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Համայնքային էդքեմփ. 
ինչ և ինչու

Իրականացվում է անկախ
կազմակերպիչ թիմի կողմից՝
«Պարադիգմա» կրթական
հիմնադրամի խորհրդատվությամբ,
Խթանում է մասնակիցների միջև
փորձի փոխանակումը, խնդիրների
և լուծումների քննարկումը,
ոլորտային քաղաքականության
վերաբերյալ առաջարկների
մշակումը,
Մասնակցային քննարկումների
բաց հարթակ է:

Ի՞նչ է համայնքային
Էդքեմփը

Էդքեմփը մասնագիտական կրթական
համայնք ձևավորելու նպատակով

կազմակերպվող համաժողով-հարթակ
է։ 
 
Մասնագիտական համայնքը
մարդկանց խումբ է, որն ունի
«ընդհանուր մտահոգություն կամ
ոգևորություն իրենց կատարած

աշխատանքի հանդեպ, պարբերաբար
փորձի փոխանակման միջոցով
սովորում է իր աշխատանքն ավելի լավ
անել»[1]: 

Համայնքային էդքեմփը՝

[1] https://wenger-
trayner.com/introduction-to-
communities-of-practice/ 

Համայնքային Էդքեմփը
փորձագետների
դասախոսությունների շարք չէ:
Օրակարգի 80%-ը պետք է
բաղկացած լինի աշխատող

ուսուցիչների, հոգեբանների, այլ
մասնագետների որևէ կոնկրետ
փորձի կամ խնդրի ներկայացում-
քննարկումից։  
Համայնքային Էդքեմփը հստակ
թեմատիկ ուղղվածություն չունի։
Յուրաքանչյուր խոսնակ
առաջարկում է այն թեման (փորձը

կամ խնդիրը), որ իրեն «հուզում է»
կամ կարևորում է՝ գործընկերների
փորձը հարստացնելու

նպատակով։ 
Համայնքային Էդքեմփը միայն
հրավիրյալ խոսնակներով
համաժողովը չէ: Խոսնակները
լրացնում են դիմում-հայտ
կազմակերպիչ թիմի կողմից
նախապես հանրայնացված հայտի

ընտրության չափանիշների

հիմքով։ Խոսնակների 80%-ը պիտի

լինեն հայտով ընտրված

խոսնակները։ Միայն հրավիրյալ
խոսնակների դեպքում
համաժողովը կկորցնի հնարավոր
մասնակիցների հսկայական
ռեսուրս՝ ներառյալ նրանց
առաջարկած լուծումներն ու
կուտակած փորձը:

Ի՞նչ չէ համանքային
էդքեմփը
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Առցանց

Դեմ առ դեմ

ՁԵՒԱՉԱՓ

հասանելիություն շատ
մասնակիցների,
հեշտ է
տեսանկարահանել,
կարելի է համակարգչով
տեսաձայնագրել:

բանավոր ինտերակտիվ

քննարկման

հնարավորություն,
սեսիաներից դուրս նոր
ծանոթությունների և
անմիջական շփման

հնարավորություն: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

տեխնիկական

անվտանգության և
անխափանության

ապահովում, 
ցածր ինտենսիվություն,
մասնակիցների մոտ
սարքավորումների

առկայություն:

ֆիզիկական տարածքով

պայմանավորված

մասնակիցների քանակի
սահմանափակում,  
տեսանկարահանելու

պարագայում հավելյալ
ռեսուրսների պահանջ:

ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ-
ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԿՈՂՄ

Խառը ձևաչափի դեպքում համաժողովը կարող է անցկացվել դեմ առ դեմ,
զուգահեռ՝ ուղիղ հեռարձակմամբ։ Ձևաչափը համատեղում է նախորդ երկուսի
առավելություններն ու բարդությունները։ Ըստ այդմ, խորհուրդ չենք տալիս

առաջին անգամ կազմակերպելիս այս ձևաչափն ընտրել, քանի որ զգալի փորձ է
պահանջում:

Համայնքային էդքեմփի 
ձևաչափը

Համայնքային էդքեմփը կարող է ունենալ անցկացման մի քանի ձևաչափ,
օրինակ՝ առցանց, դեմ առ դեմ և խառը: 

2



Ովքե՞ր են համայնքային էդքեմփի 
խոսնակները

Խոսնակի տվյալները՝ անուն,
ազգանուն, հասցե, կոնտակտային

տվյալ, մասնագիտություն,
աշխատավայր, աշխատանք,
Խոսնակի ներկայացրած թեմայի
անունը, մանրամասն
նկարագրությունը և հիմնավորումը,
թե ինչու է թեման կարևոր այլ
մասնակիցների համար (ինչ
հստակ գիտելիքներ կամ
հմտություններ կտա կամ ինչ
խնդրի լուծմանը կնպաստի),
Խոսնակի մասնակցության
մոտիվացիայի հիմնավորում՝ ինչու
է ուզում մասնակցել Էդքեմփին:

Խոսնակների դիմում-
հայտ

Համայնքային Էդքեմփի խոսնակների
80%-ը պետք է ընտրվեն հայտով,
իսկ 20%-ը կարող են հրավիրվել
կազմակերպիչների կողմից: Հայտի

օրինակը՝ Հավելված 2-ում։ Ցանկալի է,
որ հայտը պարունակի՝

Հրավիրյալ խոսնակներ կարելի
 է ունենալ, եթե կա որևէ խնդիր, որը
շատ տարածված է համայնքում, և
կազմակերպիչները

նպատակահարմար են գտնում այդ
խնդրի շուրջ փորձագիտական

քննարկում ունենալ:

Կազմակերպիչ թիմը պետք է դուրս
բերի և նախապես ներկայացնի
ընտրության հստակ չափանիշներ,
Ընտրությունը պետք է հիմնվի
հայտում ներկայացված տվյալների

հիման վրա առանց որևէ առանձին
դիմորդի հետ հավելյալ
մանրամասներ ճշգրտելու,
Կազմակերպիչները կարող են
սակայն բոլոր դիմորդների հետ
նաև հարցազրույց անցկացնել:

Խոսնակների
ընտրություն

Համայնքային Էդքեմփի դեպքում
խոսնակների ընտրությունը

կատարվում է կազմակերպիչների
կողմից, առաջին անգամ
«Պարադիգմա» կրթական
հիմնադրամի գործընթացային
աջակցությամբ: Վերջնական
ընտրությունը կազմակերպիչ թիմինն է.

Կարևոր է, որ ընտրական գործընթացը
բոլոր դիմորդների համար նույն
հնարավորոթյունն ապահովի։
Խոսնակների ընտրության

գործընթացի կազմակերպման նմուշը՝
Հավելված 2-ում: Խոսնակներին
ընտրելուց հետո նամակով որոշաման
մասին տեղեկացրեք և՛
ընտրվածներին, և՛ չընտրվածներին՝

վերջիններին տալով հետադարձ կապ
և առաջարկելով որպես մասնակից
մասնակցել համայնքային Էդքեմփին

(նամակների նմուշները՝ Հավելված 2-
ում):
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Մասնակիցների ներգրավում և
ընտրություն

Ընտրության
չափանիշներ

Մասնակցելու մոտիվացիան.
արդյոք հստակ է թե ինչ կտա

մասնակցությունը դիմորդին,
Պատրաստակամությունը փորձ

փոխանակելու և սովորելու: 

Մասնակցությունը համայնքային
էդքեմփին անվճար է՝ դիմումի
հիման վրա ընտրությամբ, եթե կա
մասնակիցների քանակի
սահմանափակում: Ընտրության

 չափանիշները մշակվում և մինչև
հայտ լրացնելը դիմորդներին է
ներկայացնում կազմակերպիչ
 թիմը: Դիմում-հայտի նմուշը՝
Հավելված 2-ում։ Հնարավոր են
օրինակ հետևյալ չափանիշներ. 

Համայնքային Էդքեմփի

կազմակերպիչները կարող են ըստ
իրենց հայեցողության ավելացնել
նաև այլ չափանիշներ, օրինակ՝
ապահովելու մասնակիցների
ներկայացուցչականությունը ըստ
աշխատանքային փորձի,
աշխարհագրության և այլն:

Մասնակիցների
ներգրավմանն ուղղված
քայլեր

Անձնական կապեր և
ծանոթություններ՝ նախնական
հետաքրքրվածություն ձևավորելու
լավ տարբերակ է, սակայն պետք չէ
միայն այս տարբերակով

առաջնորդվել, քանի որ շրջանակը
շատ սահմանափակ կլինի:
Դպրոցների և կրթական այլ
հաստատությունների միջոցով
հանրայնացում՝ հնարավորինս
թիրախային ներգրավվածություն
ապահովելու համար: 
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության
միջոցով՝ կարող եք նախապես
դիմել ՀՀ ԿԳՄՍՆ որպես աջակից՝
հանրայնացնելու Ձեր համաժողովը։
Կարելի է հանրայանացնել նաև
ՏԻՄ-երի էջերի միջոցով։  
Ավանդական մեդիայով
հանրայնացում՝ կարող եք դիմել
մամուլի տարբեր միջոցների, այդ
թվում մարզային, որպես աջակից
հանդես գալու և համաժողովը
հանրայնացնելու նպատակով:
Սոցիալական մեդիայով
հանրայնացում՝
կազմակերպիչների անձնական
էջերի, և համայնքի համակարգման
համար բացված խմբի միջոցով։
Խմբի կարևորության մասին՝
«Ինչպես ստեղծել և զարգացնել
համայնքը» բաժնում: 
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Խոսնակների հավաքագրում

Առանձին գրառումներով (նաև
կարող եք նկարներ կցել)
ներկայացրեք, թե ով կարող է
խոսնակ դառնալ, ընտրության

չափանիշները, ժամկետները,
խոսնակին ներկայացվող
պահանջները:

2

Խոսնակների ներկայացում

Հնարավորության դեպքում
մասնակիցների հավաքագրումն ու
խոսնակների ներկայացումն
արվում են իրար զուգահեռ,
որպեսզի մարդիկ ավելի կոնկրետ
տեսնեն, թե համաժողովին
գրանցվելու դեպքում ում և ինչ լսելու
հնարավորություն կունենան: Այս
փուլում ներկայացվում են բոլոր
խոսնակները և նրանց թեմաները:

43
Մասնակիցների
հավաքագրում

Առանձին գրառումներով (նաև
կարող եք նկարներ կցել)
ներկայացրեք, թե ով կարող է
մասնակից դառնալ, ընտրության

չափանիշները, ժամկետները,
մասնակցին ներկայացվող
պահանջները, ձեր
զգացողությունները նմանատիպ այլ
համաժողովներից, որոնք կոգևորեն
նոր մասնակիցների:

Ծրագրի մանրամասների
ներկայացում

Առանձին գրառումներով (նաև
կարող եք նկարներ կցել)
ներկայացրեք համաժողովը՝ երբ է
տեղի ունենալու, ինչ ձևաչափով է
իրականացվելու, ինչ է Էդքեմփն

առհասարակ:

1

Սոցիալական մեդիայով աշխատանքի

հիմնական փուլերը
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Տարածք՝ լավագույն տարբերակը

համայնքային Էդքեմփը որևէ

դպրոցում կամ կրթական

միջավայրում (մշակույթի տներ,
բուհեր) կազմակերպելն է։ Քանի որ
Էդքեմփն անվճար է, կարող եք

բանակցել հաստատությունների կամ
ՏԻՄ-երի հետ՝ որպես աջակից

հանդես գալու և տարածքն անվճար
տրամադրելու համար։ Կախված

օրակարգից, հարկավոր կլինի մեկ
ընդհանուր դահլիճ, որտեղ բոլոր

մասնակիցներին կարելի է հավաքել,
և մի քանի սենյակներ, որտեղ

կանցկացվեն առանձին սեսիաները։

Համայնքային Էդքեմփները հնարավոր է կազմակերպել առանց գումար
ծախսելու: 

Դա ցույց տալու համար ստորև ներկայացնում ենք հնարավոր ծախսերն ու
դրանք անվճար իրականացնելու տարբերակները: Մինչ շարունակելը նշենք, որ
հիմնականում նշվելու է, որ հնարավոր է ինչ-որ բանի շուրջ բանակցել և/կամ
հայթայթել:
 
Ստորև համայնքային Էդքեմփի կազմակերպման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:

Կամավոր մարդկային ռեսուրս՝
աշխատանքները համակարգող թիմ
(նվազագույնը 4 հոգի) և

օգնականներ (կարող եք ներգրավել
ուսանողների կամ աշակերտների)
ընթացիկ աշխատանքների համար

Հնարավոր ծախսեր

ՌԵՍՈՒՐՍ ԱՌՑԱՆՑ ԴԵՄ ԱՌ ԴԵՄ

6
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Ուտելիք՝ համաժողովը դեմ առ դեմ
կազմակերպելիս ճաշի ընդմիջման

համար կարելի է պարզապես

մասնակիցներին նախօրոք

զգուշացնել, որ կա՛մ իրենց հետ

սնունդ բերեն (սա ընդունված

ձևաչափ է տարբեր խոշոր

կոնֆերանսներում), կամ էլ նրանց

տրամադրեք մոտակա սննդի

վայրերի և խանութների

ուղղորդումներ։ Կարող եք նաև գտնել

աջակից, օրինակ՝ որևէ ռեստորան,
որ անվճար սնունդ կտրամադրի։

Տեխնիկական միջոցներ՝ եթե

համաժողովը դեմ առ դեմ

կազմակերպելիս բավարար

քանակով պրոյեկտորներ չկան,
կարելի է խոսնակներին առաջարկել
պաստառային պրեզենտացիա-
քննարկումներ կազմակերպել

(քննարկման նյութը պաստառի վրա՝
ձեռագրով կամ տպագիր)։ Կարելի է
նաև անհրաժեշտ քանակի

շարժական պրոյեկտորներ վերցնել
գործընկեր դպրոցներից։

Համակարգիչ,
համացանց,
տեսազանգի

որևէ միջոց
(Zoom,
Microsoft
Teams)

Համակարգիչ,
պրոյեկտոր

Դադարի ժամ
օրակագրում

Սուրճ-թեյի
ընդմիջում,
ճաշ

Ֆոնդահայթայթում

Իհարկե համայնքային Էդքեմփը

կարելի է անել նաև մեծ
ֆինանսական ծախսերով, եթե
կազմակերպիչ թիմը որոշել է
վարձակալել հատուկ տարածք,
ֆինանսավորել սնունդ և այլն։ Այս
պարագայում կազմակերպիչ թիմը
պետք է կազմի բյուջե և
իրականացնի ֆոնդահայթայթում։
Բյուջեի հնարավոր տարբերակ

ներկայացված է Հավելված 2-ում:

Կազմակերպությունների/
ձեռնարկությունների հետ
համագործակցության, 
Ծրագրային դրամաշնորհներ,
Հանրային դրամահավաք,
Անհատ աջակիցներ, 
ՏԻՄ-եր և ԿԳՄՍՆ:

Ֆոնդահայթայթման համար կարող
եք դիմել՝
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Աշխատանքի բաժանում

Թիմի համակարգող՝
պատասխանատու է
աշխատանքների համակարգման,
կազմակերպման

ժամանակացույցի, կամավորների
ներգրավման և համակարգման
համար:
Հանրային հաղորդակցության
պատասխանատու՝
պատասխանատու է
հանրայնացման ուղղությամբ
տարվող ամբողջ աշխատանքի

համար:
Օրակարգի պատասխանատու՝
պատասխանատու է
մասնակիցների ու խոսնակների
ներգրավման ու ընտրության,
ինչպես նաև օրակարգի ստեղծման

համար: Խոսնակների ու
մասնակիցների ընտրությունն

իրականացնում է ամբողջ
կազմակերպիչ թիմը՝ օրակարգի
պատասխանատուի

համակարգմամբ:
Տեխնիկական
պատասխանատու՝
պատասխանատու է համաժողովի
տեխնիկական կողմի համար: Եթե
կազմակերպիչ թիմը  չունի
անդամներ, ովքեր կարող են այդ
տեխնիկական աջակցությունը
ապահովել (լինի դա տեխնիկական

տեսանկյունից, կամ քանակային),
ապա թիմը կարող է ներգրավել այլ
կամավորների (օրինակ՝
ուսանողներ կամ աշակերտներ),
ովքեր կկարողանան այդ հարցում
աջակցել:

Ելնելով ներկայացված
անելիքներից` ընդհանուր
աշխատանքը կարելի է բաժանել
վեց մասի.

Լոգիստիկայի և
համագործակցությունների
պատասխանատու՝
պատասխանատու է լոգիստիկ

աշխատանքների կազմակերպման
համար՝ ներառյալ տեխնիկական

հարցերը:
Սեսիայի  համակարգող`
կամավոր, ով սեսիաների
ընթացքում (դեմ առ դեմ և
առցանց) խոսնակներին
տրամադրում է անհրաժեշտ
տեխնիկական աջակցություն:
Ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր
սեսիա ունենա մեկ համակարգող,
հետևաբար պետք է ներգրավել
օրակարգից ելնելով անհրաժեշտ
քանակի մարդկանց:
Համակարգողներն իրականացնում
են նաև մասնակիցների
գրանցումը:

աշխատանքի
մաս՝
6
 
կամզակերպիչ`
4-6

կամավորներ՝
ըստ կարիքի
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Լոգիստիկ խնդիրների
նկարագրություն

Անխափան ինտերնետ կապ՝
ցանկալի է, որ կազմակերպիչ թիմն
ունենա երկու տարբեր

մատակարարողների կողմից
տրամադրված ինտերնետ կապ՝

լրացուցիչ ապահովության համար

և յուրաքանչյուր առցանց

քննարկմանը կազմակերպիչ թիմից
մեկ հոգի լինի տեխնիկական

համակարգող:
Համաժողովի հարթակ՝ օրինակ՝

Zoom և Google Meet հարթակները:
Անվճար տարբերակի դեպքում

հարթակներն ունեն քանակային և
ժամանակային սահմանափակում:
Ըստ այդմ՝ հարթակն ընտրելիս

պետք է դրանք հաշվի առնել, և
օրակարգը կազմակերպել ըստ
դրա: Հարթակն ընտրելուց հետո

արդեն պետք է հարթակին

համապատասխան սեսիաներին

գրանցում կազմակերպել, որպեսզի

ընտրված մասնակիցները

կարողանան իրենց հետաքրքիր

սեսիաներին մասնակցել:
Հարթակի հետ կապված

խնդիրների շուրջ հնարավոր է նաև

համագործակցել ԿՏԱԿ-ի հետ: 
Սեսիաների ստեղծում՝
սեսիաները հստակեցնելուց հետո

անհրաժեշտ է ընտրված

հարթակում ստեղծել դրանք:
Հղումները ամեն սեսիայի

մասնակիցներին կարող եք
ուղարկել անհատական մեյլերով
կամ բոլորը տեղադրել ինչ-որ
նիշքում, որից մասնակիցները

կարող են օգտվել:

Առցանց համաժողովի
դեպքում

Խոսնակներին տրվող
տեխնիկական աջակցություն՝
առցանց համաժողովի ընթացքում

բոլոր խոսնակներին պետք է
տրամադրվի տեխնիկական

աջակցություն: Այսինքն՝
յուրաքանչյուր խոսնակ պետք է
ունենա իրեն կցված անձ

(կամավոր կամ համակարգող

թիմից մեկը), ով կօգնի նրան

կարգավորել տեխնիկական

խնդիրները: Դրանից բացի կարևոր

է նաև խոսնակի հետ նախօրոք

հարթակը փորձարկել, ինչպես նաև

խոսնակին տալ ուղղորդումներ՝
նստել սպիտակ պատի մոտ,
հնարավորության դեպքում միանալ

համակարգչով, ցույց տալ, թե որ
կոճակը որից հետո է պետք սեղմել
և ինչ նպատակով, ունենալ լավ

լուսավորություն: Հնարավորության

դեպքում խոսնակը կարող է նաև

ունենալ լրացուցիչ ինտերնետ

սարք՝ ապահովության համար:
Սահիկների կիրառման դեպքում

դրանք պետք է նախօրոք

ուղարկվեն տեխնիկական

աջակցին, որպեսզի

անհրաժեշտության դեպքում նա
դրանք օգտագործի:  Առցանց

քննարկումներ

ինտերակտիվությունը քաոսի

չվերածելու համար քննարկման

համակարգողը կարող է
մասնակիցներից գրավոր հարցեր

հավաքագրել և հնչեցնել դրանք։
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Մասնակիցներին ընթացիկ
աջակցության տրամադրում՝
առցանց համաժողովի ընթացքում

շատ կարևոր է նաև

մասնակիցներին ընթացիկ

աջակցություն ցուցաբերել: Այս
ընթացիկ աջակցությունն ունի
երկու բաղադրիչ.

Աջակցություն սեսիաների
ընթացքում՝ կարող է լինել, որ
մասնակիցն իր մոտ չի
կարողանում խոսնակի ձայնը

լսել կամ իր խոսափողը չի
կարողանում միացնել: Այսպիսի

դեպքերում սեսիայի

համակարգողը կարող է
աջակցություն տրամադրել նաև

մասնակիցներին, որպեսզի

նրանք կարողանան

անխափան մասնակցել

սեսիաներին:
Ընդհանուր աջակցություն՝ սա
ընթացիկ աջակցություն է, որը
միտված է մասնակիցներին

օգնել, երբ նրանք չեն
կարողանում գտնել իրենց
սեսիայի հղումը, կամ երբ
փորձում են գրանցվել և չի
ստացվում: Այս աջակցությունը

հիմնականում տեղի է ունենում
համայնքային էդքեմփի

կազմակերպիչների

ֆեյսբուքյան խմբի միջոցով,
կենտրոնացված, որպեսզի

բոլոր մասնակիցներն իմանան՝

որտեղ հարցերը տալ

պատասխան ստանալու

համար: 

աշխատանքի
ուղղություն՝
6

10

Ձայնագրություն և
հեռարձակում՝ Համայնքային

Էդքեմփի սեսիաների

ձայնագրությունը և հեռարձակումը

պարտադիր բաղադրիչ չեն



Խոսնակների ընթացիկ
աջակցություն

Ինչպես առցանց համաժողովի

դեպքում, դեմ առ դեմ համաժողովի

դեպքում էլ է անհրաժեշտ

յուրաքանչյուր խոսնակին

կամավոր-աջակից կցել, ով կօգնի
սենյակը կարգի բերել, իսկ
ընթացքում կաջակցի

տեխնիկական խնդիրների և այլ

առաջացած խնդիրների դեպքում:

2

Տեսանկարահանում

Քանի որ համայնքային էդքեմփն

ուղղված է համայնքի ներքին
զարգացմանը,
տեսանկարահանման պահանջ

չկա: Եթե կազմակերպիչները

ցանկանում են, դրա համար պետք է
իրականացնել առանձին

ֆոնդահայթաթում:

43
Մասնակիցների ընթացիկ
աջակցություն և ուղղորդում

Մասնակիցների աջակցությունը

սկսվում է տեղում նրանց

գրանցումից և ընթացիկ

ուղղորդումից, որպեսզի

կողմնորոշվեն տարածքում:

Ֆիզիկական տարածքի
նախապատրաստություն

Անհրաժեշտ է միջանցքներում

փակցնել հատուկ նշաններ, որոնք
կօգնեն մասնակիցներին գտնել

համաժողովի սենյակներն ու
անհրաժեշտ այլ վայրերը:

1

Դեմ առ դեմ համաժողովի դեպքում
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1. Ստեղծեք ֆեյսբուքյան խումբ:

Համայնքը ձևավորելուն զուգահեռ մեկնարկում և կազմակերպում եք
համայնքային Էդքեմփը, որտեղ անդամները ավելի ակտիվ փորձի
փոխանակման հնարավորություն կունենան: Համայնքային էդքեմփի

ընթացքում կարող են նաև քննարկվել համայնքի հետագա զարգացման

ուղիներն ու ծրագրերը: Համայնքային էդքեմփի ավարտից հետո սկսվում է
հաջորդին պատրաստությունը: Համայնքի կայացման գործում շատ կարևոր է
համայնքային Էդքեմփը, քանի որ ինչքան ակտիվ անցնի այն, այդքան ավելի լավ

կկազմակերպվի համայնքը:  Դրա համար կարող եք նաև խումբն օգտագործել

համաժողըընթացքում լուսաբանելու, ինչպես նաև համաժողովն ամփոփելու և
հետագա պլանները քննարկելու համար:

Ինչպես ստեղծել և զարգացնել
մասնագիտական համայնքը
Մասնագիտական համայնք ստեղծելու համար անհրաժեշտ է համայնքի
անդամների միջև մշտական հաղորդակցություն ապահովել և այդ

նպատակով կարող եք կատարել հետևյալ քայլերը.

2. Սահմանեք խմբի հստակ կանոններ խմբում թույլատրելի գրառումների և
վարքի մասին և դրանք գրեք խմբում: 

3. Խմբում ներառման համար ստեղծեք ֆեյսբուքյան հայտ, որը թույլ կտա

հասկանալ, թե հայտ ներկայացրած անդամը ինչ կապ ունի համայնքի հետ:

4. Հրավիրեք գործընկերների:

5. Պարբերաբար տեղադրեք համայնքի վերաբերյալ նյութեր:

6. Կազմակերպեք համայնքի խնդիրների վերաբերյալ քննարկումներ: 

7. Սահմանեք պարբերականություն, որով խմբի անդամներն իրենց փորձն

են ներկայացնում քննարկման. կարող են լինել ընդհանուր կամ կոնկրետ
խնդիրներ: 
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Հավելված 1. 
օգտակար գործիքներ

Canva՝ այս անգլիալեզու կայքը

անվճար գործիք է, որի միջոցով
հնարավոր է ստեղծել և ձևավորել

(design անել) նկարներ, զեկույցներ
և այլ անհրաժեշտ բաներ: Այս
գործիքը կարող է օգտակար լինել
օրինակ առցանց հանրայնացման

հետ կապված փոստեր ստեղծելիս,
խոսնակներին ներկայացնելիս,
օրակարգը գեղեցիկ ձևով
պատրաստելիս, ինչպես նաև

համաժողովից հետո՝ զեկույցներ
ներկայացնելու համար: Կայքից

օգտվելու համար անհրաժեշտ է էլ.
փոստով հաշիվ բացել: Կայքը նաև

նրանով է հարմար, որ այն ունի
ձևանմուշներ, որոնցից հնարավոր է
օգտվել. որևէ բան պատրաստելիս

կարելի է օգտվել պատրաստի

ձևանմուշներից՝ այն

հարմարեցնելով ձեր կարիքներին:
Unsplash՝ այս կայքը որակյալ

նկարների բազա է, որի նկարները

հնարավոր է անվճար կիրառել: Սա
հատկապես օգտակար է
հանրայնացման առցանց

աշխատանքներում:

Ստորև ներկայացնում ենք մի
քանի գործիք, որոնք համայնքային

էդքեմփի կազմակերպման ընթացքում

կարող են թիմին օգնել: 

Հանրայնացման համար

Հաղորդակցության գործիք՝ այս

գործիքը կազմակերպիչ թիմի
ներքին հաղորդակցության համար

է: Պարտադիր չէ դրա համար

ունենալ առանձին ծրագիր. Կարող

եք օգտագործել Messenger,
WhatsApp կամ որևէ այլ հարթակ,
որին կազմակերպիչները

տիրապետում են: Պարզապես

կարևոր է այն հստակեցնելը և
ընտրված հարթակում բոլորին
միավորող խումբ կամ խմբային

զրույց ունենալը, որպեսզի

ընթացիկ հարցերը այնտեղ

հնարավոր լինի արագ քննարկել:
Աշխատանքների
համակարգման գործիք՝
աշխատանքների համակարգման

գործիքները շատ են, սակայն

միայն այս աշխատանքի համար

լիովին անծանոթ հարթակ

կիրառելը խորհուրդ չի տրվում:
Կարելի է օգտվել պարզ և ծանոթ,
սակայն միևնույն ժամանակ

արդյունավետ գործիքներից,
ինչպիսիք են Google Sheets-ը և
Google Doc-ը: Դրանցից օգտվելու

համար անհրաժեշտ է Google
հաշիվ: Սրանք շատ նման են
հաճախ օգտագործվող Excel-ին և
Word-ին: Առավելությունն այն է, որ
դրանց վրա կարող են տարբեր

մարդիկ բոլորին տեսանելի

փոփոխություններ անել

Համագարկման համար
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Հավելված 2. 
կիրառվող նյութերի նմուշներ
Խոսնակների գրանցման հայտի նմուշ՝ կարող եք գտնել այս հղումով: Նշենք, որ
գրանցման համար հղման մեջ նշված հարցերը, ինչպես նաև ձեր կողմից
ավելացված հարցերը, ցանկալի է դնել Google Forms-ում և դրա միջոցով
իրականացնել գրանցումը: 
 
Մասնակիցների գրանցման հայտի նմուշ՝ կարող եք գտնել այս հղումով: Նշենք,
որ գրանցման համար հղման մեջ նշված հարցերը, ինչպես նաև ձեր կողմից
ավելացված հարցերը, ցանկալի է դնել Google Forms-ում և դրա միջոցով
իրականացնել գրանցումը:
 
Խոսնակների ընտրության գնահատման նմուշ՝ կարող եք գտնել այս հղումով:
Հղումով ներկայացված է խոսնակների ընտրության նմուշը: Անհրաժեշտության

դեպքում կարելի է ձևաչափը պահել և բովանդակությունը փոփոխել՝ ներառելով

մասնակիցների ընտրության համար հարցերն ու նմուշը կիրառել

մասնակիցների ընտրության համար: 

Օրակարգի նմուշ՝ կարող եք գտնել այս հղումով:

Բյուջեի նմուշ՝ կարող եք գտնել այս հղումով:
 
Մասնակիցների և խոսնակների ընտրության հաստատման և մերժման
նամակների նմուշները՝ հաջորդ երկու էջում: 
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Խոսնակների ընտրության նամակի նմուշ
Հարգելի ...,

Շնորհակալ ենք Ձեր աշխատանքի և համաժողովի հայտ ներկայացնելու համար։

Մենք ստացել ենք շուրջ [խոսնակների հայտի քանակ] խոսնակի հայտ։

Ընտրված հայտերը բավարարում են մի շարք չափանիշների՝ [ներկայացնել ձեր
չափանիշները]:
Հայտի հարցերին տրված մանրամասն պատասխաններն օգնում են հասկանալ,
թե ինչ կսովորեն ներկաները և ընտրել առավել հստակ ներկայացված հայտերը։

Մեծ սիրով տեղեկացնում եք, որ Ձեր հայտը բավարարվել է։
Համայնքային էդքեմփի կկազմակերպվի ս.թ. [նշել օրը]՝ [նշել ձևաչափը]։
Հավելյալ մանրամասների համար կարող եք կապվել [նշել էլ. փոստ կամ

հեռախոսահամար]։

Հարգանքով՝

Խոսնակների մերժման նամակի նմուշ
Հարգելի ...,
Շնորհակալենք Ձեր աշխատանքի և համաժողովի հայտ ներկայացնելու համար։

Մենք ստացել ենք շուրջ [խոսնակների հայտի քանակ]  խոսնակի հայտ։

Ընտրված հայտերը բավարարում են մի շարք չափանիշների՝ [ներկայացնել ձեր
չափանիշները]: Հայտի հարցերին տրված մանրամասն պատասխաններն

օգնում են հասկանալ, թե ինչ կսովորեն ներկաները և ընտրել առավել հստակ

ներկայացված հայտերը։ Մեծ սիրով կուզեինք Ձեզ տեսնել որպես այս տարվա

համաժողովի խոսնակ։

Ձեր ներկայացրած թեման կարևոր է, սակայն հայտը, ցավոք, բավարար չափով

հստակ չի ներկայացնում դրա բովանդակությունը նմանատիպ այլ հայտերի

համեմատությամբ։ [Այս հատվածում հայտատուին տրվում է հետադարձ կապ,
թե ինչու իր հայտը չի բավարարվել]: Հայտի հետադարձ կապի հիմքով դրա
փոփոխման/վերաներկայացման և համաժողովին վերադիմելու

հնարավորություն, ցավոք, չկա։

Միաժամանակ, սիրով հրավիրում ենք Ձեզ որպես մասնակից, ինչը ևս թույլ կտա

Ձեր փորձը կիսել տասնյակ այլ մասնակիցների հետ։ Հույս ունենք, որ այս

հետադարձ կապը կօգնի ապագայում այնպիսի հայտ ներկայացնել, որն ավելի

հստակ կներկայացնի Ձեր կողմից առաջարկվող սեսիայի շրջանակը։

Համաժողովը կկազմակերպվի ս.թ.  [նշել օրը]՝ [նշել ձևաչափը]։
Հրավերներն  ընդունելու պարագայում խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ

պատասխան էլեկտրոնային նամակով մինչ ս.թ.  [նշել օրը]։

Հարգանքով`
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Մասնակիցների ընտրության նամակի նմուշ
Հարգելի հայտատու,

Շնորհակալ ենք Ձեր աշխատանքի և համաժողովի հայտ ներկայացնելու համար։

Մենք ստացել ենք  [մասնակիցների հայտի քանակ] մասնակցի հայտ։ Մեծ սիրով
տեղեկացնում ենք, որ Ձեր հայտը բավարարվել է։
Առաջիկա շաբաթների ընթացքում Ձեզ հավելյալ մանրամասներ կուղարկենք

համաժողովին Ձեր մասնակցությունն ավելի սահուն դարձնելու նպատակով։

Խնդրում ենք պատասխան նամակով հաստատել արդյոք պատրաստ եք

մասնակցել առցանց համաժողովի կրթական շաբաթվա բոլոր օրերին։

Հարգանքով՝

Մասնակիցների մերժման նամակի նմուշ
Հարգելի՛ դիմորդ,
Շնորհակալություն համայնքային էդքեմփ ուսուցչական կոնֆերանսի

մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար։ 

Տեղեկացնում ենք, որ մենք ստացել ենք  [մասնակիցների հայտի քանակ]
մասնակցի հայտ։ Փորձել ենք եղած տարածքային պայմաններում (լսարանների

քանակ), մասնակցության հնարավորություն տալ հնարավորինս շատ

դիմորդների:

Ցավոք, Ձեր հայտը չի բավարարվել։ Հայտն ընտրելիս առաջնորդվել ենք [նշվում
են չափանիշները, որոնցով առաջնորդվել եք ընտրություն կատարելիս]։ Հաջորդ

կոնֆերանսին կփորձենք ընդլայնել տարածքային հնարավորությունները և

հյուրընկալել Ձեզ։ 

Շնորհակալություն շարունակական զարգացման Ձեր ձգտման համար։

Հարգանքով՝
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01/12/2020 –
20/01/2021

20/01/2021 –
30/01/2021

30/01/2021 –
15/02/2021

ԺԱՄԿԵՏ

Կազմակերպիչ թիմով
ուսումնասիրել ուղեցույցը,
դուրս բերել հնարավոր

հարցեր

Կազմակերպիչ թիմով որոշել
համայնքային էդքեմփի

կազմակերպման ժամկետն

ու ձևաչափը

Ծրագրերի կառավարման

վերապատրաստում ըստ
ցանկության

ԱՇԽԱՏԱՆՔ

հարցերի

պատասխանների դուրս
բերում «Պարադիգմա»
կրթական հիմնադրամի

հետ

ժամկետի ու ձևաչափի

հաստատում,
ներկայացում

«Պարադիգմա» կրթական

հիմնադրամին

Համայնքային

էդքեմփի

կազմակերպման Գանտ

Աղյուսակի կազմում

ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Հավելված 3. 
կազմակերպման ժամանակացույց

Ստորև ներկայացնում ենք համայնքային էդքեմփներին պատրաստվելու և
դրանք կազմակերպելու համար մշակած ժամանակացույցը: 

15/02/2021 –
28/02/2021

01/03/2021 –
`0/04/2021

Համայնքային էդքեմփի

կազմակերպման Գանտ

Աղյուսակի կազմում

Համայնքային էդքեմփի

ֆոնդահայթայման հարցով

խորհրդատվության

ներկայացում

«Պարադիգմա» կրթական

հիմնադրամին

ֆոնդահայթայթման

ծրագրի կազմում, եթե
կազմված է բյուջե կամ կա
որոշում ֆինանսական

ծախսերի վերաբերյալ

10/04/2021 – 
մինչ

համանքային

Էդքեմփի օր

համայնքային էդքեմփի

կազմակերպման

երկշաբաթյա մեկ էջանոց

զեկույցի կազմում

Մշտադիտարկում
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Սովորող
մասնագիտական
համայնք = զարգացող
կրթական համակարգ

Այս ուղեցույցը մշակվել է «Պարադիգմա»
կրթական հիմնադրամի կողմից: Այն ենթակա

չէ կիրառման և տարածման՝ առանց

հիմնադրամի համաձայնության: 


