, թե ինչպես է մասնակիցը 
որոշել, թե ինչ ապրանք արտադրի, ինչո՞ւ է որոշել հենց այդ ապրանքը վաճառել։ 
Աստիճանաբար մասնակիցներին մոտեցնել այն գաղափարին, թե արդյոք որևիցե 
մասնակից փորձել է պարզել սպառողի պահանջմունքները, հետաքրքրվել, թե ինչ 
է ուզում սպառողը։  

2.  Ի՞նչ մարքեթինգային ռազմավարություն էիք մշակել։ Պատասխանները գրեք գրա
տախտակի վրա, օրինակ՝ ագրեսիվ իրացում, խաղաղ և հարմարավետ մթնոլորտ, 
սպա ռողի վրա ապրանքային տեսքից ստացված տպավորություն,  ապրանքի 
յուրահատկության վերհանում և այլն։

3.  Ինչո՞ւ ապրանքների համար զեղչային առաջարկները մի դեպքում աշխատեցին, 
այլ դեպքերում՝ ոչ։ Նշեք, որ որոշ վաճառողներ չունեին գնային ճկուն համակարգ, 
որոշները, համապատասխան մթնոլորտ չէին ստեղծել, իսկ ոմանք էլ հաճախորդի 
հետ բանակցելու ժամանակ շատ կտրուկ էին և լակոնիկ։
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2.12.  Վար ժություն  « Հար ցում եր»

Ա ռա ջադր ված 
խնդիր նե րը 

1. հաս կա նալ յու րա քանչ յու րի նա խագ ծի մա սով հիմ նա կան տե ղե կություն ներ 
տրա մադ րող նե րի (օ րի նակ՝ գնորդ նե րի, մե ծա ծախ առև տուր ի րա կա նաց
նող նե րի, մա տա կա րար նե րի, մրցա կից նե րի) շրջա նում անց կաց վող հար
ցում նե րի կար ևո րությու նը, 

2. ա վե լաց նել սե փա կան գի տե լիք նե րը տե ղե րում անց կաց վող հար ցում նե րի 
վե րա բեր յալ, 

3. սահ մա նել հար ցազ րույց նե րի անց կաց ման հա մա պա տաս խան ձևա չա փը,
4. տե ղե րում ի րա կա նաց նել մար քե թին գա յին աշ խա տանք նե րը, սո վո րել 

ստա  նալ մար քե թին գա յին հիմ նա վոր ված տվյալ ներ՝ սե փա կան նա խագ ծե
րի  մա սով։

Տ ևո ղություն 80 րո պե
Անհ րա ժեշտ է 1. գլխա վոր մո դե րա տոր

2. մո դե րա տո րի 1 օգ նա կան
3. 8 կա մա վոր
4. հարց ման գնա հատ ման ձևա թերթ (Ձ ևա թերթ 1)
5. հար ցազ րույ ցի ձևա չա փը ներ կա յաց նող ձևա թերթ (Ձ ևա թերթ 2)
6. դե րա յին թեր թիկ ներ մաս նա կից նե րի հա մար
7. սե ղան՝ ա ռա ջադ րանք նե րը կա տա րե լու հա մար
8. 4 ա թոռ

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը նստած են կի սաշր ջա նաձև

@  Վարժության փուլերը

1.   Մաս նա կից նե րին ներ կա յաց րեք հարց ման անց կաց ման մե թո դը և  տե ղե կաց րեք, որ 
տվյալ պա րապ մունքն անց կաց վե լու է դե րա յին խա ղի ձևով: Խնդ րեք 4 կա մա վոր նե րի 
կա տա րել հար ցազ րու ցա վա րի, իսկ 4 այլ մաս նակ ցի՝ հարց վող նե րի դե րեր: 

2.   Մո դե րա տո րի օգ նա կանն ուղ ղոր դում է  հար ցազ րու ցա վար նե րին՝ տա լով հա մա պա
տաս խան ցու ցում ներ:  Տե ղե կաց րեք վեր ջին նե րիս, որ նրան ցից յու րա քանչ յու րը հար
ցազ րույց է ու նե նա լու տար բեր մարդ կանց հետ, ո րոնց ներ կա յությու նը տի պիկ է այն 
ի րա վի ճակ նե րի հա մար,  ո րում հար ցազ րու ցա վար նե րը կա րող են հայտն վել տե ղե
րում  կա տար վող աշ խա տանք նե րի  ժա մա նակ: Ն րանք հար ցազ րույց են անց կաց նե
լու՝ (ա) պե տա կան ծա ռա յո ղի, (բ) տնա յին տնտե սու հու, (գ) բան կա յին աշ խա տո ղի, (դ) 
մրցակ ցի հետ:  Հար ցազ րու ցա վար նե րից յու րա քանչ յու րը պետք  մշա կի հար ցա շար՝ 
կազմ ված ըն դա մե նը 5 հար ցից:  Յու րա քանչ յուր հար ցազ րույ ցի հա մար տրվում է 10 
րո պե, ընդ ո րում՝ հար ցազ րու ցա վար նե րը չգի տեն, թե ում դե րում է հան դես գա լիս 
ի րենց խա ղըն կե րը:

3.  Որ պես գլխա վոր մո դե րա տոր՝ ներ կա յաց րեք հարց վող նե րին, թե ինչ կա նոն նե րի 
նրանք պետք է հետ ևեն: Ն րան ցից յու րա քանչ յու րից պա հանջ վում է կա տա րել ո րո շա
կի դեր. 
ա) պե տա կան ծա ռա յող. 
 Պետք է ակ տի վո րեն պա տաս խա նի հար ցե րին, սա կայն ի րա կա նում վեր ջի նիս հետ 

հար ցազ րույց անց կաց նե լու անհ րա ժեշ տություն չկա:  Նա ձևաց նում է, թե հենց ինքն 
է այն ան ձը, ով անհ րա ժեշտ է ձեզ:  Նա պետք է  չա փա զանց ա զատ ու ճար տար իր 
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խոս քում, սա կայն զրույ ցի 10 րո պե նե րի ըն թաց քում որ ևէ կոնկ րետ տե ղե կություն չեք 
ստա նա: Ու ղիղ   պա տաս խան ներ չեն տրվում, սա կայն դրանք ներ կա յաց վում են շատ 
պատ կե րա վոր, տպա վո րիչ ձևով: 

բ) Տ նա յին տնտե սու հի. 
  Դրս ևո րում է  չա փա զանց ան շա հագր գիռ վար քա գիծ: Կ պա տաս խա նի միայն ա ռա

ջարկ վող հար ցե րին: Ե թե հար ցազ րու ցա վա րը հար ցեր չտա, նա պար զա պես լուռ 
կսպա սի և  եր բեք շփման նա խա ձեռ նությունն իր ձեռ քը չի վերց նի: 

գ) Բան կա յին ծա ռա յող.
  Ակ տիվ գոր ծող անձ է, ով տրա մադ րում է ռեալ տե ղե կատ վություն: Ա վե լի շուտ ինքն 

է վա րում զրույ ցը, քան պա տաս խա նում հար ցե րին:  Բան կա յին աշ խա տո ղը մշտա
պես ա ռա ջար կում է իր ծա ռա յություն նե րը և տ րա մադ րում է տե ղե կություն ներ հար
ցազ րու ցա վար նե րին: 

դ) Մրցա կից. 
 Սո վո րա բար նա ցան կա նում է նվա զա գույ նի հասց նել մրցակ ցությու նը և  վա խե

նում է որ ևէ տե ղե կություն տա լուց:  Սա կայն ե թե հար ցը վե րա բե րում է ան ձամբ 
ի րեն, ա պա տրա մադ րում է հա մա պա տաս խան  տե ղե կատ վություն: Ն ման ան ձինք 
ան կաշ կանդ են  ար տա հայտ վում, երբ խոս քը վե րա բե րում է ձեռք բե րում նե րին: 

 Մինչ հարց վող ներն ու հար ցազ րու ցա վար նե րը պատ րաստ վում են դե րա յին վար
ժությա նը, մո դե րա տո րի օգ նա կա նը մաս նա կից նե րին բա ժա նում է չորս խումբ դի տորդ նե
րի:  Խմ բե րից  յու րա քանչ յու րը հետ ևում է դե րա յին խա ղե րից որ ևէ մե կի ըն թաց քին, ին չից 
հե տո քննարկ վում են դի տար կում նե րի արդ յունք նե րը՝ հետև յալ ուղ ղություն նե րով. 

ա) հա մա ռոտ նկա րագ րեք, թե ինչ է տե ղի ու նե ցել, 
բ) նկա րագ րեք հար ցե րի ո րա կը և  հար ցազ րույց անց կաց նե լու հար ցազ րու ցա վար նե

րի կող մից կի րառ վող մե թո դը, 
գ) նկա րագ րեք ստաց ված տե ղե կատ վության ո րա կը, 
դ) լրաց րեք ձևա թերթ 1ը:
Երբ բո լորն ար դեն պատ րաստ են, խնդրեք ա ռա ջին զույ գին (պե տա կան ծա ռա յող և 

 հար ցազ րու ցա վար), այ նու հետև՝ երկ րորդ զույ գին (տնա յին տնտե սու հի և  հար ցազ րու ցա
վար), և  եր րորդ զույ գին (բան կա յին աշ խա տող և  հար ցազ րու ցա վար), խնդրեք 10 րո պեի 
ըն թաց քում կա տա րել ի րենց դե րա յին վար ժությու նը: 

 Դե րե րը կա տա րե լուց հե տո շնոր հա կա լություն հայտ նեք յու րա քանչ յուր զույ գին:

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ

Դերային խաղը կարող է ոչ իրական լինել, եթե մասնակիցները չհետևեն իրենց 
դերային առաջադրանքին, կամ եթե ընտրությունը վատ կատարվի: 

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Խորհուրդ է տրվում կամավորներին նախապես (գուցե անգամ դասընթացից մեկ 
օր առաջ) տեղեկացնել նախատեսվող դերային խաղի, նյութերի, այդ թվում՝  
դերերը կատարելու համար համապատասխան հագուստ նախապատրաստելու 

անհրաժեշտության մասին:
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  Տարբերակներ

Ներկայացված դերային խաղը կարող է օգտագործվել ռազմավարական արձա
գանք ման վարժության փոխարեն: Հարցվողների դերերը կատարելու համար կարելի 
է հրավիրել իրական մարդկանց: Կարելի է նաև օգտագործել տեսախցիկ՝ այդպիսով 
հեշտությամբ վերարտադրելով տվյալ տեսարանը: 

Արդյունքների ամփոփում

1.  Հարց վող նե րից պար զեք, թե ինչ պի սի զգա ցո ղություն ու նեն հար ցազ րույ ցից հե
տո:  Վեր ջին նե րից հե տաքրքր վեք նաև, թե ինչ  կա ռա ջար կեին հար ցազ րու ցա
վար նե րին՝ հարց ման գոր ծըն թա ցը բա րե լա վե լու նպա տա կով, 

2.  խնդրեք հար ցազ րու ցա վար նե րին ներ կա յաց նել ի րենց զգա ցո ղություն նե րը խմբի 
հետ: Ի՞նչ կար ծիք ու նեն հարց վող նե րից ստաց ված տե ղե կատ վության մա սին: Ի՞նչ 
նշում եր են կա տա րել (խնդրեք ցույց տալ նշում ե րը): Արդ յոք հե՞շտ էր, թե՞ դժվար 
տվյալ ա ռա ջադ րան քը: Ինչ պե՞ս հաս նել ա վե լի լավ արդ յուն քի՝ տե ղե րում անց
կաց վող հար ցում ե րի տե սանկ յու նից, 

3.  խնդրեք դի տորդ նե րին ի րենց դի տար կում ե րը ներ կա յաց նել ողջ խմբին, ինչ պես 
նաև քննար կել հար ցազ րույ ցի ձևա չա փի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը (հղում կա
տա րեք  Հա վել ված 1ին), 

4.  այժմ բա ցա հայ տեք, թե ով ինչ դեր էր կա տա րում:  Բո լո րը մեծ զար մանք կապ րեն: 
Անց կաց րեք մի փոք րիկ դա սա խո սություն՝ նվիր ված հարց ման ճիշտ մե թոդ նե րին: 

ա)  Դե րա յին թեր թիկ ներ մաս նա կից նե րի հա մար

 Պե տա կան ծա ռա յող
 Դուք ակ տի վո րեն պա տաս խա նում եք հար ցե րին, բայց ի րա կա նում ձեզ հար ցում ա նելն 

այն քան էլ նպա տա կա հար մար չէ:  Դուք բաց եք, հեշտ շփվող, սա կայն ոչ մի կոնկ րետ տե
ղե կատ վություն չեք տա լիս, այլ պար զա պես սի րում եք շատ խո սել:  Բո լոր պա տաս խան
ներտ տրվում են ա նուղ ղա կի, բայց շատ ար տա հայ տիչ կեր պով:

Տ նա յին տնտե սու հի
 Դուք ձեզ բո լո րո վին չհե տաքրքր ված մար դու նման եք պա հում:  Պա տաս խա նում եք 

միայն կոնկ րետ տրված հար ցե րին, ոչ մի ա վել բառ չեք ցան կա նում ա սել: Ե թե ձեզ չխո
սեց նեն, դուք ոչ մի բառ էլ չեք ա սի և  պար զա պես կլռեք, ու ոչ մի ան գամ ձեզ վրա չեք վերց
նում շփվե լու  նա խա ձեռ նությու նը: 

 Բան կա յին ծա ռա յող
 Շատ ակ տիվ մարդ եք, ով ի րա կան և  կար ևոր տե ղե կություն ներ է տա լիս:  Դուք ա վե լի 

շուտ ինք ներդ եք վա րում խո սակ ցությու նը, քան պար զա պես պա տաս խա նում եք հար ցե
րին:  Դուք միշտ ա ռա ջար կում եք ձեր ծա ռա յություն նե րը և  ձեր ու նե ցած տե ղե կատ վությու նը:

Մր ցա կից
 Դուք այն պի սի մարդ եք, ով չի ցան կա նում որ ևէ տե ղե կատ վություն տրա մադ րել և  վա

խե նում է իր ու նե ցած տե ղե կություն ներն  ու րիշ նե րին հայտ նե լուց:  Սա կայն դուք տե ղե կատ
վություն եք տա լիս միայն այն դեպ քում, երբ ձեզ ան հա տա կան մո տե ցում են ցու ցա բե րում, 
կոնկ րետ ձեզ վե րա բե րող հար ցեր են տա լիս կամ էլ խո սում են ձեր ձեռք բե րում նե րի մա սին:
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Ձ ևա թուղթ 1

 Հարց ման գնա հատ ման ձևա թուղթ*
Րո պե ներ

 Փու լեր 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Ինք նա ներ կա յա ցում

2.   Պար զեք՝ արդ յո՞ք նպա տա կա հար մար է 
այդ մար դու հետ հար ցում անց կաց նե լը 

3.   Հարց ման ընդ հա նուր ներ կա յա ցում (օ րի
նակ՝ հարց ման նպա տակ նե րի ներ կա յա
ցում, դրա կան մթնո լոր տի ստեղ ծում)

4.  Անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վության ստա ցում

5.  Ս տաց ված տե ղե կատ վության ստու գում, 
վե րա հաս տա տում

6.  Հարց ման ա վարտ, շնոր հա կա լության 
հայտ նում

* Լ րաց վում է դի տորդ նե րի կող մից   

Ձ ևա թուղթ 2

 Շու կա յի ընտ րան քա յին հե տա զո տության օ րի նա կե լի հար ցա թերթ
 
Հարց վո ղի ա նու նը՝  ___________________________________________________________

Ներ կա յաց րեք  Ձեր ար տադ րան քը հարց վո ղին և գ րի ա ռեք նրա կող մից տրված հետև
յալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը։

1. Անձ նա կան տե ղե կատ վություն
1.1.  Հարց վո ղի տա րի քը.
  ա) 15 20
  բ) 21  30
  գ) 31  40
  դ) 41  50
  ե) 50ից բարձր

1.2. Հարց վո ղի սե ռը.
  ա) ա րա կան
  բ) ի գա կան

1.3. Ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը.
  ա) չա մուս նա ցած
  բ) ա մուս նա ցած 
  գ) ա մուս նա լուծ ված
  դ) ա մու րի (այ րի)
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1.4. Կր թությու նը. 
  ա) միջ նա կարգ
  բ) մի ջին մաս նա գի տա կան
  գ) բարձ րա գույն

1.5. Բ նակ վում է՝
  ա) սե փա կան տա նը, բնա կա րա նում
  բ) վար ձա կա լությամբ
  գ) հան րա կա ցա րա նում

2.   Շու կա յի մա սին տե ղե կատ վություն
2.1.  Շու կա յում նմա նա տիպ ար տադ րան քի հան դի պե՞լ եք, թե՞ ոչ։
  ա) Ա յո
  բ) Ոչ

2.2. Ե թե ա յո, ա պա  որ տե՞ղ.
  ա) խա նու թում
  բ) հե ռուս տա տե սությամբ
  գ) ըն կե րոջս տա նը
  դ) այլ (ման րա մաս նեք) ________________________________________________

2.3. Դուք ու նե՞ք արդ յոք նմա նա տիպ ար տադ րանք։
  ա) Ա յո
  բ) Ոչ

2.4. Ե թե ա յո, ա պա որ քան ժա մա նակ է, ինչ օգ տա գոր ծում եք այն։
  ա) Ամ բողջ տար վա  ըն թաց քում
  բ) 12 տա րի նե րի ըն թաց քում
  գ) 25 տա րի նե րի ըն թաց քում
  դ) 5 և  ա վե լի տա րի ներ

2.5. Ե թե այս ար տադ րանքն ա զատ վա ճառ քում լի ներ, ձեռք կբե րեի՞ք այն։
  ա) Ա յո
  բ) Ոչ

2.6. Ե թե ա յո, ա պա ո՞ր գնով։
  ա) 5001000 դրամ
  բ) 10012000 դրամ
  գ) 20013000 դրամ
  դ) 30014000 դրամ
  ե) 40015000 դրամ
   Կոնկ րետ  նշել ________________________________________________________

3. Ար տադ րան քի մա սին տե ղե կատ վություն
3.1. Ի՞նչ գույ նի ար տադ րանք եք նա խընտ րում:
  ա) ա ռա վել բաց գույ նե րի
  բ) ա ռա վել մուգ գույ նե րի
  գ) կոնկ րետ նշել ______________________________________________________
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3.2.  Ար տադ րան քի ի՞նչ չա փեր եք նա խընտ րում։
  ա) խո շոր
  բ) փոքր
  գ) կոնկ րետ նշել ______________________________________________________

3.3. Ի՞նչ փո փո խություն ներ կցան կա նա յիք տես նել ար տադ րան քի ար տա քին տես քի մեջ։
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Մր ցա կից նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վություն
4.1.  Քա նի մրցա կից կա շու կա յում։

  ա) ոչ մի

  բ) 12

  գ) 34

  դ) 56

  ե) 6ից ա վե լի

4.2. Մր ցա կից նե րը և ն րանց հաս ցե նե րը

Մր ցա կից        Ի րա վա բա նա կան հաս ցե
_________________________  _________________________
_________________________  _________________________
_________________________  _________________________

4.3. Ն կա րագ րեք մրցա կից նե րի ար տադ րան քը:

Մր ցա կի ցը Ար տադ րան քի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը  Գի նը Ն շում ներ

1. Ա ռա վե լություն նե րը
2.  ժամ կե տայ նությու նը
3. Հա մը
4. Բազ մա կի ան գամ ներ օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րությու նը
5. Ո րա կը
6.  Մակ նի շը
7. Ար տա քին տես քը (դի զայ նը)

Այլ տե ղե կատ վություն։
 __________________________________  __________________________
        ( Հար ցում անց կաց նո ղի ա նու նը)                                   Ամ սա թի վը

Ու շադ րություն:  Սա հար ցա թեր թի օ րի նա կե լի նմուշ է։  Մաս նա կից նե րը պետք է մշա
կեն ի րենց սե փա կան հար ցա թեր թե րը՝ ըստ ի րենց կոնկ րետ ար տադ րան քի ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րի և գ նա յին քա ղա քա կա նության։ 
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2.13.  Վար ժություն « Շու կան կար ծես ցնոր վել է»

Խն դիր նե րը 1. Տար բե րա կել գնոր դի և  ար տադ րո ղի տե սա կետ ներն այն պի սի հաս կա
ցություն նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պի սիք են «ար ժե քը», «ֆունկ ցիո նա լությու
նը» և «գի նը»:

2. Տալ «ար ժեք», «ֆունկ ցիո նա լություն (օգ տա կա րություն)» և «գին» հաս կա
ցություն նե րի սահ մա նու մը:

Տ ևո ղություն 30 րո պե

 Անհ րա ժեշտ է 1. Գլխա վոր մո դե րա տոր
2. Մո դեար տո րի 1 օգ նա կան
3. Քար տեր, ո րոնց վրա պատ կեր ված են միջծ րագ րա յին նա խագ ծե րը 
4. Պե նոպ լաս տե տախ տակ ներ
5. Գրա տախ տա կին փակց վող լսա րա նա յին թղթե պաս տառ ներ (ֆլիփ չարթ)
6. Լսա րա նա յին թղթե 3 պաս տառ՝ ամ րաց ված պա տե րին
7. Ներ կա մա տիտ ներ (յու րա քանչ յուր  մաս նակ ցի հա մար)

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը նստում են կի սաշր ջա նաձև 

@  Վարժության փուլերը

1.   Մաս նա կից նե րին պար զա բա նեք, որ ի րենք կա տա րե լու են սպա ռո ղի դե րը: Խնդ րեք 
նա խա պատ րաս տել ներ կա մա տիտ նե րը, որ պես զի նշում եր կա տա րեն պաս տառ նե
րի վրա:

2.  Երբ բո լո րը պատ րաստ լի նեն, ներ կա յաց րեք ա ռա ջին հար ցը (գրանց ված մի ջանկ
յալ ծրա գի րը ներ կա յաց նող քար տի վրա), փակց րեք այն պե նոպ լաս տե տախ տա կին 
և խնդ րեք մաս նա կից նե րին պա տաս խան նե րը գրան ցել մա քուր պաս տառ նե րի վրա, 
ո րոնք ամ րաց ված են պա տե րին:  Հար ցը հետև յալն է: 

3.  «Օ ճառ գնե լիս ին չո՞ւ եք նա խա պատ վությու նը տա լիս որ ևէ կոնկ րետ օ ճա ռի, և  ոչ թե 
ինչոր այլ տե սա կի օ ճա ռին»: 

4.  Խնդ րեք մաս նա կից նե րին մո տե նալ պաս տառ նե րին և  ինչոր կերպ (լավ կլի նի՝ ան
փու թո րեն) գրան ցել ի րենց պա տաս խան նե րը: Արդ յունք նե րի քննար կու մը թո ղեք 
ա վե լի ուշ փու լի հա մար: Շ նոր հա կա լություն հայտ նեք մաս նա կից նե րին հա մա գոր
ծակ ցության հա մար:

5.   Ներ կա յաց նե լով երկ րորդ հար ցը (ո րը գրանց ված է մի ջանկ յալ պլա նը ներ կա յաց նող 
քար տի վրա)՝ ամ րաց րեք այն պե նոպ լաս տե տախ տա կին:  Քար տի վրա գրանց ված է 
հետև յալ հար ցը.  «Ն շեք ձեզ հայտ նի օ ճառ նե րի տե սակ նե րը և դ րանց գի նը»:

6.   Պաս տառ նե րի վրա գրա ռում ե րը պետք է ար վեն հետև յալ եր կու ցու ցա նիշ նե րի հի
ման վրա՝ տեսակը, գինը:

7.   Հատ կաց րեք հինգ րո պե, որ պես զի մաս նա կից նե րը մո տե նան պաս տառ նե րին և 
գ րան ցեն ի րենց հայտ նի օ ճառ նե րի տե սակ ներն ու դրանց գի նը:

8.  Այ նու հետև մաս նա կից նե րին ներ կա յաց րեք երկ րորդ հար ցին տրված պա տաս խան նե
րը և  ան ցեք արդ յունք նե րի վեր լու ծությա նը: 
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Արդյունքների ամփոփում

1.  Մաս նա կից նե րին հարց րեք. «Ի՞նչ դի տար կում եր կա րող եք ա նել երկ րորդ հար ցին 
տրված պա տաս խան նե րի հի ման վրա»:   Մո դե րա տո րի օգ նա կա նը գրան ցում է դի
տար կում ե րը:  Սո վո րա բար մաս նա կից նե րից մե կը կամ եր կու սը հայ տա րա րում են, 
որ օ ճա ռի շու կան իս կա պես «խե լա հեղ» է:

2.   Շա րու նա կեք քննար կու մը՝ ա ռա ջադ րե լով հետև յալ հար ցը. «Ո՞րն է օ ճառ նե րի տե
սակ նե րի նման բազ մա զա նության պատ ճա ռը»: Ու ղիղ հարց ա ռա ջադ րեք մաս նա
կից նե րին. « Մի՞ թե բո լոր օ ճառ ներն ըն դա մե նը մեկ գոր ծա ռույ թը չեն կա տա րում, այն 
է՝ մաք րել մաշ կը: Այդ դեպ քում ին չո՞ւ է մեզ ա ռա ջարկ վում նման լայն ընտ րություն»: 
Խ րա խու սեք քննարկ ման ծա վա լում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ մաս նա կից նե
րը չեն բա ցա հայ տել, որ սպա ռող նե րի տե սա կետ նե րը օ ճա ռի վե րա բեր յալ տար բեր 
են:  Պար զա բա նեք, որ չնա յած օ ճա ռը կա տա րում է մեկ գոր ծա ռույթ՝ մաք րում է մաշ
կը, տվյալ գոր ծա ռույ թի ար ժե քը տար բեր կերպ է մեկ նա բան վում, ըն կալ վում տար
բեր մարդ կանց ու խմբե րի կող մից, ո րոնք կազ մում են շու կան: 

3.  Ու շադ րությու նը կենտ րո նաց րեք գնա յին տար բե րության վրա:  Հարց րեք՝ ո՞րն է ա մե
նա բարձր գի նը, որ վեր ջին ներս պատ րաստ են վճա րել օ ճա ռի հա մար: Ո՞րն է ա մե նա
ցածր գի նը: Ին չո՞վ է պայ մա նա վո րած նման տար բե րությու նը: Խ րա խու սեք քննարկ
ման ծա վա լում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ մաս նա կից նե րը չեն բա ցա հայ տել, որ 
յու րա քանչ յուր ար ժե քա վոր հատ կության հա մար (ճիշտ կամ սխալ մեկ նա բան վող) 
ար տադ րո ղը ստա նում է հա վել յալ գու մար:  Շու կա յում ո չինչ անվ ճար չի տրվում: 

4.  Ընդգ ծեք կար ևո րությու նը, եզ րա կա ցություն ներ կա տա րեք, սահ մա նեք տվյալ խա
ղում օգ տա գործ վող տեր մին նե րը. 
ա) Ապ րան քի ար ժեքն ա ռան ձին ան հատ նե րի կամ խմբե րի հա մար հա րա բե րա կան 

է: Օ րի նակ՝ Ա սիա յի և  Գեր մա նիա յի բնա կիչ նե րի հա մար բրին ձը նույն ար ժե քը 
չու նի, ինչ պես նաև մեկ բա ժակ  ջրի ար ժեքն ա նա պա տում հայտն ված ու ռես տո
րա նում ընթ րող մար դու հա մար նույ նը չէ: 

բ)   Ս պա ռո ղի հա մար ար ժե քը հան դի սա նում է ապ րան քի կի րա ռե լիությու նը՝ բա ժա
նած գնի, այ սինքն՝ որ քան ապ րանքն ա վե լի է հա մա պա տաս խա նում սպա ռող նե րի 
պա հանջ նե րին, և  որ քան ցածր է դրա գի նը, այդ քան ա վե լի բարձր է դրա ար ժե քը:  

գ)  Ս պա ռո ղը սո վո րա բար են թա կա է «ա վե լորդ  ցան կություն նե րի ու թե լադր վող 
պա հանջ նե րի ախ տա նի շին»:  Սա կա րե լի է լա վա գույնս ներ կա յաց նել օ ճառ 
գնե լու ո րոշ ման օ րի նա կի մի ջո ցով:  Դի ցուք, ո րո շում եք գնել մաշ կը լվա նա լու 
հա մար նա խա տես ված մի ջոց և  ձեռք եք բե րում ա մե նա թանկ օ ճա ռը:  Սա կայն 
կա նաև օ ճա ռի այլ տե սակ, ո րը շատ ա վե լի մատ չե լի է (նշեք ա մե նաէ ժան օ ճա
ռի տե սա կը):  Կազ մեք գոր ծա ռույ թի և  ար ժե քի հաշ վարկ ման հա վա սա րու մը: 

 Ցան կա լի ապ րան քը/ա ռար կան մաշ կը մաք րե լու մի ջոցն է 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՍԱԿ ԳԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ
Ապ րանք X Ա մե նա թանկ


Ապ րանք Y Ա մե նաէ ժան Անհ րա ժեշ տություն

 Տար բե րություն  Ցան կա լի ա ռար կան 
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5.   Ցույց տվեք ա ռա ջին հար ցին տրված պա տաս խան նե րը:  Մաս նա կից նե րը կզար մա
նան՝ տե ղե կա նա լով օ ճառ ձեռք բե րե լու տա րա տե սակ պատ ճառ նե րի մա սին: Ո րոշ 
պա տաս խան նե րում կլի նեն այն պի սի ձևա կեր պում եր, ինչ պի սիք են. «եր կար է օգ
տա գործ վում», «այն օգ տա գոր ծում են հան րա հայտ մար դիկ և  դե րա սա նու հի ներ», 
«մատ չե լի է»,  «բու րում ա վետ է», «նուրբ է» և  այլն: 

6.   Տե ղե կաց րեք մաս նա կից նե րին, որ այժմ նրանք պետք է կա տա րեն օ ճառ ար տադ րո
ղի դե րը: Ն րանց հարց րեք. « Կա րո՞ղ եք արդ յոք ար տադ րել օ ճառ, ո րը կօգ տա գործ վի 
երկար, կլի նի մատ չե լի, ինչ պես նաև կօգ տա գործ վի հան րա հայտ ան ձանց ու դե րա
սա նու հի նե րի կող մից, կլի նի բու րում ա վետ ու կնրբաց նի մաշ կը»:  Ակն հայտ է, որ 
մաս նա կից նե րի պա տաս խա նը կլի նի բա ցա սա կան: «Իսկ ին չո՞ւ ոչ»: Ա ռա վել հա վա
նա կան պա տաս խա նը կլի նի հետև յա լը. «Ար տադ րո ղը պետք է պար զա պես խենթ լի
նի, որ փոր ձի բա վա րա րել սպա ռող նե րի բո լոր պա հանջ նե րը՝ մեկ ար տադ րա տե սա կի 
մի ջո ցով»:   Դե պի ա վե լի խոր քը տա րեք  Ձեր հար ցը. «Իսկ ո՞վ է ո րո շում, թե սպա ռո ղի 
որ պա հանջ նե րը պետք է բա վա րա րի նշված ապ րան քա տե սա կը, և  ո րը՝ ոչ»: 
 Կազ մա կեր պեք քննար կում: Ա ռա վել հա վա նա կան է, որ քննար կու մը բուռն ըն թացք 

կու նե նա, քա նի որ լսա րա նը կբա ժան վի եր կու խմբի, ո րոն ցից մե կը  կողմ նո րոշ ված է դե
պի շու կան, իսկ մյու սը՝ դե պի սպա ռո ղը: Ա ռա վել մրցու նակ և  արդ յու նա վետ ար տադ րող
նե րը կստա նան ա մե նա մեծ շա հույ թը կամ կգրա վեն շու կա յի խո շոր հատ վա ծը:

Ո րո շա կի ժա մա նակ հատ կաց րեք, որ պես զի մաս նա կից նե րը բա ցա հայ տեն,  որ, ի 
վեր ջո, ո րո շու մը կա յաց նում է ար տադ րո ղը: Ար տադ րող ներն են ո րո շում, թե ինչ ար ժեք 
է շու կա յի հա մար ներ կա յաց նե լու տվյալ ապ րան քա տե սա կը: Ար տադ րող նե րը չեն կա րող 
են թարկ վել ա վե լորդ ցան կություն նե րի ու պա հանջ նե րի ախ տա նի շին: Ն րանք պետք է 
հստակ պատ կե րա ցում ու նե նան, թե ինչ է անհ րա ժեշտ ի րենց են թադր յալ սպա ռող նե րին: 
Ա ռա վել մրցու նակ ար տադ րող նե րը կստա նան ա ռա վե լա գույն շա հույթ կամ կգրա վեն շու
կա յի խո շոր հատ վա ծը: 

Արդ յունք ներն ամ փո փե լիս մաս նա կից նե րին պար զա բա նեք, որ ար տադ րո ղի հա մար։

2.14. Վարժություն «Փչացած հեռախոս»

Առաջադրված 
խնդիրները 

Ցուցադրել մասնակիցներին ակտիվ լսումների, ճշգրտող հարցերի 
ձևակերպման կարևորությունը

Տևողություն 20 րոպե

Դասավորություն Ըստ դասընթացավարի հրահանգների

 Վար ժության նկա րագ րությու նը

 Դա սըն թա ցա վա րը խնդրում է 10 կա մա վոր նե րի մո տե նալ ի րեն, ներ կա յաց նում է կա
նո նե րը  և 9 մաս նակ ցի խնդրում է լքել դա սա սեն յա կը։ Այն մաս նակ ցին, ով մնում է դա սա
սեն յա կում, դա սըն թա ցա վա րը ներ կա յաց նում է տեքս տը։

 Մաս նակ ցի խնդիրն է փո խան ցել հա ջորդ մաս նակ ցին այն տե ղե կատ վությու նը, ո րը 
դա սըն թա ցա վարն ըն թեր ցել է։  Մաս նա կից նե րը ներս են մտնում դա սա սեն յակ հեր թա
կա նությամբ, լսում են տեքս տը, և  փո խան ցում հա ջորդ ներս մտնո ղին այն, ինչ հի շում են։
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 Տար բե րակ 1
« Կոս մե տիքս թրեյ դինգ» ՍՊԸի գոր ծա դիր տնօ րեն  Վար դան  Համ բար ձում յա նը 

կազ մա կեր պության բո լոր բաժ նե տե րե րին խնդրել է փո խան ցել, որ ղե կա վար մար մին
նե րի վե րընտ րության հա մար բաժ նե տե րե րի ժո ղո վը կազ մա կեր պության ֆի նան սա կան 
խնդիր նե րի պատ ճա ռով տե ղա փոխ վել է ե րեք շաբ թիից՝ 22 սեպ տեմ բե րի՝ ժա մը  15:00, 
հինգ շաբ թի՝ 24 սեպ տեմ բե րի՝ ժա մը 16:00:   Հան դիպ ման վայ րը նույն պես փո փոխ վել է. 
նախ կին «Է լիտ Պ լա զա» բիզ նես կենտ րո նի ժո ղով նե րի սեն յա կից տե ղա փոխ վել է « Ցի
տա դել» բիզ նես կենտ րո նի հան դի պում նե րի սրահ։

 Տար բե րակ 2
Հ յու սի սա յին  Կա րո լի նա յի կեն դա նա բա նա կան այ գու ղե կա վա րությու նը վեր ջերս զգու

շաց րել է այ ցե լու նե րին, որ պես զի նրանք կա պիկ նե րին չտան վառ վող ծխա խոտ։ Ին չի՞ հետ 
էր հապ ված այս անս պա սե լի հայ տա րա րությու նը, արդ յո՞ք կա պիկ նե րը նույն պես ձեռք են 
բե րել այդ վատ սո վո րությու նը և սկ սել են ծխել։  Ի հար կե ոչ, բա ցատ րությու նը շատ ա վե լի 
պարզ և  ծի ծա ղե լի է։ Այդ փոք րիկ ա վա զակ նե րը օգ տա գոր ծում են ծխա խո տը, որ պես զի 
ա զատ վեն ո ջիլ նե րից։ Ն րանք ծխա խո տի վառ վող ծայ րը մո տեց նում են ի րենց մոր թուն 
և ս պա սում են այն քան, մինչև ո ջիլ նե րը դուրս թռչեն։ Այ սօր, երբ կաս կած չի մնա ցել, որ 
կա պիկ նե րը բա վա կա նա չափ խե լա միտ ա րա րած ներ են, մեզ չի զար մաց նում այդ փաս
տը, որ նրանք ի րենք են գտել ի րենց տան ջանք նե րից ա զատ վե լու արդ յու նա վետ մի ջո ցը։ 
 Միակ խնդիրն այն է, որ ո րոշ կա պիկ ներ ան փույթ են վար վել վառ վող ծխա խո տի հետ՝ 
մարմ նա կան վնաս ներ պատ ճա ռե լով ի րենք ի րենց։ Արդ յուն քում կեն դա նա բա նա կան այ
գու ղե կա վա րությու նը ո րո շում է կա յաց րել վերջ դնել այդ ա մե նին, որ պես զի փրկի ո րոշ 
կա պիկ նե րին ինք նահր կի զու մից։

 Տար բե րակ 3
 Բար սեղ յան  Հով հան նե սը  Ձեզ եր կար սպա սե լուց հե տո հու սա հատ վեց և խնդ րեց 

փո խան ցել, որ այժմ նա շեն քի մյուս մաս նաճ յու ղում լու ծում է սար քա վո րում նե րի հար ցը, 
ի դեպ՝ ճա պո նա կան։  Խոս տա ցել է վե րա դառ նալ ճա շին, բայց ե թե չհասց նի ներ կա յա
նալ մինչև ժա մը 15:00ն, ա պա խորհր դակ ցությու նը պետք է սկսել ա ռանց ի րեն։  Իսկ 
ա մե նա կար ևո րը՝ հայ տա րա րեք, որ մի ջին օ ղա կի ղե կա վար նե րը պետք է անց նեն թես
տա վո րում շեն քի գլխա մա սի 20րդ  սեն յա կում, երբ ի րենց հար մար է, բայց մինչև հու նի
սի 18ը։ 

Արդյունքների ամփոփում

1.  Սկզբ նա կան տեքս տի որ քա՞ն մա սը դուք լսե ցիք:
2.  Արդ յո՞ք մաս նա կից նե րը նկա տել են, թե տե ղե կատ վության որ քան մասն է խե

ղաթյուր վել, և  ին չու:
3.  Տե ղե կատ վության փո խանց ման մե թոդ նե րի բա րե լավ ման ինչ պի սի՞ մի ջոց ներ կան։
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2.15.  Վար ժություն « Ծե րու նի Ֆ րից» ռես տո րա նը
 

Պատ մություն
« Ծե րու նի Ֆ րի ցը» ա վան դա կան ռես տո րան է, ո րը  գտնվում է  Բեռ լի նի կենտ րո նում: 

 Շուրջ եր կու հար յուր տա րի մար դիկ հե ռու և  մոտ վայ րե րից գա լիս են այս տեղ՝ համ տե սե
լու ա ղով շո գե խա շած հան րա հայտ կար տո ֆի լը:  Ե կեք տես նենք, թե ինչ պես է պատ րաստ
վում խա շած կար տո ֆի լը « Ծե րու նի Ֆ րից» ռես տո րա նում: 

 Կեղ տոտ, հում կար տո ֆի լը, հաս նե լով ռես տո րան, պետք է լվաց վի և  կեղ ևա հան վի: Այս 
եր կու աշ խա տանք նե րի հա մար էլ պա տաս խա նա տու է  Հեր մա նը՝ խո հա րա րի օգնակա նը: 
Լ վա նա լու հա մար  Հեր մանն օգ տա գոր ծում է տաք ջուր, ո րը ստաց վում է հին է լեկտ րա կան 
կաթ սա յից:

 Կար տո ֆի լի կեղ ևաhա նու մը խլում է  Հեր մա նի աշ խա տա ժա մա նա կի մեծ մա սը: Եր
կար տա րի ներ աշ խա տե լով՝ նա այն քան էլ խան դա վառ ված չէ իր աշ խա տան քով, ո րը կա
տա րում է հին դա նա կով:  Քա նի որ դա նա կը շատ  բութ է, կեղ ևի հետ միա սին հե ռաց վում 
է նաև կար տո ֆի լի զգա լի մա սը: Եր բեմն  Հեր մա նը կտրում է իր մա տը կամ սայ թա քում 
հա տա կին թափ ված թաց կեղև նե րի վրա:

 Խո հա նո ցա յին այլ աղ բի հետ միա սին կեղև նե րը պար բե րա բար լցվում են մեծ դույ լի 
մեջ, ո րի պա րու նա կությու նը յու րա քանչ յուր օր վա վեր ջին Էլֆ րի դը՝ տա րեց հա վա քա րա
րու հին, դա տար կում է ռես տո րա նի բա կում գտնվող աղ բարկ ղը:  Շա բա թը մեկ ան գամ աղ
բա հան մե քե նան այդ տե ղից հե ռաց նում է աղ բը:

 Մաք րած կար տո ֆի լը խաշ վում է ջրով լի հսկա յա կան կաթ սա յում:  Խո հա րա րի խոս քե
րով՝ այս պես հեշտ է ո րո շել ա վե լաց վող ա ղի չա փա քա նա կը. խո հա րա րը մեկ կաթ սա ջրին 
մշտա պես ա վե լաց նում է ու ղիղ եր կու լի քը գդալ աղ:  Սո վո րա բար ինչոր քա նա կությամբ 
աղ և  ե ռա ցող ջուր թափ վում է: 

 Խո հա նո ցում կա 5 և 10 տա րե կան եր կու գա զօ ջախ, ո րոնց վրա մշտա պես ե ռում են ջրով 
լի կաթ սա նե րը:  Խո հա րա րի խոս քե րով՝ սա ա րա գաց նում է կար տո ֆի լի պատ րաս տու մը, 
և  քա նի որ մշտա պես կան նոր պատ վեր ներ, ա պա գա զօ ջախ ներն ան ջա տելն ի մաստ չու
նի:  Կար տո ֆի լը պետք է խաշ վի ու ղիղ 20 րո պե: Դ րա նից հե տո ջու րը դա տարկ վում է լվա
ցա րա նի մեջ, և  Հեր մա նը, նախ քան կար տո ֆիլ նե րը չորս մա սի բա ժա նե լը, սպա սում է, որ 
դրանք մի փոքր սառ չեն:

 Սո վո րա բար ո րոշ ժա մա նակ է անց նում, մինչ մա տու ցո ղը կար տո ֆի լով լի ափ սե նե րը 
մա տու ցում է այ ցե լու նե րին:  Հատ կա պես ճա շի ընդ միջ ման ժա մե րին, երբ ռես տո րա նը լի է 
այ ցե լու նե րով, նրան հա զիվ է հա ջող վում ժա մա նա կին սպա սար կել բո լո րին: Եր բեմն (ինչ
պես նշում է մա տու ցո ղը՝ շատ հազ վա դեպ) կար տո ֆիլն այն քան սառն է մա տուց վում, որ 
հյու րե րը վրդով վում են և  ան գամ վե րա դարձ նում ու տես տը: 

Աշ խա տան քա յին խմբե րի հա մար նա խա տես ված հար ցեր

Ա ռա ջադ րանք՝ աշ խա տան քա յին խմբե րի հա մար.
• Աշ խա տան քա յին խմբե րում հա մա ռոտ քննար կեք ստորև ներ կա յաց վող բո լոր հար

ցե րը: Արդ յունք նե րը պատ կե րեք   գրա տախ տա կին (25 րո պե):
•  Ներ կա յա ցում` խմբե րից յու րա քանչ յու րը հա կիրճ ներ կա յաց նում է ի րեն  ուղղ ված 

հար ցե րի արդ յունք նե րը (ա ռա վե լա գույ նը՝ 1015 րո պե՝ յու րա քանչ յուր խմբի հա մար)
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 Հար ցեր.
• Ո՞րն է այն վերջ նա կան ապ րան քը, որ ցան կա նում է ստա նալ հա ճա խոր դը:
• Ի՞նչ նյու թեր, ներդր վող է ներ գիա և  ջուր է պա հանջ վում պատ րաստ ման ըն թաց քում:
• Նշ ված մուտ քա յին/ներդր վող ռե սուրս նե րից  ո րո՞նք  չեն վե րած վում վերջ նա կան 

արդ յուն քի (այ սինքն՝ ոչ ապ րան քա յին արդ յունք են): 
• Ո՞վ է ուղ ղա կիո րեն կամ ա նուղ ղա կի կեր պով ներգ րավ ված նշված այս կամ այն 

տե սա կի ոչ ապ րան քա յին  արդ յունք նե րի ա ռա ջաց ման գոր ծըն թա ցում:
• Ի՞նչ տե ղե կություն ներ են անհ րա ժեշտ՝ հաշ վար կե լու հա մար ոչ ապ րան քա յին արդ

յունք նե րի քա նա կությու նը:  
• Ո՞ րոնք  են ոչ ապ րան քա յին արդ յունք նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող ծախ սե րը: 
• Բ նա պահ պա նա կան ի՞նչ հնա րա վոր ազ դե ցություն կա րող են ու նե նալ ոչ ապ րան

քա յին արդ յունք նե րը: 
• Ո րո՞նք են այս կամ այն տի պի ոչ ապ րան քա յին արդ յուն քի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը:
• Ի՞նչ մի ջո ցա ռում ներ կա րե լի է ձեռ նար կել ոչ ապ րան քա յին արդ յունք նե րը կրճա տե

լու ուղ ղությամբ:
• Ո րո՞նք են կազ մա կեր պա կան և  աշ խա տա վայ րի անվ տան գության տե սանկ յու նից 

թույլ կող մե րը, և  ի՞նչ պես է հնա րա վոր խու սա փել դրան ցից: 
• Ինչ պի սի՞ մի ջո ցա ռում ներ են անհ րա ժեշտ՝ ա պա հո վե լու հա մար բա րե լա վում նե րի 

լիար ժեք ի րա կա նա ցու մը և դ րանց շա րու նա կա կա նությու նը, այդ թվում նաև մի
ջո ցա ռում ներ, ո րոնք միտ ված են շա հագրգ ռե լու աշ խա տա կից նե րին ներգ րավ վել 
փո փո խություն նե րի գոր ծըն թա ցում: 

2.16.  Վար ժություն «Բ լիթ նե րի ար տադ րություն»

Ա ռա ջադր ված 
խնդիր նե րը 

1.  Փոքր բիզ նե սում ար տադ րա կան հա մա կար գի նա խագծ ման վե րա բեր յալ 
գործ նա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բե րում

2. Ար տադ րա կան պլա նի նա խագծ ման կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րի բա
ցա հայ տում 

3. Ար տադ րա կան վե րա դիր ծախ սե րի բաշխ ման ձևե րի վե րա բեր յալ գի տե
լիք նե րի ձեռք բե րում

4. Ս տաց ված գի տե լիք նե րը գործ նա կա նում կի րա ռե լու պատ րաս տա կա
մության դրսևո րում

Տ ևո ղություն  55 րո պե

Անհ րա ժեշտ է 1. Գլ խա վոր մո դե րա տոր 
2.  Մո դե րա տո րի օգ նա կան, ով կկա տա րի ա սիս տեն տի և  ժա մա նա կագ

րություն վա րո ղի դեր
3. Բ լիթ ներ թխե լու հա մար հա մա պա տաս խան խո հա նո ցա յին պա րա գա ներ 

(է լեկտ րա կան գա զօ ջախ, թա վա) 
4. Բ լիթ ար տադ րե լու հա մար հա մա պա տաս խան հումք (կաթ, ձու, ալ յուր, ձեթ և  

այլն)
5.  Չա փիչ տա րա ներ
6.  Պատ րաս տի բլիթ (մեկ չա փա բա ժին)
7. Գ րա տախ տակ, ֆլիփ չարթ, մար կեր, մե տա քարտ

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը նստում են կի սաշր ջա նաձև
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@  Վարժության փուլերը

1.   Մաս նա կից նե րին հրա վի րեք հետ ևե լու ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի ներ կա յաց մա նը, 
ո րի ըն թաց քում կտա րան ջատ վեն ար տադ րա կան հա մա կար գե րի և  ար տադ րա կան 
պլան նե րի նա խագծ ման գոր ծըն թա ցի կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րը։  Ցու ցադ րեք 
պատ րաս տի ար տադ րան քը։  

2.  Ըստ հոդ ված նե րի թվար կեք մե խա նիզ մեն րը և  սար քա վո րում ե րը, օ րի նակ՝ է լեկտ
րա կան գա զօ ջախ, թա վա, չա փիչ տա րա ներ և  այլն։

3.   Հեր թա կա նությամբ ներ կա յաց րեք բլիթ նե րի ար տադ րության գոր ծըն թա ցը։ Ողջ գոր
ծըն թա ցը բաղ կա ցած է ե րեք փու լից՝ նա խա պատ րաս տում, ար տադ րություն և  պա
հես տա վո րում։ « Նա խա պատ րաս տու մը» են թադ րում է նա խա պատ րաս տա կան աշ
խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում. հում քի մթե րում (տե ղա փո խում), բա ղադ րիչ նե րի չա
փում (ո րա կի վե րահս կում), խմո րի պատ րաս տում (գոր ծո ղություն)։ Ար տադ րությու նը 
են թադ րում է թա վա յի ջեր մաս տի ճա նի վե րահս կում, թա վա յի մեջ բլի թի թխում։  Պա
հես տա վո րու մը են թադ րում է պատ րաս տի բլի թի տե ղադ րու մը հա մա պա տաս խան 
տա րա յի մեջ։ Ողջ գոր ծըն թա ցը ըստ փու լե րի կա րե լի է պատ կե րել գրա տախ տա կի 
վրա մե տա քար տե րի օգ նությամբ։

4.  Երկ րորդ ներ կա յաց ման ժա մա նակ մաս նա կից նե րին հրա վի րեք հետ ևե լու ա ռան ձին 
գոր ծո ղություն նե րի տևո ղությա նը։

5.   Ներ կա յա ցու մից հե տո պատ րաս տի ար տադ րան քը վա ճա ռեք մաս նա կից նե րին՝  ա մե
նա բարձր ա ռա ջարկ ված վա ճառ քի գնով։

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Հնարավոր է, որ բլիթների արտադրման գործընթացի բազմազանությունը թույլ 
չտա մասնակիցների ուշադրությունը սևեռել առավել կարևոր պահերի վրա։

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
Անհրաժեշտ է նախապես պատրաստվել, որպեսզի արտադրական փուլերը 
կրկնելիս խուսափեք անհամապատասխանություններից։

Տարբերակներ

1.  Ներկայացման համար կարող եք օգտագործել ավելի պարզ արտադրություն, օրինակ` 
ծրարների կամ նոթատետրերի արտադրություն։

2.  Նախապես ընտրեք 5 կամավորների, ովքեր իրենց ընտրությամբ պետք է հիմեն արագ 
սննդի կետ՝ առաքումով, օրինակ՝ բլիթների կամ բուտերբրոդների արտադրություն։ 
Տվյալ արտադրության համար սարքավորումերի, գործիքների և այլ պարագաների 
ձեռքբերումը և անհրաժեշտ ծախսերը պետք է արվեն մասնակիցների կողմից, սակայն 
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դուք կարող եք ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել նրանց։ Մնացած մասնակիցները 
պետք է ուսումասիրեն, թե ինչպես են նրանք հիմում իրենց բիզնեսը՝ արտադրում և 
վաճառում իրենց արտադրանքը։ 
Սույն տարբերակը հնարավորություն է տալիս արտադրության, մարքեթինգի և 

կառավարման պլաններում  ավելի շատ թերություններ բացահայտել և արդյուքների 
ամփոփումն առավել արդյունավետ կազմակերպել։ 

  
Արդյունքների ամփոփում

1. Ներկայացման ավարտին մասնակիցները պետք է բավականաչափ տեղեկատ
վություն հավաքագրեն բլիթների արտադրության գործընթացի վերաբերյալ։ Ար
դյունք ների ամփոփման համար խնդրեք մասնակիցներին կազմել հավաքագրված 
տեղեկատվության ցանկ։ 

2. Մասնակիցներին խնդրեք թվարկել սարքավորումների և գործիքների ցանկը, 
ինչպես նաև դրանց արժեքները։ Կազմակերպեք քննարկում, թե առավելագույն ար
դյունքների հասնելու համար ինչ փոփոխություններ պետք է  անել օգտագործվող 
հզորությունների ցանկում։

• Գործողության տնտեսում (ծախսերի կրճատում)
• Արտադրողականության բարձրացում,
• Լայնամասշտաբ արտադրության հիմնում:
3. Մասնակիցներին խնդրեք ուսումնասիրել օգտագործվող հումքի և նյութերի 

ցանկը, այնուհետև հարցրեք,թե արտադրության համար ինչպիսի այլ ծախսեր են 
անհրաժեշտ, խնդրեք, որ թվարկեն դրանք։ Որոշ ծախսեր չեն նշվի, օրինակ՝ հոսանքի 
կամ խոհարարի աշխատավարձի ծախսերը։ Եթե ժամանակը ների, կարող եք խնդրել 
մասնակիցներին տարանջատել ուղղակի և վերադիր ծախսերը։  

4. Մասնակիցներին խնդրեք վերանայել արտադրության գործընթացը և հաշվարկել 
«նախապատրաստում», «արտադրություն» և «պահեստավորում» փուլերում կատարված 
գործողությունների քանակը։ Այնուհետև մասնակիցներին բաժանելով խմբերի՝ խնդրեք, 
որպեսզի նրանք առաջարկեն արտադրական գործընթացի բարելավման ուղիներ, 
օրինակ՝

• Որոշ գործողությունների համակցում։
• Պահեստավորման և տեղափոխման ծախսերի կրճատում։
• Որակի վերահսկան արդյունքում խնդիրներից խուսափելու համար առավել 

հարմարավետ տարաների և չափման գործիքների օգտագործում։
5. Ամփոփելով՝ մասնակիցներին խնդրեք վերանայել առաջարկները և ներկայացնել 

արտադրության բարելավման տարբերակներ։ Լավագույն առաջարկներ ներկայացրած 
խմբին խրախուսեք։ 
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2.17.  Վար ժություն « Բա բե լոն յան աշ տա րա կի կա ռու ցում»

Ա ռա ջադր ված 
խնդիր նե րը 

1.  Փոքր բիզ նե սում ար տադ րա կան հա մա կար գի նա խագծ ման վե րա բեր յալ 
գործ նա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բե րում

2. Ար տադ րա կան պլա նի նա խագծ ման կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րի բա
ցա հայ տում 

3. Ար տադ րա կան վե րա դիր ծախ սե րի բաշխ ման ձևե րի վե րա բեր յալ գի տե
լիք նե րի ձեռք բե րում

4. Ս տաց ված գի տե լիք նե րը գործ նա կա նում կի րա ռե լու պատ րաս տա կա
մության դրսևո րում

Տ ևո ղություն  55 րո պե

Անհ րա ժեշտ է 1. Գլ խա վոր մո դե րա տոր, 
2.  Մո դե րա տո րի օգ նա կան, ով կկա տա րի ա սիս տեն տի և  ժա մա նա կագ

րություն վա րո ղի դեր,
3. Բ լիթ ներ թխե լու հա մար հա մա պա տաս խան խո հա նոց<ա յին <պա րա գա

ներ (է լեկտ րա կան գա զօ ջախ, թա վա), 
4. Բ լիթ ար տադ րե լու հա մար հա մա պա տաս խան հումք (կաթ, ձու, ալ յուր, ձեթ 

և  այլն)
5.  Չա փիչ տա րա ներ
6.  Պատ րաս տի բլիթ (մեկ չա փա բա ժին),
7. Գ րա տախ տակ, ֆլիփ չարթ, մար կեր, մե տա քարտ

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը նստում են կի սաշր ջա նաձև

Ու ղե ցույց   
Մաս նա կից նե րի խնդիրն է կա ռու ցել աշ տա րակ՝ օգ տա գոր ծե լով միայն հատ կաց ված 

նյու թե րը. 
• А3 չափ սի եր կու թուղթ (1 վատ ման),
• А4 չափ սի 4 թուղթ՝   էս քիզ նե րի հա մար,
• չոր սո սինձ– մա տիտ, 
• 1 մկրատ,
• 1 քա նոն,
• 1 մա տիտ,  
• 1 ռե տին:

 Պայ ման ներ
• Աշ տա րա կը պետք է կա ռուց ված լի նի բա ցա ռա պես այն նյու թե րից, ո րոնք հատ

կաց վել են խմբին: 
• Աշ տա րա կը պետք է ու նե նա իր հիմ քը. չի թույ լատր վում աշ տա րա կը սոսն ձել որ ևէ 

բա նի վրա, կա խել, այն չպետք է հեն վի որ ևէ ա մուր ա ռար կա յի վրա: 
•  Թույ լատր վում է օգ տա գոր ծել հատ կաց ված թղթից կտրատ ված շեր տագ ծեր, ո րոնք 

չպետք է ա վե լի եր կար ու ա վե լի լայն լի նեն, քան տրա մադր ված քա նո նը: 
• Աշ տա րա կը պետք է դի մա նա քա նո նի ծան րությա նը, այ սինքն` չպետք է փլվի: 
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Արդ յունք նե րի գնա հա տում

 Յու րա քանչ յուր խմբի հա մար ընտր վում է դի տորդ, ո րը հետ ևում է աշ խա տանք նե րի ըն
թաց քին, սա կայն չի մաս նակ ցում այդ գոր ծըն թա ցում:  Բո լոր դի տորդ նե րը հան դի սա նում են 
ժյու րիի ան դամ, ո րը գնա հա տում է աշ տա րակ նե րին՝  հետև յալ չա փա նիշ նե րի հի ման վրա. 

1. բարձ րություն
2. ամ րություն
3. գե ղեց կություն
 Հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում է, թե նշված չա փո րո շիչ նե րից որն է ա ռա վել կար ևոր: 
Աշ տա րա կի շի նա րա րության հա մար տրվում է 45 րո պե:

2.18. Ակ տի վաց նող վար ժություն ներ (է ներ ջայ զեր ներ)

Այս է ներ ջայ զեր նե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ցան կա ցած թե մա յում՝ ժա մա նա կի կա
ռա վա րու մից մինչև հռե տո րա կան մշա կույթ, և  ցան կա ցած լսա րա նում՝ դպրո ցից մինչև 
բարձ րա գույն կրթություն: Այս  վար ժանք նե րը խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել ինչ պես 
սկսնակ, այն պես էլ փոր ձա ռու թրեյ ներ նե րին:

« Սա ռած նկար»
 Հաշ վել 1 և 2 և  բա ժան վել 2 խմբի, մտա ծել խմբի ա նուն և  կար գա խոս, հնչեց նել այն: 

 Վա րողն ա սում է որ ևէ աբստ րակտ հաս կա ցություն (օ րի նակ՝ ու րա խություն, սեր, հա ջո
ղություն, եր ջան կություն, կյանք), իսկ մաս նա կից նե րը պետք է 5 րո պեի ըն թաց քում ստեղ
ծեն « Սա ռած նկար», հե տո բա ցատ րեն դրա նշա նա կությու նը՝ ին չո՞ւ այդ պես վար վե ցին, 
ի՞նչ զգա ցին նկա րի ներ սում, ո՞ւմ միտքն էր, որ տե ղի՞ց հայտն վեց:

«Ընդ հա նուր»
• Ես կա սեմ որ ևէ նշան, իսկ դուք կփոր ձեք ա րագ հա մախմբ վել փոք րիկ խմբե րով՝ 

ըստ այդ նշա նի:
•  Բո լոր նրանք, ով քեր ու նեն աչ քե րի նույն գույ նը:
•  Բո լոր նրանք, ում ա նու նը սկսվում է նույն տա ռով
•  Բո լոր նրանք, ով քեր սո վո րել են նույն հա մալ սա րա նում/դպրո ցում
• Ըստ սի րած գույ նի
•  Բո լոր նրանք, ում ծննդյան օ րը նույն ամ սին է
•  Բո լոր նրանք, ով քեր ու նեն նույն զբաղ մուն քը/ սպորտ, հոբ բի/
• Ըստ սի րած ե ղա նա կի
• Ըստ մա զե րի գույ նի
• Ըստ ու նե ցած կեն դա նու

« Ցիկ լոպ»
 Մաս նա կից նե րը շրջան են կազ մում, վա րո ղը՝ կանգ նում է մեջ տե ղում:  Խա ղա ցող նե րի 

խնդիրն է կապ հաս տա տել շրջա նի հա կա ռակ կող մում կանգ նած մաս նակ ցի հետ (կան
չեր) միայն հա յաց քի օգ նությամբ:

 Չի կա րե լի ձայ ներ հա նել և  շար ժում ներ կա տա րել՝ ու շադ րություն գրա վե լու հա մար:  Հենց 
նրանք կոն տակտ կհաս տա տեն՝ պետք է ա րագ տե ղե րով փոխ վեն՝ վա զե լով շրջա նի մեջ տե
ղով:  Վա րո ղը ու շա դիր հետ ևում է մաս նա կից նե րին և  փոր ձում կռա հել տե ղա փո խությու նը,  
որ պես զի զբա ղեց նի վա զող նե րից մե կի տե ղը: Ով չի հասց նում, դառ նում է վա րող:
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« Դե րա սա նա կան մար զանք»
Ընտր վում է որ ևէ պարզ ար տա հայ տություն, օ րի նակ՝ «Այ գում հաս նում են խնձոր նե

րը»: Սկսե լով ա ռա ջին մաս նակ ցից, ո րը կանգ նած է վա րո ղից աջ՝ հեր թով կրկնում են այդ 
ար տա հայ տությու նը:

 Յու րա քանչ յուր մաս նա կից պետք է սկսի ար տա հայ տությու նը նոր ին տո նա ցիա յով 
(կո չա կան, բա ցա կան չա կան, զար մա ցած, ան տար բեր և  այլն): Ե թե մաս նա կի ցը չի կա րո
ղա նում նոր բան մտա ծել, դուրս է գա լիս խա ղից:  Խա ղը շա րու նակ վում է այն քան, մինչև 
կմնա 34 մաս նա կից: Ին տո նա ցիան չի կա րող կրկնվել:

 « Նա խա ձեռ նող»
1 մաս նա կից դուրս է գա լիս սեն յա կից, իսկ մյուս նե րը պայ մա նա վոր վում են, որ կլի նեն 

շարժ ման նա խա ձեռ նող:  Կա մա վոր դուրս ե կած մաս նա կի ցը, ով կանգ նած է շրջա նի մեջ
տե ղում, պետք է կռա հի՝ ով է:  Վար ժությու նը կա տար վում է շրջա նով:

«Երկ րա շարժ»
 Մաս նա կից նե րը բա ժան վում են 3 խմբի:  Բայց 1ը կամ 2ը պետք է մնան:  Վա րո ղի 

հրա ման ներն են՝ տուն, նա պաս տակ, երկ րա շարժ: ՏՈՒՆ – 2 մաս նա կից միմ յանց ձեռք 
են բռնում և  տա նիք են ցուց տա լիս: ՆԱՊԱՍՏԱԿ  1 մաս նա կից նստում է ՏՆԱԿԻ մեջ: 
ԵՐԿՐԱՇԱՐժ  բո լոր մաս նա կից նե րը խառն վում են, ա ռա ջա նում են նոր տներ ու նա պաս
տակ ներ:  Վա րո ղի նպա տակն է ՆԱՊԱՍՏԱԿԻ տե ղը զբա ղեց նել կամ ԵՐԿՐԱՇԱՐժԻ ժա
մա նակ դառ նալ տան մի մաս:  Նա, ով դուրս է մնում, դառ նում է վա րող:

«Է վո լու ցիա»
« Քար, մկրատ, թղթի» սկզբունք:  Յու րա քանչ յուր մաս նա կից խա ղում է իր հա մար:  Նա մո

տե նում է մյուս մաս նակ ցին, 1 ան գամ խա ղում է «քար, մկրատ թուղթ», և  ով հաղ թում է, անց
նում է է վո լու ցիա յի մյուս փուլ, պարտ վո ղը մնում է նույ նը: Եր կուսն էլ ընտ րում են նոր զույգ՝ 
խա ղա լու հա մար: Է վո լու ցիա յի փու լերն են՝ ա մեո բա, մե ղու, նա պաս տակ, կա պիկ, մարդ: 
 Փու լե րի վար ման կար գը ո րո շում է վա րո ղը:  Վեր ջում պետք է մնա է վո լու ցիա յի 1 տե սակ:

« Բեր այն…, չգի տեմ ին չը…»
 Բա ժան վել 3 խմբի: Ա ռա ջադ րանք է տրվում գտնել ա ռար կա ներ, ո րոնք օժտ ված են 

ո րո շա կի ո րա կա կան տվյալ նե րով:  Բե րել վա րո ղին, ցուց տալ խմբին:  Սա մրցույթ չէ, այլ 
հնա րա վո րություն՝ ցույց տա լու ձեր տա ղան դը, ոչ թե ստան դարտ մտա ծո ղությու նը:  Օ րի
նակ՝ Գտ նել ինչոր կլոր, դե ղին, փա փուկ և  թա փան ցիկ, շարժ վող և  հոտ ու նե ցող բան:

«Ա նուն նե րի գաղտ նի քը»
 Պատ մեք ձեր ան վան նշա նա կությու նը և  պատ մությու նը, ին չու են ձեզ այդ պես ան վա

նել, կամ ան վան հետ կապ ված ինչոր բան:
«Գտ նել ա ռաջ նոր դին»
 Մաս նա կից նե րը շրջա նով կանգ նում են, 1 կա մա վոր դուրս է գա լիս սեն յա կից: Մ նա

ցած նե րը պայ մա նա վոր վում են, թե ով պետք է լի նի շարժ ման նա խա ձեռ նո ղը;  Կա մա վո րը 
կանգ նում է շրջա նի ներ սում և  պետք է կռա հի՝ ու մից է սկսվում շար ժու մը: Ե թե կռա հում է, 
ա պա նա խորդ ա ռաջ նոր դը դառ նում է գու շա կող:

1.2.11. « Կա՛նգ առ»
Թ րեյ նե րը խնդրում է մաս նա կից նե րին կանգ նել ըստ ի րենց ցան կա ցած դաս կարգ

ման (ըստ չափ սի, եր կա րության)՝ ա ռանց միմ յանց հետ խո սե լու: Օ րի նակ՝ կանգ նել ըստ 
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մազերի եր կա րության. աջ կող մում՝ ա մե նաեր կար մազ ու նե ցող նե րը, ձախ կող մում՝ ա մե
նա կարճ մազ ու նե ցող նե րը: Ե թե մաս նա կից նե րը շատ են, կա րե լի է մրցույթ կազ մա կեր
պել խմբե րի միջև. ով քեր ա վե լի ա րագ կկա տա րեն:

1.2.12. « Մա-չան գա»
 Մաս նա կից նե րը կանգ նում են շրջա նով:  Վա րո ղը սկսում է բարձր ա սել « Մա

՜աաա»՝ ձեռ քերն ա ռաջ պար զե լով: 1 վայրկ յան անց նրա նից ձախ կանգ նած մաս նա
կի ցը կրկնում է նույ նը, և  այս պես բո լո րը կա տա րում են շրջա նով: Երբ բո լորն ա սում 
են՝ « Մա ՜աաա», վա րո ղը կտրուկ ձեռ քե րը ծա լում է դե պի ի րեն ու բարձր ա սում է՝ 
« Չան գաաաա՛»:  Բո լո րը պետք է փոր ձեն կա տա րել վա րո ղի հետ մեկ տեղ:  Կա տա րել 
23 ան գամ: 

2.19. Ս տեղ ծա գործ մտա ծո ղությու նը (կրեա տի վությու նը) զար գաց նող 
վար ժություն ներ

 Խաղ/ Վար ժություն  Հինգ քա ռա կու սուց՝ չոր սը  

Ա ռա ջադր ված  
խնդիր ներ

1. Ս տի պել մաս նա կից նե րին դուրս գալ սե փա կան եր ևա կա յության սահ
ման նե րից

2. Դր դել ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղության դրսևոր ման

 Կի րա ռու մը  Գ լուխ կոտ րուկ խմբի հա մար

Տ ևո ղություն 15  րո պե

Անհ րա ժեշտ է 1. Գ րա տախ տակ,
2. Գ րիչ մար կեր, 
3. 5  տուփ լուց կի

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից նե րը տե ղա վոր վում են 4հո գա նոց  խմբե րով
 

Խա ղի փու լե րը 

1.  Խմ բե րին բա ժա նեք 16ա կան լուց կու հա տիկ և խնդ րեք լու ծել հետև յալ խնդի րը ( Տե՛ս 
նկա րը ստորև): 

2.  Քա ռա կու սի նե րի դա սա վո րությու նը պատ կե րեք գրա տախ տա կին: 
Տ վեք հետև յալ ցու ցում նե րը. 

3.  «Եր կու լուց կու հա տիկ նե րը տե ղա փո խեք այն պես, որ արդ յուն քում նույն 16 լուց կու հա
տիկ նե րից կազմ վի միայն չորս քա ռա կու սի:  Քա ռա կու սի նե րը պետք է հպվեն միմ յանց 
և  պահ պա նեն ի րենց նախ նա կան չա փը»: 
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 Լու ծում 

4.  Խնդ րեք խմբե րին լուց կու հա տիկ նե րի օգ նությամբ կա տա րել այս ա ռա ջադ րան քը: 

5.  Մաս նա կից նե րին, ո րոնք գտել են լու ծու մը, խնդրեք մո տե նալ գրա տախ տա կին և  ներ
կա յաց նել այն: 

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ  չկա

        ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Բանն այն է, որ լուցկու երկու հատիկները քառակուսիների ներսում պետք է 
տեղաշարժել՝ պահպանելով հետևյալ պայմանները. 
• Չորս քառակուսիները պետք է լինեն հավասար: 
• Հեռացված լուցկու հատիկները պետք է նորից տեղադրել (չի թույլատրվում 

լուցկիներն ընդհանրապես հեռացնել): 
Մասնակիցները խնդրի լուծման անհաջող փորձերի պատճառով կարող են 
հիասթափություն ապրել: 

Տարբերակներ 
1. Գլուխկոտրուկ՝ նախատեսված ինքնուրույն լուծելու համար 
2. Մեկ այլ՝ ավելի կենտրոնացված աշխատանք, որն իրականացվում է մեծ խմբերում, 

անց է կացվում օգտագործելով միայն գրատախտակը: Լուցկու հատիկների և 
այլ նյութերի բացակայությունը ստիպում է մասնակիցներին օգտագործել միայն 
իրենց երևակայությունը:    Խնդիրը գրատախտակի վրա լուծելու մասնակիցների 
համարձակ փորձերը, ի վերջո, թույլ են տալիս մնացածներին տեսնել խնդրի 
տարբեր ասպեկտները և ստանալ ճիշտ պատասխանը: 
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Արդյունքների վերլուծություն 

1.  Ինչո՞ւ էր այդքան հեշտ կամ դժվար (իրավիճակից կախված) լուծել այդ խնդիրը: 
2.  Խնդրի լուծումը գտած մասնակցից պարզեք, թե ինչպես իրեն հաջողվեց դա անել 

(հանգեցրեք այն մտքին, որ նույն խմբի կամ մեկ այլ խմբի անդամերից որևէ մեկի 
անհաջող փորձը կամ դիտարկումը կարող էր դրդել ճիշտ մտքի: Գուցե տվյալ 
մասնակիցը բացահայտել է, որ երկու քառակուսիները կարող են տեղավորվել 
կենտրոնական առանցքի աջ և ձախ կողմերում, իսկ նախնական պատկերում 
ներկայացված չորս քառակուսիները կարող են չդիտարկվել իբրև առանձին հատված: 
Գուցե մասնակիցը փորձել է տեսնել, թե ինչ կստացվի, եթե քառակուսիները միմյանց 
հպվեն միայն անկյուններով): 

 Խաղ/ Վար ժություն  Հինգ քա ռա կու սի

Ա ռա ջադր վող 
խնդիր

Ս տի պել մաս նա կից նե րին հաղ թա հա րել սե փա կան  եր ևա կա յության սահ
ման նե րը

 Կի րա ռում  Գ լուխ կոտ րուկ խմբի հա մար 

Տ ևո ղություն 10 րո պե

Անհ րա ժեշտ է 1. Գ րա տախ տակ, 
2.  Ներ կա մա տիտ ներ, 
3. 6 լուց կու տուփ՝ լուց կու հա տիկ նե րով լի

 Դա սա վո րություն  Մաս նա կից ներն աշ խա տում են չորս հո գա նոց  խմբե րում 

  Խա ղի փու լե րը 

1.  Գ րա տախ տա կին պատ կե րեք հետև յալ պատ կե րը: 

2.  Տ վեք հա մա պա տաս խան ցու ցում եր:
« Հե ռաց րեք ե րեք լուց կու հա տիկ և  դա սա վո րեք դրանք այն պես, որ ստաց վեն հին գը 

քա ռա կու սի ներ, ո րոնք հպվում են միմ յանց:  Քա ռա կու սի նե րը պետք է պահ պա նեն նախ
նա կան չափ սը»: 

 Լու ծում
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Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ  Չկա 

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
Պատասխանը գտնելու համար հուշում կարելի է տրամադրել միայն երկար 
փորձերից ու բազմաթիվ սխալներից հետո: Նոր քառակուսի ստանալու համար 
պետք է քանդել երեք քառակուսիները: 

Տարբերակներ. Չկան 

Արդյունքների վերլուծություն

1.  Խնդրի լուծումը գտած մասնակցից պարզեք, թե ինչպես է իրեն հաջողվել դա անել 
(հանգեցրեք այն մտքին, որ մեկ այլ մասնակցի ներդրումը, հնարավոր է, ցույց է տվել 
դեպի ճիշտ լուծում տանող ճանապարհը:  

2.  Հետաքրքրվեք այն դժվարությունների մասին, որոնց մասնակիցները բախվել են 
տվյալ խնդրի լուծման ընթացքում (հանգեցրեք այն մտքին, որ ոչ ոք չի փորձում քանդել 
գոյություն ունեցող քառակուսիները կամ գործ ունենալ ծայրերի քառակուսիների հետ):
 

Խաղ/Վարժություն  Ինչո՞ւ են մարդիկ համբուրվում

Առաջադրվող
խնդիրներ

1. Մասնակիցների նախապատրաստումը վար ժու թյունգլուխ կոտ  րուկ
ներին

2. Դրսևորել ստեղծագործական մտածողություն
Կիրառում Գլուխկոտրուկ խմբերի համար

Գլուխկոտրուկ ենթամոդուլի ներածություն
Տևողություն 10 րոպե
Անհրաժեշտ է 1. Գլխավոր մոդերատոր 

2. Մոդերատորի 1 օգնական
3. Քարտեր 
4. Սխեմա 
5. Կպչող ժապավեն

Դասավորություն Մասնակիցները նստում են կիսաշրջանաձև

 @  Վարժության փուլերը

1.  Խնդրեք մասնակիցներին նշել հնարավորինս շատ պատճառներ, թե ինչու են մարդիկ 
համբուրվում: 

2.  Հավաքեք քարտերի վրա գրանցված պատասխանները և ամրացրեք դրանք 
սխեմաների համար նախատեսված գրատախտակներին: 
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Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ

Աշխատեք քննարկման ընթացքում չխոցել ներկաների կրոնական զգացմունքները: 

ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Քաջալերեք ցանկացած փաստարկի ներկայացումը, որպեսզի հնարավորինս 
շատ գաղափարներ, կարծիքներ արտահայտվեն, անգամ ամենատարօրինակ, 
ծիծաղելի և անհավանական մտքերը գտնեն իրենց արտացոլումը: Կարևորն 

այն է, որ մասնակիցները պատրաստ լինեն բանալ իրենց միտքը հետագա դասընթացի 
համար:  
Մոդերատորի օգնականը հավաքում է քարտերը, իսկ փակցնում է դրանք գլխավոր 
մոդերատորը: Քարտերն ըստ բովանդակության խմբավորելու կարիք չկա: 
Ընդգծեք, որ յուրաքանչյուրի մասնակցությունը ողջունվում է, և որ բոլորը պետք 
է մասնակցեն ուսուցման հաջորդ փուլերի ընթացքում առաջադրվող խնդիրների 
լուծմանը: Ընդգծեք, որ որևէ մեկի ներդրումն աննկատ չի մնա, քանի որ կատարվում 
են նշումներ: 

Տարբերակներ 
Հարցերի բովանդակությունը խմբագրեք՝ հաշվի առնելով տեղական պայմանները: 

Որոշ երկրներում կամ որոշակի մշակութային միջավայրում, վերոնշյալ հարցը՝ «Ինչո՞ւ են 
մարդիկ համբուրվում», կարող է տեղին չհնչել.

1.  Ինչո՞ւ են մարդիկ ձգտում հնարավորինս շատ գումար վաստակել: 

2.  Ինչո՞ւ են մարդիկ աղոթում: 

3.  Ինչո՞ւ են կանայք շրթներկ օգտագործում: 

4.  Ինչո՞ւ են մարդիկ սպորտով զբաղվում: 

5.  Այս վարժությունը կարելի է կատարել որպես «Ուղեղների գրոհ» ենթամոդուլի 
ներածություն, քանի որ այն մասնակիցների առջև նոր հորիզոններ է բացում, և նրանք 
ունակ են դառնում ընկալելու ստեղծարար, արդյունավետ գաղափարները: 

6.  Քարտեր օգտագործելու փոխարեն գլխավոր մոդերատորը հարցն ուղղում է ողջ 
լսարանին և գրանցում է պատասխանները սխեմայի վրա կամ գրատախտակին: 

Արդյունքների ամփոփում

Հետաքրքրվեք մասնակիցներից, թե ինչու են ստացվել այդքան մեծ քանակությամբ 
պատասխաններ (հանգեցրեք այն մտքին, որ մարդիկ տարբեր սովորույթների 
վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ ունեն): Խմբի կողմից առաջադրված հարցին 
տրվող ընդհանուր պատասխանը ստանալու համար մասնակիցներից յուրաքանչյուրը 
կարող է արտահայտել իր տեսակետը: 
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ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐ
Ծրագրի անվանումը

Կազմված է՝___________________________________________________________________

Վայրը՝ _______________________________________________________________________
Պետք է  նշել կազմակերպությունը հիմնելու փաստացի վայրը

 

Դա սըն թա ցա վար՝ ______________________________________________________________
     Պետք է  նշել դա սըն թա ցա վար նե րին և  դա սըն թացն ի րա կա նաց նող 

 կազ մա կեր պության ան վա նու մը

Ամ սա թի վը՝____________________________________________________________________

Բջջ. հե ռա խո սա հա մար՝________________________________________________________

Եր ևան, 201____   ______________________________________________________________
Ն շել դա սըն թա ցի անց կաց ման վայ րը

Ամ փո փա գիր

1.  Ծ րագ րի հա կիրճ բնու թագ րությու նը

Այս հատ վա ծում շատ կար ևոր է ներ կա յաց նել՝
•  Գոր ծա րար գա ղա փա րի ընտ րության հիմ քե րը (օ րի նակ՝  Գո րի սի տա րա ծաշր

ջա նում պան րի մեծ պա հան ջարկ կա: Այս պա հին ինձ նից   տ  պա նիր 
են պա հան ջում  միա վոր խա նութ ներ կամ վե րա վա ճա ռող ներ, ինչն առ կա 
ար տադ րա կան հզո րություն նե րով չեմ կա րո ղա նում ար տադ րել /մա տա կա րա
րել և  այլն):

•  Գոր ծա րար գա ղա փա րի ընտ րության նա խա պայ ման նե րը (օ րի նակ՝ ու նեմ  
գլուխ կաթ նա տու կով  և   հա ա րո տա վայր, ո րո շել եմ պան րա գոր ծությամբ 
զբաղ վել և  այլն):

• Ա ռա ջի կա տա րում ստաց վե լիք ձեռ նար կա տի րա կան արդ յունք նե րը (ար տադ
րության ծա վալ ներ, շրջա նա ռության, ե կամ տի աճ կամ այլ չա փե լի բնու թա գիր):



ԳԼՈՒԽ 3

8988

2.   Ձեռ նար կա տի րոջ հա կիրճ բնու թա գի րը

Չ մո ռա նաք նշել՝
• Ու սա նո ղի մաս նա գի տությու նը, բնա կության հաս ցեն, ըն տա նի քի մա սին տե ղե

կատ վություն (ըն տա նի քի ան դամ նե րի թի վը, ե րե խա նե րի թի վը, տա րի քըJՈւ սա նո
ղի ձե ռար կա տի րա կան փոր ձը  Չե թե կա այդ պի սին):

3.  Ծ րագ րի ֆի նան սա կան վեր լու ծությու նը

1.  Կա պի տա լի ընդ հա նուր պա
հանջ

Որ քան կա պի տալ է անհ րա ժեշտ գոր ծա րար ծրա գիրն ի րա
կա նաց նե լու հա մար 

 −  Հա մա պա տաս խա նում է  Ֆինպ լա նի 1. Կա պի տա լի ընդ
հա նուր պա հան ջի հաշ վար կին

2. Դ րա մա կան մի ջոց նե րի 
նկատ մամբ  պա հանջ

Որ քան դրա մա կան մի ջոց ներ են անհ րա ժեշտ գոր ծա րար 
ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու հա մար

3.  Սե փա կան դրա մա կան մի
ջոց նե րի  ներդ րում

Որ քան սե փա կան դրա մա կան ներդ րում եմ կա տա րե լու ինքս 
 −  Հա մա պա տաս խա նում է  Ֆինպ լա նի 1. Կա պի տա լի ընդ

հա նուր պա հան ջի սե փա կան կան խի կի պա հան ջի գու
մա րին

4.  Վար կի գու մար

Որ քան վարկ է անհ րա ժեշտ 
 −  Հա մա պա տաս խա նում է  Ֆինպ լա նի 1. Կա պի տա լի ընդ

հա նուր պա հան ջի հաշ վետ վության վար կի պա հան ջի 
ընդ հա նուր գու մա րին

5. Դ րա մաշ նորհ

Որ քան դրա մաշ նորհ եք նա խա տես վում ստա նալ 
 −  Հա մա պա տաս խա նում է  Ֆինպ լա նի 1. Կա պի տա լի ընդ

հա նուր պա հան ջի հաշ վետ վության դրա մաշ նոր հի պա
հան ջի գու մա րին

6.  Շա հույթ
Որ քան է կան խա տես վող զուտ շա հույ թը 

 −  Հա մա պա տաս խա նում է  Ֆինպ լա նի՝  «4.  Շա հույթ/
Վ նաս հաշ վետ վության զուտ շա հույթ» տո ղին

7. Ընդ հա նուր կա պի տա լի շա
հու թա բե րություն

 Հաշ վարկ վում է 
 − զուտ շա հույթ (ՖՊ հաշ վետ. 4.) / ըն դա մե նը կա պի տալ 

(ՖՊ հաշ վետ.1.) *100% 
 − բա նաձ ևով

8.  Շա հու թա բե րություն

 Հաշ վարկ վում է 
 − զուտ շա հույթ (ՖՊ հաշ վետ. 4.) / ըն դա մե նը հա սույթ 

(ՖՊ հաշ վետ. 4.) *100% 
 − բա նաձ ևով

4.   Վար կա յին ռե սուրս նե րի ծախս ման ուղ ղություն նե րը և  վար կի տրա մադր ման 
փու լե րը (ձեռք բեր վող սար քա վո րում ե րի ման րա մասն տե ղե կատ վությու նը ներ
կա յաց վել է ար տադ րա կան բաժ նում):
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 Ձեռք բեր ման ան վա նու մը  Միա վո րի գի նը, դրամ  Քա նա կը Ընդ հա նուր  
ար ժե քը

 Վար կի տրա մադր ման ա ռա ջին փուլ

Օր՝ Զ տիչ
 (չմո ռա նաք նշել մո դե լը, ար տադ
րո ղա կա նությու նը, այլ ա ռանձ
նա հատ կություն ներ, ո րոնք թույլ 
կտան հաս կա նա լու՝ ինչ պի սի սար
քա վոր ման մա սին է խոս քը)

600 000 1 600 000

Ըն դա մե նը ա ռա ջին փուլ   600 000

 Վար կի տրա մադր ման երկ րորդ  փուլ

 Փա թե թա վոր ման սար քա վո րում

(չմո ռա նաք նշել մո դե լը, ար տադ
րո ղա կա նությու նը, այլ ա ռանձ
նա հատ կություն ներ, ո րոնք թույլ 
կտան հաս կա նա լու` ինչ պի սի սար
քա վոր ման մա սին է խոս քը)

400 000 1 400 000

Ըն դա մե նը երկ րորդ փուլ   400 000

Ըն դա մե նը   1 000 000

5.  Դ րա մաշ նոր հի ծախս ման ուղ ղություն նե րը և տ րա մադր ման փու լե րը (ձեռք բեր
վող սար քա վո րում ե րի ման րա մասն տե ղե կատ վությու նը ներ կա յաց ված է ար
տադ րա կան բաժ նում)

 Ձեռք բեր ման ան վա նու մը  Միա վո րի գի նը, 
դրամ

 Քա նա կը Ընդ հա նուր  
ար ժե քը

Օր՝ Զ տիչ

(չմո ռա նաք նշել մո դե լը, ար տադ
րո ղա կա նությու նը, այլ ա ռանձ
նա հատ կություն ներ, ո րոնք թույլ 
կտան հաս կա նա լու՝ ինչ պի սի 
սար քա վոր ման մա սին է խոս քը)

600 000 1 600 000

Ըն դա մե նը   600 000

1.  ՄԱՐ ՔԵ ԹԻՆ ԳԱ ՅԻՆ ՊԼԱՆ

1.  Ապ րան քի/ծա ռա յության նկա րագ րությու նը

Չ մո ռա նաք անդ րա դառ նալ՝
• փա թե թա վոր մա նը և  տա րա յա վոր մա նը,
• անհ րա ժեշ տության դեպ քում՝ կշռին, չա փե րին։
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2.  Ապ րան քի/ծա ռա յության մրցու նա կության գնա հա տում

Պետք է ներ կա յաց նել ո լոր տի ընդ հա նուր նկա րագ րությու նը վեր լու ծություն նե րի 
հիմ քում՝ դնե լով  Պոր տե րի 5 ու ժեր գոր ծի քը։

 Մաս նա վո րա պես ման րա մասն նկա րագ րել՝
• մրցա կից նե րին և մր ցա կից նե րի շու կա յա կան ազ դե ղությու նը (ին չը կա րող է ամ

փոփ վել մրցակ ցության պրո ֆի լի մի ջո ցով),
• սպա ռող/հա ճա խորդ նե րին և ն րանց շու կա յա կան ազ դե ցությու նը,
• փո խա րի նող ապ րանք նե րի/ծա ռա յություն նե րի  շու կա յա կան ազ դե ցությու նը,
• մա տա կա րար նե րին և ն րանց շու կա յա կան ազ դե ցությու նը,
• շու կա մուտք գոր ծող նմա նա տիպ սկսնակ բիզ նես նե րի  շու կա յա կան ազ դե ցությու նը:

 Հի շե ցում:  Մաս նա վո րա պես այս վեր լու ծություն նե րի ո րա կը շատ կար ևոր է 
գոր ծա րար ծրագ րի գնա հատ ման հա մար, ուս տի դա սըն թա ցա վար նե րից պա-
հանջ վում է ուղ ղոր դել և  հետ ևել գոր ծի քի լիար ժեք և  ամ բող ջա կան կի րառ մանն 
ու ներ կա յաց մա նը։

3.  Գտն վե լու վայ րը
 Պետք է ներ կա յաց նել, թե որ տեղ է գտնվե լու բիզ նե սը (որ մար զում, քա ղա քում, թա ղա

մա սում), սե փա կան, թե վար ձու շի նությու նում։

4.  Ծ րագ րի աշ խար հագ րա կան ընդգր կում ու հա ճա խորդ նե րը (շու կա յի հատ վա ծը):

Պետք է ներ կա յաց նել՝
Ա. հա ճա խորդ նե րի սեգ մեն տի նկա րագ րությու նը (մար դիկ են, թե կազ մա կեր

պություն ներ, սպառ ման ծա վալ նե րը և  հա ճա խա կա նությու նը, ե կա մուտ նե րի մե
ծությու նը, ին չու են նրանք պատ րաս տա կամ մեզ հետ աշ խա տե լու),

Բ. որ տե ղից են (երկ րից, մար զից, քա ղա քից և  այլն) մեր հա ճա խորդ նե րը։

5.  Պա հան ջար կի ընդ հա նուր մե ծությու նը
 Պա հան ջար կի ընդ հա նուր հաշ վար կա յին մե ծության ստաց ման անհ նա րի նության 

դեպ քում խոր հուրդ է տրվում  նշել, թե գոր ծա րա րը ծրա գի րը մշա կե լու փու լում ինչ քան 
փաս տա ցի պատ վեր ներ ու նի (կամ կա րող է ու նե նալ մեկ տար վա ըն թաց քում), և դ րա որ 
մա սը կա րող է բա վա րա րել։

6.  Շու կա յում կազ մա կեր պության մաս նակ ցության բաժ նե մա սը

7.  Վա ճառ քի գի նը

Կար ևոր է՝
Ե թե ար տադ րան քի վա ճառ քի գի նը տա տան վում է ո րո շա կի մի ջա կայ քում, ցան կա լի 

է այս կե տում նշել  տա տան ման մի ջա կայ քը և  ընդգ ծել այն գի նը, ո րով հե տա գա յում կա
տար վե լու են հաշ վարկ նե րը (չմո ռա նաք հիմ նա վո րում նե րը):



ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

9190

8.  Վա ճառք նե րի ծա վալ նե րի կան խա տե սում

 Ներ կա յաց վում են վա ճառ քի ծա վալ նե րը` ըստ ա միս նե րի
02.15 03.15 04.15

 Պա նիր,  
չա նախ

Օր՝ 10 կգ 

Ըն դա մե նը

 Ներ կա յաց վում է ամ սա կան վա ճառ քը (շրջա նա ռությու նը)՝ ըստ ա միս նե րի
02.15 03.15 04.15

 Պա նիր,  
չա նախ

Օր՝ 1000 դր (10 
կգ * 100 դրամ)

Ըն դա մե նը

9.   Մար քե թին գա յին ռազ մա վա րությու նը
 Մար քե թին գա յին ռազ մա վա րությու նը մշա կե լիս ա ռաջ նորդ վել 4P կամ 7P հա յե ցա

կար գե րով` Pե րից յու րա քանչ յու րին անդ րա դառ նա լով ման րա մաս նո րեն։

Ապ րանք՝ _____________________________________________________________________

 Գին՝ _________________________________________________________________________

Ա ռաջ խա ղա ցում՝ խիստ կար ևոր վում է, ________________________________________
որ մաս նա կից նե րից յու րա քանչ յուրն անդ րա դառ նա ապ րան քանշ ման (բրեն դին գի)` իր 

կազ մա կեր պության հա յե ցա կար գե րին։

 Վայ րը՝ _______________________________________________________________________

 Գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում՝ __________________________________________________

 Մար դիկ (անձ նա կազ մը)՝ _______________________________________________________

 Ֆի զի կա կան վի ճա կը՝ __________________________________________________________

10.   Մար քե թին գի մի ջոց ներ
 Ներ կա յաց նել ինչ պես ռազ մա վա րության մեջ ներ կա յաց ված մար քե թին գա յին մի ջոց

նե րը, այnպես էլ դրանց գնա հար ցում նե րը:

Օր.՝  տե ղա կան հե ռուս տա տե սությամբ գո վազ դի հե ռար ձա կում (1 րո պեն ար ժե 3000 դրամ):
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11.   Մար քե թին գա յին (ի րաց ման) ծախ սեր

 Ծախ սա յին 
հոդ վա ծը

02.15 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 01.16 Ըն դա մե
նը

Ըն դա մե նը

2. ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ԵՎ  ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՊԼԱՆ

1.  Գոր ծու նեության կազ մա կեր պաի րա վա կան տե սա կը
 Կազ մա կեր պաի րա վա կան տե սա կի մա սին խո սե լիս խոր հուրդ է տրվում անդ րա դառ

նալ նաև հետև յալ են թա կե տե րին.
• Ի րա վա բա նա կան ան ձանց դեպ քում նշել հիմ նա դիր նե րի (նրանց մաս նա բա ժին նե

րի) մա սին:
•  Ներ կա յաց նել տե ղե կատ վություն տնօ րե նի մա սին (այն դեպ քում, երբ  տնօ րենն այլ 

մարդ է)

2.  Բիզ նե սի կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը (մաս նա կից նե րի կազ մա կեր պա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի նկա րագ րությու նը)
 Պետք է ման րա մաս նո րեն անդ րա դառ նալ ինչ պես կազ մա կեր պության անձ նա կազ մին, 

այն պես էլ նրանց պա տաս խա նատ վությա նը և  պար տա կա նություն նե րի բաշխ ված քին:

3.  Նա խա պատ րաս տա կան գոր ծու նեություն
 Ներ կա յաց նել այն գոր ծո ղություն նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վե լու են մինչև հիմ նա կան 

գոր ծու նեու թունն սկսե լը:
• Ու շա դիր ե ղեք, որ շա բաթ նե րով պլա նա վոր ված նա խա պատ րաս տա կան գոր ծու

նեությամբ սահ ման ված ձեռք բե րում նե րը ըստ ա միս նե րի հա մընկ նեն դրա մա կան 
հոս քե րի մա սին հաշ վետ վության հետ:

  Խա ղի փու լե րը  Պա տաս խա
նա տու

 Շա բաթ ներ

1 2 3 4 5 6 7 8

4.  Նախ ագործառ նա կան ծ ախսեր
Ն եր կա յացնո ւմ  ենք այն բո լոր ծախ սեր ը,  որ ոնք գո րծա րարը կա տարում է միանվ ագ, 

և  գոր ծա վարման  ընթ ացքում  եր բեք չեն  կրկնվելու:
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Ծախսայ ին  հ ոդվածներ Ըն դհ անու ր 
 արժեք

 Ընդամե նը  
 

5.  Ադմի նի ստրատի վ  (վարչա կան)  ծ ախ սեր
 

 Ծախսային հոդվածներ Ամսա կա ն  արժեք Տարեկան  ար ժե ք

 
 Ըն դամենը  

 

3.  ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ Պ ԼԱ Ն

1.  Արտ ադր ական գ ործըն թա ցը
ProR EMaS մեթոդաբանությո ւնը հա շվի  ա ռնելով`  խո րհո ւր դ է տր վո ւմ  կիրառել 

 արտադրա կա ն գործընթացների ներկայացման հետևյալ ձևաչափը.
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2.  Հիմական գործիքներ և միջոցներ: Մաշվածության/ամորտիզացիոն մասհանում
ներ։
• Ընդհանուր մաշվածության գումարը՝ անկախ ծախսի բնույթից (իրացման, 

վարչական, արտադրական), պարզության համար դիտարկեք արտադրական 
ինքնարժեքում:

Հիմնա
կան 

միջոցի 
անվա
նումը

1 միա
վորի 
գինը

Քա
նակը

Ընդ
հա
նուր 
ար
ժեքը

Օգտա
գործ
ման 
ժամ
կետը

Մաշվա
ծու

թյունը 
մեկ 

տարում

Մաշ
վածու
թյունը 

մեկ 
ամսում

Առ
կա 
է

Ձեռք է բերվելու

Սեփա
կան 

միջոց
ներով

Վար
կային 

ռեսուրս
ներով

Դրա
մաշ նոր

հով

Մարքեթինգային գույք և սարքավորումներ, ծրագրեր

Ադմինիստրատիվ (վարչական) հիմնական միջոցներ

Արտադրական հիմնական միջոցներ

Ընդա
մենը X X X

3.  Տեխնիկական սպասարկումը և վերանորոգումը

Ծախսային հոդվածներ Տարեկան արժեք

4.  Հիմ ա կան մի ջոց նե րի ձեռք բեր ման աղբ յուր նե րը
•  Հաշ վի առ նե լով ձեռք բե րում նե րի փաս տաթղ թա վոր ման պա հան ջը` խոր հուրդ է 

տրվում ա վե լի պա հանջ կոտ մո տե նալ այս աղ յու սա կի լրաց մա նը։
•  Ձեռք բե րում նե րը պետք է ներ կա յաց վեն ման րա մաս նո րեն (սար քա վոր ման մո դե լը, 

ար տադ րության/ներ մուծ ման եր կի րը, ար տադ րության տա րե թի վը, վի ճա կը և  այլն):
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 Սար քա վո րում նե րը, 
գոր ծիք նե րը

 Մա տա կա րար նե րը/ձեռք բեր ման 
աղբ յուր նե րը Գն ման պայ ման նե րը

Ձեռք բե րում նե րը պետք է 
ներ կա յաց վեն ման րա մաս նո
րեն (սար քա վոր ման մո դե լը, 
ար տադ րության/ներ մուծ ման 
եր կի րը, ար տադ րության տա
րե թի վը, վի ճա կը և  այլն):

Ով քեր են մա տա կա րար նե րը (նշել 
ա ռա վե լա գույն ման րա մաս նե րով):

Կան խիկ, փո խան ցու մով 
և  այլն

5.  Օգ տա գործ վող հզո րությու նը
 Ներ կա յաց նում ենք, թե՝ 
• գոր ծա րարն առ կա ար տադ րա կան հզո րություն նե րով (նե րառ յալ մարդ կա յին, ֆի

նան սա կան ռե սուրս ներ, ար տադ րա մա սի չա փեր) ա ռա վե լա գույնն ինչ քան ար
տադ րանք կա րող է թո ղար կել (քա նի հա ճա խորդ կա րող է սպա սար կել),

• ինչ քանն է պատ րաստ վում թո ղար կել  ա ռա ջի կա տար վա ըն թաց քում:

6.  Ձեռ նար կության տե ղա կա յում և ս խե մա
Ն շում ենք կազ մա կեր պության դիր քը, շրջա կայ քը, մա կե րե սը (ընդ հա նուր և  ա ռան

ձին՝ ար տադ րա կան, ադ մի նիստ րա տիվ), ար տադ րա կան սար քա վո րում նե րի տե ղա կա յու
մը, ե թե տա րած քը վար ձա կալ ված է՝ նաև վար ձա կա լության վճա րը:

7.  Հում քի պա հան ջը

Հաշ վարկ վում է մեկ տար վա հա մար

 Հում քի  
ան վա նու մը

1 միա վո րի 
գի նը, դրամ

 Պա հանջ վող 
քա նա կը

Ընդ հա նուր 
ծախ սե րը, 
հազ. դրամ

 Մա տա կա րար նե րը

Ըն դա մե նը X X X

8.  Աշ խա տու ժի ար ժե քը

Աշ խա տու ժի  
տե սա կը

Աշ խա տող
նե րի թի վը, 

մարդ

 Մեկ աշ խա տո
ղի ամ սա կան 

աշ խա տա վար
ձը, դրամ

Ընդ հա նուր 
ծախ սը մեկ 

ամ սում, 
հազ. դրամ

 Տար վա մեջ 
աշ խա տան
քա յին ա միս
նե րի թի վը

Ընդ հա նուր 
ծախ սը մեկ 

տա րում, 
հազ. դրամ

Ըն դա մե նը



ԳԼՈՒԽ 3

9796

9.  Աշ խա տու ժի առ կա յությու նը

10.  Աշ խա տա կից նե րի մո տի վաց վա ծությու նը աշ խա տան քի նկատ մամբ 

11.  Վե րա դիր ծախ սե րը

 Ծախ սե րի տե սակ նե րը
Ամ սա կան 
ծախ սե րը, 
հազ. դրամ

 Տա րե կան 
ծախ սե րը, 
հազ. դրամ

Ար տադ րա կան տա րածք նե րի վար ձա կա լություն
Ար տադ րա կան սար քա վո րում նե րի մաշ վա ծություն
 Կո մու նալ ծախ սեր (ջուր, գազ, էլ. է ներ գիա)
Տ րանս պոր տա յին ծախ սեր
Ար տադ րա կան հզո րություն նե րի սպա սարկ ման և  նո րոգ ման 
ծախ սեր
Այլ
Ըն դա մե նը

12.  Միա վոր ար տադ րա տե սա կի ար տադ րա կան և լ րիվ ինք նար ժեք նե րը

Հ/Հ Ինք նար ժե քի բա ղադ րիչ նե րը

 Տա րե կան 
ծախ

սը, հազ. 
դրամ

Ար տադ րա
կան հզո
րությու նը

1 միա վո
րի ինք

նար ժե քը, 
դրամ

1 Ուղ ղա կի նյու թա կան ծախ սում ներ
2 Ուղ ղա կի ծախ սում ներ աշ խատ վար ձի գծով
3 Ա նուղ ղա կի (վե րա դիր) ծախ սում ներ

Այլ
Ըն դա մե նը

4  Վար չա կան ծախ սեր
5 Ի րաց ման ծախ սեր

Ըն դա մե նը  ի րաց ման և  վար չա կան ծախ սեր
Ըն դա մե նը

13.  Բիզ նե սի հիմ ա կան ռիս կերն ու կո րուստ նե րը

 Ման րա մասն անդ րա դառ նալ ո լոր տա յին  ռիս կե րին և  այն կո րուստ նե րին, ո րոնք «մեծ 
են» կազ մա կեր պության  հա մար:  Ներ կա յաց նել նաև կո րուստ նե րը կրճա տե լու և  ռիս կե րը 
կա ռա վա րե լու մո տե ցում նե րը:

• Ա ռան ձին բիզ նես նե րի (օր՝ հա ցի, խմո րե ղե նի) դեպ քում անդ րա դառ նալ նաև ար
տադ րան քի հետ վե րա դար ձին, դրանց նվա զեց ման և  կա ռա վար ման հնա րա վո
րություն նե րին, խա նութ նե րի դեպ քում՝ կրե դի տո րա կան պարտ քե րին և  այլն:

Ու շադ րություն դարձ րեք այն բա նին, որ վեր լու ծություն ներն ի րա տե սա կան լի նեն:
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4.  ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ՊԼԱՆ
1.  Կա պի տա լի պա հանջ

 Հոդ ված ներ  Սե փա կան կա պի տալ  Վարկ Դ րա մաշ
նորհ Ըն դա մե նը

Հիմ նա կան մի ջոց ներ

 Առ կա են Են թա կա են 
ձեռք բեր ման    

  Շեն քեր, շի նություն ներ      
  Սար քա վո րում ներ       
 Ար տադ րա կան և տն տե սա կան գույք      
 Տ րանս պոր տա յին մի ջոց ներ      
 Այլ      
Ըն դա մե նը հիմ նա կան մի ջոց ներ      
 Նա խա գ որ  ծ առ նա  կան  ծախ սեր       

Շ րջա նառու միջոցներ
   Նյո ւթ ական  պա շարն եր     
 Միջոցների առկայո ւթյո ւն,  այդ թվ ում՝      
 Աշխատավ արձ ի  վճարման համ ար      
 Արտադրակա ն ա յլ ծախսեր ի հ ամ ար       
  Իրացման տրանսպ որտ ային ծ ախսերի  
համար    

 
Վ արկի մարման համ ար  
 Ա յլ  ծախսե ր      
Ընդամ են ը  շր ջանառո ւ  միջոցնե ր     
 Կապիտ ալի ընդհանուր պ ահ անջ (ծրա
գրի արժե ք)    

Ըն դհա նո ւր գումարն ՝ ա րտ ահ այտված 
տոկոսներով անհասկանալի է #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Դրամական միջոցների  պահանջ     

Ամիս
Չմարված 

վարկի 
հիմնական մասը

Մարման համար 
կատարված 
վճարումը

Տոկոսավ ճարները Վճարման համար 
ենթակա գումարը

Ամիս 1     
–     
–     
–     

Ամիս 9     
–     
–     
–     

Ամիս 18     
Ընդամենը X    
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4.  Շահույթ/վնասի հաշվետվություն

Հաշվարկ Հոդվածներ Գումար

 Ապրանքների (արտադրանքի) իրացումից համախառն հասույթ  

Հանած Հարկեր (շրջանառության և այլն)
Ապրանքների (արտադրանքի) իրացումիցհ զուտ հասույթ

Հանած Աշխատավարձի ուղղակի ծախսումներ  
Հանած Ուղղակի նյութական ծախսումներ  

Հանած Ուղղակի արտադրական այլ ծախսումներ  

Հանած Անուղղակի արտադրական ծախսումներ
= Իրացումից ստացված համախառն շահույթ  
Հանած Իրացման ծախսեր  
Հանած Վարչական ծախսեր  
Հանած Նախագործառնական ծախսեր  
=  Հիմնական գործունեությունից շահույթ/վնաս  

Հանած

Վարկի դիմաց վճարվող տոկոսավճարներ

Եթե հաճախորդը տարվա կտրվածքով ունի այլ վարկեր և կատարում է 
համապատասխան վճարումներ, չմոռանաք ներառել նաև այդ ծախսը:

 

= Շահույթ մինչև հարկումը  
Հանած Շահութահարկի ծախս 
= ԶՈՒՏ  ՇԱՀՈՒՅԹ/ՎՆԱՍ

5. Հաշվեկշիռ

ԱԿՏԻՎ ՊԱՍԻՎ

1. Ոչ ընթացիկ 
ակտիվներ

3. Սեփական 
կապիտալ

 Հող և շինություններ  
Կանոնադրական 
(հիմնադիր) 
կապիտալ

 Մեքենասարքա
վորումներ  Նպատակային 

ֆինանսավորում

 Արտադրական և 
տնտեսական գույք  Զուտ շահույթ

 Տրանսպորտային 
միջոցներ  

Սեփական 
կապիտալի այլ 
աղբյուրներ

 Այլ ոչ ընթացիկ 
ակտիվներ

Ընդամենը 
սեփական 
կապիտալ

 Ընդամենը ոչ 
ընթացիկ ակտիվներ

4. Ոչ ընթացիկ 
պարտա
վորություններ
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ԱԿՏԻՎ ՊԱՍԻՎ

Հանած Կուտակված 
մաշվածություն  Երկարաժամկետ 

վարկեր

Զուտ ոչ ընթացիկ 
ակտիվներ  

Այլ ոչ ընթացիկ 
պարտավորու
թյուններ

2. Ընթացիկ 
ակտիվներ

Ընդամենը ոչ ընթացիկ 
պարտավորու թյուններ

 Հումք և նյութեր  
5. Ընթացիկ 
պարտավորու
թյուններ

 Դրամական միջոցներ  Կարճաժամկետ 
վարկեր

 Անավարտ 
արտադրություն  

Կրեդիտորական 
պարտքեր գնում
ների գծով

 
Պատրաստի 
արտադրանքի 
մնացորդ

 
Կրեդիտորական 
պարտքեր բյուջեի 
գծով

 Դեբիտորական 
պարտքեր  

Կրեդիտորական 
պարտքեր աշխա
տավարձի գծով

 Այլ ընթացիկ 
ակտիվներ  

Այլ ընթացիկ 
պարտա
վորություններ

Ընդամենը ընթացիկ 
ակտիվներ

Ընդամենը  
ընթացիկ 
պարտա
վորություն
ներ

Ընդամենը 
ակտիվներ

Ընդամենը 
պասիվներ

Ընդհանուր կապիտալի շահութաբերություն =  զուտ շահույթ/ընդհանուր կապիտալ*100%
Շահութաբերություն = զուտ շահույթ/հասույթ*100%
Անվնասաբերության շեմ = հաստատուն ծախս/(գին  փոփոխուն ծախս)

6. Հավելվածներ

6.1. Այլ
– Անհրաժեշտության դեպքում կցել համապատասխան փաստաթղթերը:

6.1.1. Առկա պայմանագրեր
6.1.2.  Շինարարական աշխատանքների (կառուցապատման, վերանորոգման) կա

տարման ծախսերի բացվածքներ (սմետաներ)
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. « Պա րոն  Չի նը»  պատ մություն

 Պա րոն  Չի նը

 Պա րոն  Սո ֆոն պա նի չի ծնվե լու պա հին (ուր բաթ, 24 հու նի սի 1910 թ.,  Վաթ  Սայ,  Թայ
լանդ) դժվար էր պատ կե րաց նել, որ երբ ևէ նա կդառ նա Ա սիա յի ա մե նա հա րուստ մարդ
կան ցից մե կը, բան կա յին հա մա կար գի խորհր դա նիշ` մի ամ բողջ սերն դի հա մար: 

 Նա ծնվել է սղո ցա րա նի ծա ռա յո ղի աղ քատ ըն տա նի քում: Երբ հինգ տա րե կան էր, ըն
տա նի քը մեկ նեց  Թայ լան դից, և 12 տա րի տղան ապ րեց  Չի նաս տա նի  Չո ւա  Տաո աղ քատ 
գա վա ռում: Ս նուն դը եր բեք չէր բա վա կա նաց նում ըն տա նի քին, ո րում, բա ցի տղա յից, ապ
րում էին նաև 5 քույր: Տ ղա յին ընդ հա մե նը 45 տա րի հա ջող վեց դպրոց հա ճա խել, և  նույ
նիսկ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում նա ստիպ ված էր աշ խա տել նաև ար տում: Կ յան քի ու ղու 
սկիզ բը շատ հա մեստ է ե ղել:  Սա կայն շնոր հիվ  Բան կո կի բան կի հիմ նադր մա նը, ո րը դար
ձավ ա մե նա մեծ ֆի նան սա կան հաս տա տությու նը`  Թայ լան դի ողջ բան կա յին շու կա յի իր 30% 
բաժ նով՝ նա կա րո ղա ցավ ար ժա նա նալ « Թայ լան դի ֆի նանս նե րի հսկա» կոչ մա նը: 

Ինչ պե՞ս դա նրան հա ջող վեց:
Ինչ գործ էլ ձեռ նար կեր պրն  Չի նը իր ողջ կյան քի ըն թաց քում, նա դա ա նում էր ոչ 

միայն իր ողջ նե րուժն օգ տա գոր ծե լով, այլ նաև բո լո րից լավ:  Նա միշտ ձգտում էր աշ խա
տան քը կա տա րել մի փոքր ա վե լի լավ, քան ու րիշ նե րը կա րող էին այդ ա նել, և  այդ իսկ 
պատ ճա ռով նա հաս նում էր լա վա գույն արդ յունք նե րի:  Նույ նիսկ վաղ հա սա կում նրա մեջ 
ար դեն դրսևոր վում էին այդ հատ կա նիշ նե րը:

15 տա րե կան հա սա կում  Չի նը բնակ վում էր  Չի նաս տա նում և  աշ խա տում էր գյու
ղում՝ որ պես դե ղա գոր ծի ա շա կերտ:  Նա ան գիր էր սո վո րել դե ղա տան բո լոր դե ղե րի 
ա նուն նե րը, և  այդ պատ ճա ռով դե ղա գոր ծը փոր ձում էր հա մո զել  Չի նին դառ նալ բժիշկ: 
 Սա կայն պա տա նին ո րո շեց շա րու նա կել ու սու մը: 17 տա րե կան հա սա կում`  Թայ լանդ վե
րա դառ նա լուն պես, պրն  Չի նը սկսեց աշ խա տել որ պես խո հա րար փայ տե ապ րանք նե րի 
խա նու թում: Այ նու հետև նա դար ձավ օգ նա կան. նրա պար տա կա նություն նե րի մեջ էին 
մտնում խա նու թի կար գու կա նո նի պահ պա նու մը, փայտ բար ձե լը, գնորդ նե րին սայ լով 
փայտ մա տա կա րա րե լը և  խա նու թի տի րո ջը օգ նե լը: Աշ խա տան քի ըն թաց քում պրն  Չի նը 
նա մակ ներ էր գրում  Չի նաս տա նում ապ րող իր ըն տա նի քին:  Խա նու թի տե րը մի ան գամ 
ու շադ րություն դարձ րեց  Չի նի գե ղե ցիկ ձե ռագ րին և ն շա նա կեց նրան գրա սեն յա կի ծա
ռա յող:  Հա վա նա բար հենց այդ ժա մա նակ էլ  Չի նին հա ջող վեց զար գաց նել ար տա կարգ 
հի շո ղություն, ո րը նրան հսկա յա կան ա ռա վե լություն տվեց բան կում աշ խա տե լիս:  Չի
նը ստիպ ված էր յու րա քանչ յուր հա ճա խոր դի հա մար մտքում հաշ վել տար բեր տե սա կի 
փայ տե ապ րանք նե րի քա նա կը:  

 Նա շատ հա մեստ մարդ է ե ղել, ով չէր սի րում աչ քի ընկ նել:  Նա մեծ հե ռան կար ներ 
ուներ: Այդ մա սին էր վկա յում այն, որ փո խօգ նության դրա մարկ ղից ստա ցած մի ջոց նե րը նա 
օգ տա գոր ծել էր  Պատ տա նա կոր նում իր անձ նա կան խա նու թը բա ցե լու հա մար: Ի տարբե
րություն նրան՝ շատ ա մուս նա ցած ե րի տա սարդ ներ այդ մի ջոց նե րը կծախ սեին տար բեր 
ապ րանք ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով, ո րոնք ի րենց ա ռա վել հա ճույք կպատ ճա ռեին:

Պրն  Չի նը հե ռան կա րա յին և ն պա տա կաս լաց մարդ էր: Ն րա փոքր բիզ նե սը դար ձավ 
 Թայ լան դի ա ռա ջին հան րա խա նու թը, ո րի չորս հար կե րից յու րա քանչ յու րում վա ճառ վում 
էին բազ մա զան ապ րանք ներ: 
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 Բանգ կո կի բան կի ստեղ ծու մը դար ձավ պրն  Չի նի գոր ծա րա րա կան ո գու հու շար ձա նը: 
Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ա վար տից ա ռաջ այդ՝ դեռ միա միտ ե րի տա սարդն 
իր մտե րիմ ըն կեր նե րի հետ զրույ ցի արդ յուն քում ո րո շեց բանկ բա ցել: Սկզ բում նա մտա ծում 
էր որ պես բան կիր աշ խա տե լու հա ճույ քի մա սին, ո րը կա րող էր շատ փող ծախ սել, սա կայն 
 Բանգ կո կի բան կը դար ձավ մի հսկա հա մա կարգ:  Տար վել էր հսկա յա կան աշ խա տանք, և 
ն վաճ ված արդ յունք նե րը չէր կա րե լի միայն պրն  Չի նի հա ջո ղա կությա նը վե րագ րել:  Բան կը 
հա ջո ղության հա սավ իր վար պե տության,  ե ռան դի և  խո րա թա փան ցության շնոր հիվ:  

Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ա վար տին պրն  Չի նը բիզ նես գոր ծու նեություն 
ծա վա լե լու  հա մար լավ հնա րա վո րություն ներ նկա տեց:  Նա հիմ նադ րեց «Ա սիա Թ րասթ» 
ՍՊԸն`  Թայ լան դի ա ռա ջին ֆի նան սա կան ըն կե րությու նը, ո րը հիմ նա կա նում աշ խա տում 
էր ար տար ժույ թով:  Շու տով այն դար ձավ  Թայ լան դի թա գա վո րությու նում ար տար ժույ թով 
աշ խա տե լու ա մե նաազ դե ցիկ և  ա պա հով աղբ յու րը: Պրն  Չի նը ստիպ ված էր աշ խա տել ջա
նա սի րա բար, վեր կե նալ լու սա բա ցից ա ռաջ և  տե ղե կա նալ հա մաշ խար հա յին տա րադ րա մի 
փո խար ժե քի մա սին` գոր ծա րար նե րի ժա մա նե լուց ա ռաջ օր վա գնան շու մը կա խե լու հա մար: 
Պրն  Չի նը ար տար ժույ թի փո խար ժե քի հաշ վարկ նե րի գոր ծում մաս նա գե տի համ բավ ձեռք 
բե րեց:  Բա վա կան էր միայն ի րեն հա ղոր դեին ֆուն տի, դո լա րի և բ րախ տի կուր սը, և  նա ան
մի ջա պես, ա ռանց հաշ վի չի, հաշ վար կում էր հա մա պա տաս խան կուր սը: 

«Ա սիա Թ րաս թը» սկզբնա կան շրջա նում հան դես էր գա լիս որ պես  Բանգ կո կի բան կի 
միջ նորդ գոր ծըն կեր, ո րը զբաղ վում էր դրա մի փո խա նակ մամբ` գլխա վո րա պես  Հոն կոն
գի և  Սին գա պու րի հետ: Ա վե լի ուշ բան կը մեծ խնդիր ներ ու նե ցավ կան խիկ դրա մի հետ: 
 Նա ա րագ ստեղ ծեց «Ա սիա Թ րաս թի» գոր ծա դիր ծա ռա յող նե րի մի խումբ՝ մեծ մասշ տա
բի վե րա կա ռու ցո ղա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար:  Նա օգ տա գոր ծեց իր 
գործ նա կան կա պե րի լայն ցան ցը` մի ջազ գա յին գոր ծե րի բնա գա վա ռում ընդգր կուն բան
կա յին գոր ծու նեություն ծա վա լե լու նպա տա կով` ներգ րա վե լով վստահ ված անձ պրն  Ռո
ժա նաս տի նին` բան կի ներ քին հա մա կար գում աշ խա տե լու հա մար` կա ռա վար ման և  հաշ
վառ ման սկզբունք նե րի կա տա րե լա գործ ման նպա տա կով: 

Պրն  Չի նի արդ յու նա վետ ղե կա վար ման շնոր հիվ 1970 թ. բան կը դար ձավ տե ղա կան 
բան կե րի ա ռա ջա տա րը, նույ նիսկ մեր օ րե րում այն պահ պա նել է ա ռա ջա տար դիրք մի
ջազ գա յին աս պա րե զում: Ն րան հա ջող վեց ա րա գո րեն նվա ճել այն պի սի բան կեր, ինչ
պի սիք են  Հոն կոն գի և  Շան հա յի բան կե րը, առևտ րա կան և հնդ կա չի նա կան բան կե րը: 6 
տա րի անց բանկն ու ներ 15 մաս նաճ յուղ` ողջ երկ րով մեկ, իսկ բան կա յին դե պո զիտ նե րը 
կտրուկ ա ճե ցին 10 մլն ից մինչ 100 մլն բ րախ տի: 

Պրն  Չի նը սի րում էր իր եր կի րը:  Բանգ կո կի բան կի ա ճը նա դի տար կում էր նաև որ պես 
 Թայ լան դի տնտե սության մեջ ո րո շա կի ներդ րում:  Բան կը հիմ նե լու ժա մա նակ նա ու շադ
րություն դարձ րեց այն հան գա ման քին, որ  Թայ լան դի գոր ծա րար հա մա կար գում գե րակշ
ռում էին ար տա սահ ման յան բան կե րը, և  կա րո ղա ցավ օգտ վել դրա նից:

Ն րա բան կը դար ձավ տե ղա կան գոր ծա րար նե րի ար տա քին առևտ րա յին գոր ծարք
նե րը սպա սար կող ա ռա ջին տե ղա կան բան կը, որ տեղ նա ա ռա ջար կում էր լայ նա ծա վալ 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յություն ներ և  օգ նություն հա ճա խորդ նե րին:  Բան կի ծա ռա յող
նե րը գոր ծը հեշ տաց նե լու նպա տա կով սկսե ցին ի րենք լրաց նել տե ղա կան գոր ծա րար նե
րի փաս տաթղ թե րը, գոր ծա րար նե րին մնում  էր միայն դնել ի րենց ստո րագ րություն նե րը 
և  ըն կե րության կնի քը:  Շու տով գոր ծա րար նե րի շրջա նում հայտ նի դար ձավ, որ  Բանգ կո
կի բան կը, բա ցի ներ մու ծում և  ար տա հա նում ֆի նան սա վո րե լուց, նաև ի րա կա նաց նում 
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է խորհր դատ վա կան ծա ռա յություն ներ:  Բան կի գոր ծու նեությունն սկսեց ա րագ ընդ լայն
վել, և  այն դար ձավ  Թայ լան դի բան կա յին հա մա կար գի ա ռա ջա տար:

Պրն  Չի նը օգ տա գոր ծում էր ցան կա ցած տե ղե կատ վություն, ո րը կա րող էր օգ տա կար լի նել 
իր բան կին:  Նա սի րում էր կար դալ գրքեր, ո րոնք օգ նում էին ի րեն ա մե նօր յա աշ խա տան քում: 
 Սո վո րա բար յու րա քանչ յուր ա ռա վոտ սկսվում էր ա մե նօր յա հաշ վետ վություն նե րը կար դա լով 
և  անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րը ստա նա լով:  Նախ կի նում լի նե լով բան կի ծա ռա յող` պրն  Չի նը 
ըն դու նում էր նոր գա ղա փար ներ և վճ ռա կա նո րեն շա րու նա կում էր  Բանգ կո կի բան կի զար
գաց ման գոր ծը:  Նա կողմ նա կից էր այն պի սի բան կա յին փո փո խություն նե րի, ինչ պի սիք էին 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի և  է լեկտ րո նա յին բան կա յին հա մար գի ներդ րու մը 19781979 թթ., կա
ռա վար ման նոր գա ղա փար նե րի և  բան կա յին ծա ռա յող նե րի բաժ նե տոմ սե րի տի րա պե տու մը: 

Պրն  Չի նը արդ յու նա վետ ղե կա վար էր:  Մի քա նի ժամ լուրջ քննար կում նե րից հե տո 
նա ան մի ջա պես կա րող էր անց նել մեկ այլ հար ցի լուծ մա նը` ա ռանց խառ նե լու այդ եր կու 
հար ցե րը և  ո չինչ բաց չթող նե լով իր տե սա դաշ տից: 

Ե թե պրն  Չի նի ճա նա պար հին հան դի պում էր որ ևէ խնդիր կամ խո չըն դոտ, նա դրանք 
վե րա ծում էր ա ռա վե լություն նե րի:  Հատ կա պես դրա մա տիկ հան գա մանք ներ ստեղծ վե ցին 
1958 թ., երբ  Թայ լան դի քա ղա քա կան շրջա դար ձի հետ ևան քով պրն  Չի նը ստիպ ված էր 
փախ չել  Հոն կոնգ: Ն րա վրա տնտե սա կան հան ցա գոր ծի պի տակ էին փակց րել: Գտն վե
լով ար տա սահ մա նում՝ նա, ինչ պես նախ կի նում, փոր ձում էր ղե կա վա րել բան կը, սա կայն 
պարզ վեց, որ դա անհ նար էր: Պրն  Չի նը շու տով սկսեց նոր կյանք վա րել:  Նա հիմ նեց 
բրին ձի վա ճառ քի մի ծաղ կուն բիզ նես, ո րը մինչ օրս զար գա նում է:  Միա ժա մա նակ նա 
ընդ լայ նեց  Բանգ կո կի բան կի մաս նաճ յու ղե րի քա նա կը ար տա սահ մա նում: 1954 թ. բանկն 
ար դեն ու ներ եր կու ար տա սահ ման յան մաս նաճ յուղ, ո րոն ցից մե կը հու նի սի 24ին բաց
վել էր  Հոն կոն գում, իսկ մյու սը դեկ տեմ բե րի 10ին`  Տո կիո յում: Աք սո րա վայր  Հոն կոն գում 
գտնվե լիս` պրն  Չի նը բա ցեց ևս 4 բա ժին` ե րե քը  Վիետ նա մում և  մե կը  Թայ պե յում: 

Պրն  Չի նի հա ջո ղության գրա վա կան նե րից մե կը իր` կա պեր ստեղ ծե լու և դ րանք տա
րի ներ շա րու նակ պահ պա նե լու կա րո ղությունն էր:  Բազ միցս իր կա պե րը գոր ծա րար նե րի 
և  բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի հետ նպաս տում էին բիզ նե սում նպա տակ նե րին հաս
նե լուն: Պրն  Չի նի ժա մա նակ նե րում ըն դուն ված չէր մեկ ան ձի մեջ հա մա տե ղել լավ բան կի
րի և  լավ առևտ րա կա նի, սա կայն նրան եր կուսն էլ հա ջող վեց` շնոր հիվ իր մտեր մությա նը 
և՛ մեծ գոր ծա րար նե րի, և՛  Թայ լան դի կա ռա վա րության ա ռա ջա տար ան ձանց հետ:  Նա 
ա ճում էր նրանց հետ հա մա տեղ, ին չի արդ յուն քում հա մա գոր ծակ ցությունն ա ռա վել արդ
յու նա վետ էր: Ինչ պես պրն  Չի նը, այդ պես էլ իր աշ խա տա կից նե րը աշ խա տում էին ջա
նա սի րա բար: Ա մե նից շատ նա կար ևո րում էր զար գա ցու մը և  ընդ լայ նու մը և  լի էր վճռա
կա նությամբ՝ հաղ թա նակ տա նե լու նրանց նկատ մամբ, ով քեր ցան կա նում էին բան կա յին 
գործն ա զա տել իր ներ կա յությու նից: Եր կար ա միս ներ իր և  իր ծա ռա յող նե րի հա մար գո
յություն չու ներ ար ձա կուրդ:  Հա ճա խորդ նե րի հար ցում նե րը բա վա րա րե լու հա մար նրանք 
աշ խա տում էին նաև աշ խա տան քա յին օր վա ա վար տից հե տո և  հանգստ յան օ րե րին: 

Ի տար բե րություն շատ մարդ կանց՝ պրն  Չի նը գրե թե չի ու նե ցել թշնա մի ներ:  Նա 
մարդ կանց չէր օգ տա գոր ծում իր նպա տակ նե րի հա մար: Երբ ու րիշ ներն էին փոր ձում ի րեն 
օգ տա գոր ծել, նա պար զա պես ետ էր կանգ նում, վա ճա ռում կամ վերց նում էր բիզ նեսն իր 
ձեռ քը: Ե թե թշնա մի էր ի հայտ գա լիս, պրն  Չի նը կար ծում էր, որ նրան պետք է հաղ թել, ոչ 
թե վնա սել կամ խո ցել, և  հա վա տալ, որ նա ըն կեր է:

Այս պի սին էր պրն  Չի նի մո տե ցու մը կյան քին, բիզ նե սին, մարդ կանց:
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2.  Ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րի գնա հատ ման թեստ

 Ձեռ նե րե ցի անձ նա կան հատ կա նիշ նե րի
 ինք նագ նա հատ ման հար ցա թեր թիկ

Այս հար ցա թեր թի կը բաղ կա ցած է 55 հար ցից:  Կար դա ցեք և  ո րո շեք, թե որ քա նով են 
դրանք կի րա ռե լի ձեզ հա մար:  Հի շեք, որ հնա րա վոր չէ ա մեն ինչ կա տա րել շատ լավ կամ 
ոչ այդ քան լավ:  Բա ցի այդ, ո րոշ հար ցե րի պա տաս խան նե րի դի մաց  Ձեր ստա ցած միա
վոր նե րը գաղտ նի են մնում, իսկ ձեր հար ցա թեր թի կը կա րող եք վերց նել ձեզ հետ:

 Հետև յալ միա վոր նե րի օգ նությամբ գնա հա տեք, թե որ քա նով է  Ձեր կող մից տրված 
պա տաս խա նը հա մընկ նում հար ցա թեր թի կում նշվա ծի հետ.

5 – միշտ
4 – սո վո րա բար
3 – եր բեմն
2 – հազ վա դեպ
1 – եր բեք 

 Ձեր կող մից ընտր ված թի վը գրեք տրված հար ցի աջ կող մում:
Օ րի նակ` Ես փոր ձում եմ հան գիստ լի նել սթրե սա յին ի րա վի ճակ նե րում 2
Օ րի նա կում նշված թի վը ցույց է տա լիս, որ այս հատ կա նի շը տվյալ ան ձին քիչ է հա

տուկ:
Ո րոշ հար ցեր կա րող են նման թվալ, սա կայն եր բեք եր կու նմա նա տիպ հար ցեր նույ

նությամբ չեն կրկնվում:
Խնդր վում է պա տաս խա նել բո լոր հար ցե րին:

 Ձեռ նե րե ցի անձ նա կան հատ կա նիշ նե րի
 ինք նագ նա հատ ման հար ցա թեր թիկ

 Միա վոր

1.   Ես միշտ ինքս եմ փնտրում այն գոր ծե րը, ո րոնք պետք է ար վեն:

2.    Հան դի պե լով խնդրի՝ ես շատ ժա մա նակ եմ ծախ սում հա մա պա տաս խան 
լու ծում գտնե լու վրա:

3.   Ես իմ աշ խա տան քը կա տա րում եմ սահ ման ված ժամ կետ նե րում:
4.   Ես ան հանգս տա նում եմ, երբ գոր ծերն այն քան էլ լավ չեն ըն թա նում:

5.   Ես գե րա դա սում եմ այն պի սի ի րա վի ճակ, որ տեղ հնա րա վո րության դեպ
քում ես կա րող եմ ա ռա վե լա գույնս վե րահս կել արդ յունք նե րը:

6.   Ես սի րում եմ մտա ծել ա պա գա յի մա սին:

7.    Նախ քան նոր գործ կամ ծրա գիր սկսե լը ես լիար ժեք տե ղե կատ վություն եմ 
հա վա քում:

8.   Ես պլա նա վո րում եմ մեծ ծրա գիր՝ բա ժա նե լով այն ա վե լի փոքր մա սե րի:

9.   Ես ստա նում եմ այն մարդ կանց օ ժան դա կությու նը, ով քեր ինձ հանձ նա րա
րություն ներ են տա լիս:

10.   Ես հա մոզ ված եմ, որ իմ ձեռ նար կած ցան կա ցած նա խա ձեռ նություն հա ջո
ղության կհաս նի:
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 Միա վոր

11.    Ցան կա ցած մար դու հետ զրու ցե լիս ես կա րո ղա նում եմ լսել:

12.    Նախ քան ինձ այդ մա սին խնդրե լը, ես ա նում  եմ այն ա մե նը, ինչ ինձ նից 
պա հանջ վում է:

13.   Ես փոր ձում եմ ստի պել մարդ կանց ա նել այն ա մե նը, ինչ ինձ անհ րա ժեշտ է:
14.   Ես ի րա գոր ծում եմ իմ խոս տում նե րը:

15.   Ես ա վե լի լավ եմ աշ խա տում, քան այն ան ձինք, ով քեր աշ խա տում են ինձ 
հետ միա սին: 

16.   Ես ոչ մի նոր բան չեմ ձեռ նար կում, քա նի դեռ լիո վին հա մոզ ված չեմ հա ջո
ղության մեջ:

17.    Հա ճախ իմ կյան քի մա սին ան հանգս տա նա լով՝ ես զուր ժա մա նակ եմ վատ
նում:

18.    Խոր հուրդ ստա նա լու նպա տա կով ես դի մում եմ այն մարդ կանց, ո րոնք քա
ջա տեղ յակ են այն մա սին, թե ին չի վրա եմ ես աշ խա տում:

19.   Ես մտո րում եմ ա ռա վե լություն նե րի, թե րություն նե րի և  հանձ նա րա րություն
ներն ի րա գոր ծե լու տար բեր ե ղա նակ նե րի մա սին:

20.   Ես շատ եր կար եմ մտո րում՝ ինչ պես ներ գոր ծել մյուս նե րի վրա:

21.   Ե թե մյուս նե րի կար ծի քը  էա պես  տար բեր վում է իմ ար տա հայ տա ծից, ես 
փո խում եմ իմ տե սա կե տը:

22.   Ես վրդով վում եմ, երբ ինչոր բան իմ ակն կա լա ծի պես չի ստաց վում:

23.   Ինձ դուր  է գա լիս կոնկ րետ ո րո շում ներ կա յաց նե լիս նոր լու ծում ներ 
փնտրե լը:

24.   Երբ ես իմ ճա նա պար հին ինչոր խո չըն դո տի եմ հան դի պում, ան կախ ա մեն 
ին չից, փոր ձում եմ հաս նել այն ա մե նին, ինչ ու զում եմ:

25.   Ես հա ճույ քով եմ կա տա րում ու րի շի  աշ խա տան քը, ե թե դա պա հանջ վում է 
գոր ծի ի րա կա նաց ման հա մար:

26.   Ինձ ան հանգս տաց նում է ժա մա նա կի ան տե ղի վատ նու մը:

27.    Նախ քան ինչոր նոր բան ձեռ նար կե լը ես կշռում եմ հա ջո ղության հաս նե լու 
կամ պար տության հա վա նա կա նությու նը: 

28.    Որ քան հստակ կա րող եմ սահ մա նել, թե ինչ եմ ու զում կյան քից, այն քան իմ՝ 
հա ջո ղության հաս նե լու հա վա նա կա նությունն ա վե լի է մե ծա նում: 

29.  Ես աշ խա տում եմ ա ռանց տե ղե կատ վության հա վա քագր ման  վրա ժա մա
նակ վատ նե լու: 

30.  Ես փոր ձում եմ քննար կել բո լոր այն խնդիր նե րը, ո րոնց հետ կա րող եմ 
բախ վել, և պ լա նա վո րում եմ, թե ինչ մի ջոց կա րող եմ ձեռ նար կել ա ռա ջա
ցած խնդրի լուծ ման հա մար:

31.   Ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ես դի մում եմ ազ դե ցիկ 
մարդ կանց օգ նությա նը: 

32.    Բարդ խնդրի լուծ ման ժա մա նակ ես հա մոզ ված եմ իմ հա ջո ղության մեջ:
33.   Ես հան դուր ժել եմ անց յա լում ու նե ցած ան հա ջո ղություն ներս:

34.   Ես գե րա դա սում եմ  զբաղ վել ինձ լավ հայտ նի գոր ծու նեությամբ, ո րի ի րա
գործ ման հա մար ես վստահ եմ իմ ու ժե րի վրա:

35.    Հան դի պե լով դժվա րություն նե րի` ես նա խընտ րում եմ խու սա փել դրան ցից:
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 Միա վոր

36.   Ինչոր մե կի են թա կա յության տակ աշ խա տե լիս ես միշտ  ձգտում եմ, որ 
այդ մար դը մշտա պես գոհ լի նի իմ աշ խա տան քից: 

37.   Ես եր բեք լիո վին հա մոզ ված չեմ ի րե րի այդ պի սի դա սա վոր վա ծության վրա 
և  միշտ կար ծում եմ, որ ա վե լի լավ է լի նում:

38.   Իմ բո լոր  գոր ծո ղություն նե րում առ կա է ռիս կի գոր ծո նը:
39.   Ես անձ նա կան կյան քիս հետ կապ ված հստակ պլան ներ ու նեմ:

40.   Ի րա գոր ծե լով ինչոր մե կի ծրա գի րը` ես շատ հար ցեր եմ տա լիս՝ հա մոզ վե
լու հա մար՝ արդ յո՞ք ճիշտ եմ հաս կա ցել տվյալ ան ձի ցան կությու նը:

41.   Ես ա վե լի շուտ կսկսեմ աշ խա տել խնդիր նե րի վրա նրանց ծագ ման փու լում, 
քան կփոր ձեմ կան խա տե սել դրանց ծա գու մը:

42.   
Իմ նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը հաս նե լու հա մար ես մտա ծում եմ տար բե
րակ ներ, ո րոնք հնա րա վո րություն կտան ներգ րա վել մյուս նե րին իմ խնդիր
նե րի լուծ ման հա մար:

43.   Ես իմ աշ խա տան քը շատ լավ եմ կա տա րում:
44.   Եր բեմն ես փոր ձում եմ դի մել ու րիշ նե րի օգ նությա նը:

45.    Ես փոր ձում  եմ գտնել ամ բող ջո վին նոր՝ նախ կի նում ար ված նե րից տար
բեր վող աշ խա տանք:

46.   Ես գի տեմ խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար ման մի քա նի մի ջոց, ո րոնք ծա գել են 
նպա տակ նե րիս հաս նե լու ճա նա պար հին:

47.    Ինձ հա մար ա ռա վել կար ևոր են իմ  ըն տա նի քը և  անձ նա կան կյան քը, քան 
իմ կող մից սահ ման ված աշ խա տան քա յին ժամ կետ նե րը:

48.    Ես չեմ տես նում խնդիրն ամ բող ջո վին ի րա գոր ծե լու մի ջոց ներ ոչ տա նը , ոչ 
էլ աշ խա տա վայ րում: 

49.   Ես ա նում եմ այն, ինչ մյուս նե րը հա մա րում են ռիս կա յին:

50.   Ես մտա հոգ ված եմ իմ շա բա թա կան հանձ նա րա րա կան նե րի ի րա գործ մամբ 
ոչ պա կաս, քան տա րե կան նե րի:

51.   Ես տե ղե կատ վություն ստա նա լու մի քա նի տար բեր աղբ յուր նե րի եմ դի մում, 
ո րոնք օգ նում են ինձ ա ռա ջադ րանք նե րը և ծ րագ րե րը կա տա րե լիս

52.   Ե թե խնդրի լուծ ման մի տար բե րա կը չի հա մա պա տաս խա նում, ես նոր 
տար բե րակ ներ եմ ո րո նում

53.   Ես կա րող եմ ներ գոր ծել  մարդ կանց վրա, որ պես զի փո խեն ի րենց մտահ
ղա ցում ներն ու պատ կե րա ցում նե րը 

54.   Ես հա վա տա րիմ եմ իմ ո րո շում նե րին, ան գամ ե թե մյուս նե րը հա մա միտ չեն 
ինձ հետ:

55.   Ե թե ես որ ևէ բան չգի տեմ, ես չեմ վա խե նում խոս տո վա նել:
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Ինք նագ նա հատ ման արդ յունք նե րի հաշ վարկ ման թեր թիկ

1. Գ ծի կի վեր ևում ար տագ րեք միա վոր նե րը հար ցա թեր թի կից: Գ ծի կից ներքև բեր
ված են հար ցե րի հեր թա կան հա մար նե րը: Ու շադ րություն դարձ րեք, որ սյու նակ նե
րում պահ պան վում է հա մա րա կա լած հար ցե րի շա րու նա կա կան կար գը, այ սինքն` 
երկ րորդ հար ցը ա ռա ջին հար ցի ներք ևում է և  այլն:

2.  Միա վոր նե րի ընդ հա նուր գու մարն ստա նա լու հա մար յու րա քանչ յուր տո ղում կա տա
րեք գու մար ման և  հան ման գոր ծո ղություն նե րը (կո տո րա կա յին հաշ վարկ չկա տա րել):

3.  Վերջ նա կան արդ յունք ստա նա լու հա մար գու մա րեք բո լոր տո ղե րի վերջ նա կան 
միա վոր նե րը:

Ար տա հայ տություն նե րի գնա հա տում Գ նա հատ.
 գու մար

 Ձեռ նար կա տի րոջ ան հա տա կան 
հատ կա նիշ նե րը

__  + __   +  __    __  +__  +6 =
1       12       23     34    45 

Հ նա րա վո րություն նե րի ո րո նում

__  + __   +  __    __  +__  +6 =
2       13       24     35    46

 Հա մա ռություն

__  + __   +  __  +  __   __  +6 =
3       14       25      36     47

 Պայ մա նագ րի բո լոր կե տերն ի րա գոր
ծե լու հակ վա ծություն 

__  + __   +  __ +   __  __  +6 =
4       15       26     37    48

Ո րա կի և  արդ յու նա վե տության պա
հանջ

__   __   +  __ +   __  +__  +6 =
5       16       27     38    49

 Ռիս կի դի մե լու պատ րաս տա կա մություն

__   __   +  __ +   __  +__  +6 =
6       17       28     39    50

Ն պա տա կադ րում

__  + __     __ +   __  +__  +6 =
7       18       29     40     51

 Տե ղե կատ վության ո րո նում

__  + __   +  __    __  +__  +6 =
8       19       30     41     52

 Հա մա կարգ ված պլա նա վո րում և  վե
րահս կո ղություն

__   __   +  __  +  __  +__  +6 =
9       20       31     42    53

 Ցան ցի ստեղ ծում և  հա մո զե լու ու նա
կություն

__    __   +  __ +   __  +__  +6 =
10      21       32     43    54

Ինք նավս տա հություն

 Միա վոր նե րի հան րա գու մար Ուղ ղիչ գոր ծա կից
__    __     __    __  +__  +18 =
11      22      33     44    55

Ինք նագ նա հատ ման արդ յունք նե րի ճշտման թեր թիկ

1. Ուղ ղիչ գոր ծա կի ցը (11.22.33.44 և 55 հար ցե րի գու մա րը) կի րառ վում է, որ պես զի 
բա ցա հայտ վի՝ արդ յոք ան ձը փոր ձում է ինքն ի րեն ա վե լի լավ ներ կա յաց նել, 
քան ի րա կա նում կա: Ե թե գոր ծակ ցի միա վոր նե րի ընդ հա նուր գու մա րը 20 կամ 
ա վե լի բարձր է, ա պա ձեռ նե րե ցի ու ժեղ հատ կա նիշ նե րի գնա հա տա կանն ա վե
լի հստակ ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է ուղ ղել հար ցա թեր թի կի ընդ հա նուր 
արդ յուն քը:
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2. Ուղ ղիչ գոր ծակ ցի միա վո րը հաշ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է կի րա ռել հետև յալ թվե րը.

Ե թե ուղ ղիչ գոր ծակ ցի  մե ծությու նը  
կազ մում է

 Յու րա քանչ յուր միա վո րի մե ծությու նից հա նել 
հետև յալ թի վը

24 կամ 25 7
22 կամ 23 5
20 կամ 21 3

19 և  ա վե լի քիչ 0

3.  Մինչ «  Ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րի պրո ֆի լա յին թեր թի կը» (5) կի րա ռե լը օգտ վեք 
հա ջորդ է ջի աղ յու սա կից` ձեռ նե րե ցի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րի գնա հատ ման 
միա վոր ներն ուղ ղե լու հա մար (4):

Ուղղ ված գնա հա տա կան նե րի թեր թիկ

 Ձեռ նար կա տի րոջ ան հա տա կան 
հատ կա նիշ նե րը

Սկզբ նա կան գնա
հա տա կան Ուղ ղիչ թիվ Ճշգրտ ված գնա

հա տա կան
Հ նա րա վո րություն նե րի ո րո նում
 Հա մա ռություն
 Պայ մա նագ րի բո լոր կե տերն ի րա
գոր ծե լու հակ վա ծություն 
Ո րա կի և  արդ յու նա վե տության 
պա հանջ
 Ռիս կի դի մե լու պատ րաս տա կա
մություն
Ն պա տա կադ րում
 Տե ղե կատ վության ո րո նում
 Հա մա կարգ ված պլա նա վո րում և 
 վե րահս կո ղություն
 Ցան ցի ստեղ ծում և  հա մո զե լու  
ու նա կություն
Ինք նավս տա հություն

 

Ուղղ ված ընդ հա նուր արդ յուն քը՝ ________________________________________________

 Ձեռ նար կա տի րա կան հատ կա նիշ նե րի պրո ֆի լա յին թերթ
                                                 

5 10 15 20 25

Հ նա րա վո րություն նե րի ո րո նում

 Հա մա ռություն
 Պայ մա նագ րի բո լոր կե տերն ի րա գոր ծե լու  
հակ վա ծություն 
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5 10 15 20 25

Ո րա կի և  արդ յու նա վե տության պա հանջ
 Ռիս կի դի մե լու պատ րաս տա կա մություն
Ն պա տա կադ րում
 Տե ղե կատ վության ո րո նում
 Հա մա կարգ ված պլա նա վո րում և  վե րահս կո ղություն
 Ցան ցի ստեղ ծում և  հա մո զե լու ու նա կություն
Ինք նավս տա հություն

3. Ար տադ րան քի ինք նար ժե քի հաշ վար կի հա մար անհ րա ժեշտ տվյալ ներ

« Վեր նա շա պիկ նե րի ար տադ րություն»

Ար տադ րության մեջ ուղ ղա կիո
րեն օգ տա գործ վող նյու թե րը Ար ժե քը  Քա նա կը

 Գործ վածք 4000 դրամ/մետր 1,5 մետր

 Թել 50 մետրն ար ժե 1000 դրամ 10 մետր

 Կո ճակ 100 դրամ 7 հատ

Այլ 1000 դրամ 1 հատ

Ար տադ րության հա մար պա հանջ վում է հետև յալ ժա մա նա կը

 Գոր ծըն թաց Տ ևո ղություն (ժամ)
 Չա փում 1/4
Ձ ևում 1/2
Կտ րում 1/4
 Կա րում 1
Ար դու կում/փա թե թա վո րում 1/2

 Ծախ սա յին հոդ ված ներ Ամ սա կան  Տա րե կան
 Վար ձա կա լություն 45000 540000
Ջ րի վճար 1000 12000
 Հե ռա խո սի վճար 1000 12000
Գ րե նա կան պի տույք ներ 500 6000
 Մաշ վա ծություն 1000 12000
 Գո վազ դա յին ծախ սեր 5000 60000
 Տեխ նի կա կան սպա սար կում և  վե րա նո րո գում 1000 12000
Է լեկտ րաէ ներ գիա յի վճար 5000 60 000
 Գոր ծա րա րի աշ խա տա վարձ 400 000 4 800 000
 Վար պե տի աշ խա տա վարձ 200 000 2400000
Ո րա կի վե րահս կո ղության հա մար պա տաս խա նա տո ւի աշ խա տա վարձ 150000 1800000

Ար տադ րա մա սի բան վոր նե րի աշ խա տա վարձ 600000 7200000
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*  Լ րա ցու ցիչ տե ղե կատ վություն
 Յու րա քանչ յուր աշ խա տան քա յին օր ար տադր վում է 30 վեր նա շա պիկ:
Ամս վա մեջ կա 22 աշ խա տան քա յին օր։
Օր վա ըն թաց քում ար տադ րա մասն աշ խա տում է 8 ժամ։
Ար տա ժամ յա աշ խա տանքն ար գել ված է։

4.  Մար քե թին գա յին և  բիզ նես պլան նե րի գնա հատ ման  
թեր թիկ ներ և  չա փո րո շիչ ներ

 Դա սըն թա ցի ժա մա նակ մաս նա կից ներն ի րենց աշ խա տանք ներն ամ փո փում են եր
կու ներ կա յա ցում նե րով՝ մար քե թինգ պլան նե րի և  վերջ նա կան գոր ծա րար ծրագ րե րի։ 
 Մարքեթինգ պլա նի ներ կա յա ցու մը մի ջանկ յալ փուլ է, ո րը հնա րա վո րություն է տա լիս 
գնա հա տե լու, թե մաս նա կից նե րին որ քա նով է հա ջող վել ի րա կա նաց նել ի րա տե սա կան 
շու կա յա կան վեր լու ծություն։ Անհ րա ժեշ տության դեպ քում նրան քստա նում են հա մա պա
տաս խան խոր հուրդ ներ։

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք  գոր ծա րար ծրագ րե րի մար քե թինգ պլա նի գնա հատ ման 
թեր թի կը։

 Մար քե թին գա յին պլա նի գնա հատ ման ձև

Գ նա հատ ման հատ կա նիշ նե րը

Ա ռա վե
լագույն 
միա վոր

նե րը

1 2 3 4 5 6

1.  Տե ղե կատ վության աղբ յուր նե րի հա վաս տիությու նը 14

2.  Մար քե թին գա յին ռազ մա վա րությու նը 15

3.  Ներ կա յաց ման ո րա կը 7

4.  Մար քե թին գա յին աս պեկտ նե րի ի մա ցությու նը 14

5.  Հար ցում նե րի արդ յունք նե րի օգ տա գործ ման չա փը 10

6. Ին ֆոր մա ցիա յի ամ բող ջա կա նությու նը և  ո րա կը 15

7.  Հաշ վարկ նե րի ճշգրտությու նը 10
8.  Գա ղա փա րի շու կա յա կան ի րաց վե լիությու նը 15
ԳՈՒՄԱՐԸ 100

Հիմ նա կան դա սըն թացն ամ փոփ վում է գոր ծա րար ծրագ րե րի ներ կա յաց մամբ։
Ծ րագ րի մաս նա կից նե րը հիմ նա կա նում դա սըն թա ցի ողջ ըն թաց քում ի րենց գոր ծա

րար գա ղա փա րի շուրջ մշա կում են գոր ծա րար ծրա գիր, ո րը ներ կա յաց նում են հանձ նա
ժո ղո վի առջև հիմ նա կան դա սըն թա ցի ա վար տին։  Հանձ նա ժո ղո վի մեջ ներգ րավ վում են 
ծրագ րի կազ մա կեր պիչ նե րը և  այլ շա հագր գիռ ներ կա յա ցու ցիչ ներ։

Գոր ծա րար ծրագ րե րի ներ կա յաց ման շնոր հիվ մաս նա կից նե րը ձեռք են բե րում ի րենց 
գոր ծա րար ծրագ րե րը ներ կա յաց նե լու փորձ և հ նա րա վո րություն են ու նե նում լսել փոր ձա
ռու մաս նա գետ նե րի կար ծիք ներն ու խոր հուրդ նե րը։

Հանձ նա ժո ղո վը գնա հա տում է գոր ծա րար ծրագ րե րի ներ կա յա ցում նե րը՝ ըստ հետև
յալ չա փո րո շիչ նե րի։
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 Գոր ծա րար ծրագ րե րի գնա հատ ման թեր թիկ

 Գոր ծոն ներ  Գոր ծո նի 
կշի ռը

 Գոր ծո նի  
գնա հա տա կա նը

 Միա
վոր ներ

1. Անձ նա կան հատ կա նիշ ներ՝
• մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ և հմ տություն ներ
• ինք նավս տա հություն, հա վատ սե փա կան ու ժե րի 

նկատ մամբ
• գոր ծա րար գա ղա փա րին նվիր վա ծություն և  մո

տի վա ցիա

5

2.  Մար քե թին գի պլան՝
• շու կա յի հե տա զո տություն
• մրցա կից ներ
• հա ճա խորդ ներ
• կան խա տես վող ծա վալ նե րի ի րա տե սա կա նություն
• մար քե թին գա յին ռազ մա վա րություն

15

3. Ար տադ րա կան պլան՝
• ար տադ րա կան գոր ծըն թաց
• ար տադ րության  նա խագ ծում
• ինք նար ժեք
• հաշ վարկ նե րի ճշգրտություն

10

4.  Ֆի նան սա կան պլան
• գա ղա փա րի ֆի նան սա կան գրավ չություն
• հաշ վարկ նե րի ճշգրտություն

10

5.  Գա ղա փա րի ի րա տե սա կա նություն 20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5. Ծ րագ րի գնա հա տում մաս նա կից նե րի կող մից

 Հիմ նա կան դա սըն թա ցի ա վար տից և  գոր ծա րար ծրագ րե րի ներ կա յա ցու մից հե տո կա
տար վում է ծրագ րի գնա հա տում մաս նա կից նե րի կող մից հետև յալ հար ցա թեր թի կի մի ջո ցով։

Ծ րագ րի գնա հատ ման թեր թիկ

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման վայ րը
Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը
Գ նա հա տեք  ծրագ րի կար ևո րությու նը ձեզ հա մար.
 

Շատ կար ևոր

Կար ևոր

Ան կար ևոր
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Ծ րագ րի գնա հատ ման թեր թիկ
Գ նա հա տեք  դա սըն թա ցա վա րի տված խորհր դատ վություն նե րի կար ևո րությու նը ձեզ հա մար.
 

Շատ կար ևոր

Կար ևոր

Ան կար ևոր

Գ նա հա տեք դա սըն թա ցի հետև յալ բա ղադ րիչ նե րը՝ 15 միա վո րա նոց հա մա կար գով (5  շատ լավ, 
4  լավ, 3  բա վա րար, 2  վատ, 1  շատ վատ).

Գ նա հա տեք ծրագ րի դա սըն թա ցա վա րի աշ խա տան քը 15 միա վո րա նոց հա մա կար գով (5  շատ 
լավ, 4  լավ, 3  բա վա րար, 2  վատ, 1  շատ վատ).
 

Մաս նա գի տա կան ու նա կություն նե րը

Թ րեյ նե րի հմտություն նե րը

Թի մա յին աշ խա տան քը

Ն յու թի ներ կա յաց ման մատ չե լիությու նը

Բար յա ցա կա մությու նը և  պատ րաս տա կա մությու նը

6.  Դա սըն թա ցի անց կաց ման հա մար անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ծ րագ րի հա ջո ղությու նը մեծ չա փով կախ ված է տա րած քի հար մա րա վե տությու նից։ 
 Ցան կա լի է ընտ րել այն պի սի դա սա սեն յակ, որն ա ռա վե լա գույնս կա րե լի է հար մա րեց նել 
դա սըն թա ցի մե թո դին և  ո ճին։

 Շատ կար ևոր է, որ դա սա սեն յա կի մո տա կայ քում լի նեն տեխ նի կա կան սպա սարկ ման 
մի ջոց ներ՝ հա մա կար գիչ, տպիչ, պատ ճե նա հան ման սարք, հե ռա խոս, ին տեր նետ։

Երբ ար դեն հստա կեց ված են բո լոր թե մա նե րը, դա սըն թա ցա վար նե րը դրանց հա մար 
անհ րա ժեշտ ու սում նա կան նյու թերն են նա խա պատ րաս տում։

Ս տորև բեր ված է 20հո գա նոց խմբի հա մար կազմ ված գրե նա կան պի տույք նե րի մո
տա վոր ցան կը.

Ան վա նում Չ/մ  Քա նակ
1 Գ րա տախ տակ փա փուկ հատ 2
2 Ա սեղ ներ փա փուկ գրա տախ տա կի հա մար տուփ 3
3 Ֆ լո մաս տեր ներ սև  հատ 25
4 Ֆ լո մաս տեր ներ կա պույտ հատ 10
5 Ֆ լո մաս տեր ներ կա նաչ հատ 10
6 Ֆ լո մաս տեր ներ կար միր հատ 10

7
A4 չափ սի թուղթ դա սըն թա ցի նյու թե րի պատ ճե նա հան ման 
և  դա սըն թա ցի ըն թաց քում օգ տա գոր ծե լու հա մար

տուփ 2
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Ան վա նում Չ/մ  Քա նակ

8  Գու նա վոր մե տա քար տեր (5 տար բեր գույ նե րի) հատ
600 (120 հատ 

յու րա քանչ յու րից)
9 Ֆ լիփ չար թի թուղթ թերթ 400 (20 հատ)
10  Սո սինձ հատ 15
11 Գ րիչ հատ 25
12  Մա տիտ տուփ 2
13  Քա նոն հատ 8
14  Ռե տին հատ 5
15 Ս րիչ հատ 5
16 Թղ թա պա նակ ներ հատ 22
17 Կպ չուն ժա պա վեն լայն հատ 3
18  Կա րիչ (ստեպ լեր) հատ 1
19  Կա րի չի ա սեղ ներ տուփ 1
20  Ֆայ լա յին թղթա պա նակ ներ տուփ 1

21 Կպ չուն ստի կեր ներ (խնձո րի տես քով և  ուղ ղանկ յուն) փա թեթ
2 (1ա կան  

յու րա քանչ յու րից)
22  Թե լի կծիկ կծիկ 1
23  Լուց կի տուփ 40
24  Կոն ֆետ ներ



Դասընթացավարների նշումերի համար



Դասընթացավարների նշումերի համար



üáñÙ³ï 60 84 1/16, ÂáõÕÃª ûýë»Ã, îå³ù³Ý³Ïª 500x


