
1 
 

ՇՊՀ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳԱՂԱՓԱՐ_ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

1. Գաղափար առաջարկի անվանումը 

 «Հեքիաթասեր» վերլուծական ակումբի ստեղծում: «Հեքիաթներում 

անդունդներ են՝ խորը՝ անծայր, անվերջ .... Հեքիաթը հարուստ ու շքեղ 

աշխարհ է: Հեքիաթը ամենաբարձր ստեղծագործությունն է. նույնիսկ 

հանճարները հեքիաթ չեն կարողանում ստեղծել, բայց հեքիաթների են ձգտում 

...»: 

Հ. Թումանյան 

2. Գաղափար առաջարկի կիրառման գիտության 

բնագավառ/մասնագիտությունը 

 Գիտության ցանկացած բնագավառ/ցանկացած մասնագիտություն 

3. Հիմնախնդիրն ու հիմնախնդրից բխող գաղափար առաջարկի համապարփակ 

նկարագիրը 

Շիրակի պետական համալսարանում և ոչ միայն մեր բուհում ուսանողներն 

իրենց մասնագիտության շրջանակներում ստանում են հարուստ տեսական 

գիտելիքներ, սակայն դրանց կիրառման հնարավորությունները սահմանափակ են: 

Մինչդեռ ապագա մասնագետը պետք է սովորի կիրառել սեփական գիտության 

ելակետային հասկացությունները, օրենքներն ու օրինաչափությունները, կարողանա 

միջառարկայական կապեր հաստատել: Բացի դրանից, հաճախ ստեղծարար-

նորարարական գաղափարները ծնվում են ոչ ֆորմալ կրթական միջավայրում: 

«Հեքիաթասեր» վերլուծական ակումբի մասնակիցները տարբեր 

մասնագիտությունների ուսանողներ և/կամ դասավանդողներ են: Այսինքն՝ 

ստեղծվում են միջմասնագիտական թիմեր՝ հեքիաթները 

(հայկական/արտասահմանյան) համատեղ ընթերցելու նպատակով:  Ուսանողները 

և/կամ  դասավանդողները հեքիաթները համատեղ ընթերցելուց հետո վերլուծում են 

դրանք իրենց մասնագիտական դիրքից:  

Մասնակիցները, ժողովրդական բանահյուսության ժանրերից մեկին 

անդրադառնալով, զարգացնում են սեփական վերլուծական ու ստեղծագործական 

հմտությունները:  
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Կարճ ասած՝ հեքիաթների վերլուծումն օգնում է ուսանողների 

մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների 

զարգացմանը:  

4. Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները և պոտենցիալ գործընկերների 

ցուցակը (Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ և/կամ 

աշխատողներ, արտաքին կազմակերպություններ և/կամ անհատներ) 

Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները կցված են սույն փաստաթղթին 

Պոտենցիալ գործընկերների ցուցակ՝ Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոն, Բանականության բանալի ակումբի 

ժամանակացույցի կազմման պատասխանատու: 

5. Պոտենցիալ ֆինանսավորման աղբյուրների ցուցակը (անհատ(ներ), 

կազմակերպություն(ներ)) 

 Գաղափարի իրագործումն այս փուլում ֆինանսավորման կարիք չունի: Այն 

ապագայում կարող է դառնալ բուհի համար հավելյալ եկամտի և միաժամանակ 

դրական կորպորատիվ հեղինակության կառուցակցման արդյունավետ գործիք:  

6. Գաղափար-առաջարկի իրագործման պոտենցիալ արդյունքների  

համապարփակ նկարագիրը (առավելագույնը 200 բառ) 

Գաղափար-առաջարկի իրագործման արդյունքում մասնակից ուսանողները՝ 

 սովորում են տեսական մասնագիտական գիտելիքները կիրառել՝ իրական 

և/կամ երևակայական հարցերը/խնդիրները կարգավորելիս, 

 ձեռք են բերում այլ մասնագիտության վերաբերյալ որոշակի գիտելիքներ, 

պատկերացումներ, 

 ձեռք են բերում ընդհանրական կարողություններ (օրինակ, ստեղծարար 

մտածողություն), 

 ձեռք են բերում նոր ծանոթություններ, ընդլայնում են սեփական          

սոցիալական ցանցը, 

 բավարարում են ինքնադրսևորման պահանջմունքը: 

7. Գործողությունների սկիզբն ու ավարտը՝ 

Գործողությունների սկիզբ-առաջին հանդիպումը նախատեսվում է իրագործել 

սույն թվականի փետրվարի 6-ին: 
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Գործողությունների ավարտ՝ Այս փուլում պլանավորվում է ամսական 

առնվազն մեկ հեքիաթի ընթերցման-քննարկման անցկացումը:  

 

 

 


