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ՇՊՀ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳԱՂԱՓԱՐ-ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

1. Գաղափար առաջարկի անվանումը 

 «Օգնություն հանուն զարգացման»  

2. Գաղափար առաջարկի կիրառման գիտության 

բնագավառը/մասնագիտությունը 

Մանկավարժություն, սոցիալական աշխատանք, հոգեբանություն, 

կառավարում 

3. Հիմնախնդիրն ու հիմնախնդրից բխող գաղափար առաջարկի համապարփակ 

նկարագիրը 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի (այսուհետ՝ համալսարան) «Գրադարան-

ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոնն ուսանողների հետ համատեղ մշակել 

է համալսարանում երեխաների խնամքի և զարգացման յուրօրինակ կենտրոնի 

ստեղծման գաղափարը: Հիմնախնդիրն այն է, որ համալսարանի մի շարք 

աշխատողներ, ուսանողներ ունեն մինչև 6 տարեկան երեխա(ներ) և նրանցից շատերի 

համար բավականին դժվար է ուսման, աշխատանքի հետ մեկտեղ կազմակերպել 

երեխաների խնամքը և/կամ զարգացումը՝ ժամանակի սղության պատճառով։ 

Մինչդեռ նման կենտրոնի ստեղծումը կաջակցի նրանց երեխաների պատշաճ 

խնամքի և զարգացմանն ուղղված գործունեության ծավալմանը։   

Գաղափարի իրագործման հարցում համալսարանի ուժեղ կողմերից է 

համապատասխան մարդկային ռեսուրսների առկայությունը։ Համալսարանի 

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Սոցիալական մանկավարժություն», 

«Հոգեբանություն», «Սոցիալական աշխատանք», «Կառավարում» և մի շարք այլ 

մասնագիտությունների բարձր կուրսերի բարձր առաջադիմություն ունեցող 

սովորողները կարող են իրենց պրակտիկան և պարզապես ազատ ժամանակը 

կազմակերպել ու անցկացնել երեխաների խնամքի ու զարգացման կենտրոնում։ 

Կենտրոնը կլինի նրանց համար համապատասխան մասնագիտական 

փորձառության լուրջ տիրույթ։ Նշենք, որ ուսանողները բացարձակ անկախ, 

ինքնուրույն գործունեություն չեն ծավալելու, այլ նրանց գործողությունները 
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համակարգվելու են համալսարանի համապատասխան դասախոս-մենթորների 

կողմից։  

Ավելին, համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքի բակային տարածքը և այլ 

նյութական ռեսուրսները կարող են օգտագործվել՝ հօգուտ գաղափարի պատշաճ 

իրագործման։ 

Նման կենտրոնը նորույթ կլինի հայաստանյան բուհերի պրակտիկայում՝ 

ապահովելով կազմակերպության հեղինակության էական բարելավմանը։  

Աշխատող-ծնողների, ուսանող-ծնողների համար նման կենտրոնի գոյությունը 

կբարձրացնի ուսման, աշխատանքի հանդեպ նրանց դրական մոտիվացիան։ 

Կենտրոնը գործառնելու է աշխատանքային օրերին։ Յուրաքնաչյուր երեխա 

օրվա ընթացքում կարող է կենտրոնում գտնվել առավելագույնը 4 ժամ։ 

Նախատեսվում է մշակել տարբերակված փաթեթներ՝ ամսվա, շաբաթվա ու առանձին 

օրերի կտրվածքով։  

Հավելենք, որ Կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունները կլինեն 

վճարովի հիմունքներով, բայց դրանց գինը կլինի շուկայական միջին գնից 

անհամեմատ մատչելի։ Վճարը թույլ կտա ապահովել կատարված աշխատանքից 

համալսարանի աշխատողների ու ուսանողների բավարարվածությունը։ 

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: 

Համալսարանը կարող է համագործակցել բուհի ամբիոնների, «Արտաքին 

համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի» կենտրոնի, բուհի 

բուժքրոջ, հասարակական կազմակերպությունների, պետական 

համապատասխան կառույցների հետ և այլն։  

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

կազմակերպություն(ներ)) 

 Գաղափարի իրագործումն այս փուլում կարիք ունի համալսարանի կողմից 

որոշակի դրամական միջոցների ներդրման՝ շինարարական աշխատանքների, 

մանկական կահույքի և էկոլոգիապես մաքուր խաղալիքների գնման համար։ Իհարկե, 
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այդ ամենն իրատեսական է՝ համապատասխան ֆիզիկական տարածքի 

հստակեցումից հետո։   

6. Գաղափար-առաջարկի իրագործման պոտենցիալ արդյունքների  

համապարփակ նկարագիրը (առավելագույնը 200 բառ) 

Գաղափար-առաջարկի իրագործման արդյունքում ուսանողների մոտ՝ 

• բարձրանում է նոր մասնագիտական գիտելիքներ ստանալու, բարձր 

առաջադիմություն ապահովելու մոտիվացիան, 

• զարգանում է նրանց ստեղծարար մտածողությունը, 

• բավարարվում է իրենց ինքնադրսևորման պահանջմունքը, 

• մասամբ ապահովվում է նրանց ֆինանսական անկախությունը: 

7. Գործողությունների սկիզբն ու ավարտը՝ 

Գործողությունների սկիզբ - 01.09.22: 

Գործողությունների ավարտ -: 

 

 

 


