
 

 

 

 

 

 
2014-ի գարունը «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնում»  

լի էր նոր և հետաքրքիր նախաձեռնություններով` մասնավորապես 

 տեղի ունեցավ «Ալիքը» ֆիլմի ցուցադրությունը, 

բացվեցին անգլերեն լեզվի  և TOEFL նոր ակումբներ, 

նշվեց «Սուրբ Զատիկ»-ը ուրբաթօրյա սրճարանի շրջանակներում  

և այլն: 

Գարունն ԵՆԿ-ում անցավ գունավոր և արևոտ: 

 

      Գարունը  -ի հետ 
2014   # 2 



Կատարիր քայլեր-ստացիր արդյունքները 
Մարտի 18-25, Փամբակ, Հայաստան 

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն 

մարտի 18–ից 25–ը հյուրընկալեց երիտասարդների աշխատունակություն 

և ակտիվ քաղաքացիություն թեմայով ութօրյա միջազգային 

երիտասարդական փոխանակման ծրագիրը, որը իրականացվում էր 

Եվրամիության «Երիտասարդությունը շարժման մեջ» ծրագրի 

շրջանակներում: Երիտասարդական փոխանակման ծրագիրը 

ներգրավվել է 28 երիտասարդների ՝ Լիտվիայից, Գերմանիայից, 

Չեխիայից, Վրաստանից և Հայաստանից:  

Երիտասարդական փոխանակման ծրագրի նպատակն էր խթանել 

տարբեր երկրների երիտասարդների աշխատունակության 

բարձրացմանը աշխատանքային և հաղորդակցության հմտություններ 

փոխանցման միջոցով: Ծրագիրը խրախուսում էր մասնակիցների ակտիվ 

քաղաքացիությունը համապատասխան ծրագրային բաղադիչների 

միջոցով և իհարկե հնարավորություն ընձեռում կիսելու 

աշխատունակության լավագույն միջոցներն ու գործիքները:  

Ծրագրիրը լուսաբանող նկարներին ծանոթանալու համար կարող եք 

այցելել հետևյալ հղումով` 

https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.738279782872127.1073741845.137970669569711&type=3 

Կարեն Հարությունյան 

      Աշխատեցրու կարողություններդ 
Մայիսի 24-31, Աղվերան, Հայաստան 

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն 

մայիսի 24–ից 31–ը հյուրընկալեց ութօրյա միջազգային դասընթաց, որը 

իրականացվում էր Եվրամիության «Երիտասարդությունը շարժման մեջ» 

ծրագրի շրջանակներում: Դասընթացը ուներ ուսումնական այցի 

տարրեր, որի նպատակն էր Հայաստանից, Վրաստանից, Մոլդովայից, 

Գերմանիայից, Իտալիայից և Խորվաթիայից 24 երիտասարդական 

ոլորտի աշխատողների և առաջնորդների տրամադրել 

համապատասխան գիտելիքներ, որպեսզի վերջիներս աջակցեն այն 

երիտասարդների աշխատունակության բարձրացմանը, ում հետ 

աշխատում են, հատկաես խոցելի խմբերին: Դասընթացը 

մասնակիցներին տրամադրեց գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք 

նպատակն է գործազուրկ երիտասարդներին կապել աշխատաշուկայի 

հետ՝ օգտագործելով տարբեր միջոցներ երիտասարդներին 

համապատասխան տեղեկատվությամբ և ուսուցողական 

հնարավորություններով ապահովելու համար:  

Ծրագրի մասնակիցները նաև ստացան ժամանակ և հնարավորություն 

բացահայտելու տարբեր իրականություններ գործազրկության 

իրավիճակի հետ կապված և միմյանց հետ կիսելու երիտասարդական 

աշխատունակության հնարավորությունների մասին 

տեղեկատվությունը:  

Մասնակիցները նաև հնարավորություն ունեցան ուսումնական այցեր 

ունենալու Հայաստանում գործող մի շարք պետական, հասարակական և 

բիզնես կազմակերպություններ` ծանոթանալու միջսեկտորային 

համագործակցության հնարավորություններին, պետական տարբեր 

ծրագրերին և երիտասարդների զբաղվածության կազմակերպական 

տարբեր մոդելներին: 

Ծրագրիրը լուսաբանող նկարներին ծանոթանալու համար կարող եք 

այցելել հետևյալ հղումով` 

https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.772837982749640.1073741847.137970669569711&type=3 

                                                                                      Թամարա Խլղաթյան 

 



Ես միջազգային եմ, 

ակտիվիստական շարժումներ 
Ապրիլի 22-29, Ֆամալիսաո, Պորտուգալիա 

«Ինձ երբևէ չի հետաքրքրել` աղջիկներն ինչ են հավաքում այդքան շատ 

իրենց պայուսակների մեջ,  ինձ համար ճանապարհ դուրս գալը խաղ ու 

պար է: Սա հենց այնպես... Մեկ, երկու, երեք...Մենք մեկնում ենք 

Պորտուգալիա: Կներեք: Չներկայացա: Ես Շիրակի Բազեն եմ ու փորձեմ 

այս ողջ պատմության լուսաբանումը իրականացնել իմ աչքերով: 

Էսմարիդա, Թամարա, Գեդեոն, Անի, Սիրանուշ: Այս անհատներին 

անհրաժեշտ է միշտ մի տեղ տանել: Զարմանալի է, բայց ցանկացած 

իրավիճակում դրական ու ժպիտային վիճակներ: Այս պատմության միակ 

փնփնթան կերպարը ես եմ: Ինչ-որ մեկը պարտադիր պետք է չէ՞ փչացնի 

ամեն ինչ: 

Որեւէ եվրոպական ծրագրից օգուտ քաղելուց առաջ, ես ամենաշատը 

գերադասում եմ ոչ ֆորմալ ուսուցման ճանապարհորդական 

տարբերակը: Գուցե ծիծաղելի հնչի, բայց ամեն մի երկրի մաքսային կետ 

անցնելուց, ինչ-որ մեկս դառնում էինք կասկածելի կերպար: 

Հայաստանում ես էի կասկածելի կերպար մեր սահմանապահների 

համար, Վրաստանում՝ Գեդեոնը, Թուրքիայում՝ Սիրանուշը, իսկ 

արդյունքում սահմանապահների հետ լեզու գտնելու համար միշտ 

հրավիրում էին խմբի առաջնորդին՝ Էսմարիդային: 

Ազնիվ խոսք` ոչինչ չենք արել երբեւէ, ուղղակի անտրամաբանական, 

միեւնույն ժամանակ` զվարճալի էր օդանավակայանից մեկ ուրիշ 

օդանավակայան իջնելուց հայտնվել նույն հիմար իրավիճակի մեջ: 

Պորտուգալիան մեզ դիմավորեց իր բարությամբ: Չգիտեմ ինչու, բայց 

միայն ու միայն բարի նոտաներ եմ նկատել: Մարդիկ, ովքեր մետրոյի 

տոմս են տալիս: Մարդիկ, ովքեր գետին ընկած գումարդ վերադարձնում 

են քեզ:   Ամենից զատ կառանձնացնեի նարինջը: Հա, իսկապես, 

առանձնահատուկ կերպով կուզեի շեշտել այս մրգի մասին: Ես միշտ 

խուսափել եմ ցիտրուսային մրգեր օգտագործել, բայց Պորտուգալիան 

փոխեց ինձ: Եվ ես նարինջ շատ եմ սիրում: Ծրագրի ամենահամեղ 

պատառը երեւի թե քաղաքացիական նախաձեռնությունների ունեցած 

հաջողությունների ներկայացումն էր քաղաքի կենտրոնում: Ես ինձ 

պատվավոր հյուրի կարգավիճակում էի զգում, երբ իմացա, որ մեր 

ունեցած քաղաքացիական հաջողությունների փորձի փոխանակումն 

իրականացվելու է Պորտուգալական հեղափոխություններից մեկի օրը: 

Ես հանդիպում եմ Ֆամալիկաո քաղաքի ղեկավարի հետ եւ...ախր ամոթ 

էլ է...թիկնապահներ չունի: Սա որպես բարի կատակ: Ես հաճելիորեն 

զարմացած եմ: 

Մարդասիրական մոտեցման յուրահատուկ ձեւը տեսանելի էր ծրագրի 

ողջ ընթացքում: Մասնակիցները միամյանց հետո շփվելու տարատեսակ 

հնարավորություններ ունեին: Խոհանոց, ժամանց, հետաքրքրություններ 

կազմակերպվում էին գրեթե ոսկերչական ճշգրտությամբ:» 

Արսեն Վարդանյան 

Պար հանուն խաղաղության 
Մարտի 10-18, Մուրսիա, Իսպանիա 

 

«Մարտի 10-ից 18-ը Հայաստանի, Մակեդոնիայի, Ռումինիայի, 

Լեհաստանի, Իտալիայի և Իսպանիայի երիտասարդները իսպանիական 

Մուրսիա շրջանում մասնակցեցին երիտասարդական փոխանակման 

ծրագրի, որն իրականացվում էր Cazala Intercultural-ի կողմից: 

Հայաստանը ներկայացնում էին 5 երիտասարդներ Գյումրիից և 

Երևանից` Մարիետա Գևորգյանը, Դավիթ Սիմոնյանը, Յանա 

Հովհաննիսյանը, Արման Ավետիսյանը և Սիրանուշ Առաքելյանը: 

Փոխանակումն իրականացվում էր Եվրոպական հանձնաժողովի 

«Երիտասարդությունը շարժման մեջ» ծրագրի շրջանակներում:  

Փոխանակման հիմնական թեմաներն էին` խաղաղություն, առանց 

բռնության հասարակություն, կոնֆլիկտի վերափոխում և պար: Պարի 

միջոցով մասնակիցները ցուցադրեցին, թե ինչքան կարևոր են 

խաղաղությունը և երջանկությունը բոլոր մարդկանց համար: 

Փոխանակման վերջնական արդյունքը գեղեցիկ պարային ներկայացումն 

էր: Ներկայացումը տեղի ունեցավ իսպանական Լորկա քաղաքում: 

Ներկայացումը տեսնելու համար կարող եք հետևել հղմանը` http://

www.youtube.com/watch?v=dsbDUnTuW4s: Մենք շատ ուրախ ենք, որ 

հնարավորություն ստացանք մասնակցելու այս փոխանակման ծրագրին, 

որի ընթացքում սովորեցինք շատ նոր բաներ և ձեռք բերեցինք նոր 

ընկերներ: Ծրագիր ինձ դրական և լավատեսական լիցքեր հաղորդեց: 

Շատ շնորհակալ ենք ԵՆԿ-ից մեզ նման հնարավորություն ընձեռելու 

համար:» 

Մարիետա Գևորգյան 

http://www.youtube.com/watch?v=dsbDUnTuW4s
http://www.youtube.com/watch?v=dsbDUnTuW4s


ԵԿԾ հյուրընկալում 

Իմ աշխատանքը թիվ 25 դպրոցում 

«2013թ.-ի հոկտեմբերի 18-ից ես սկսեցի աշխատել Գյումրու թիվ 25 

դպրոցում 12-14 տարեկան աշակերտների հետ: Դպրոցը 

մասնագիտացված է գերմաներեն լեզվի ուսուցման մեջ, և աշակերտները 

սկսում են այն ուսումնասիրել առաջին դասարանից: Նրանցից շատերը 

նույնիսկ հասցրել են փոխանակման ծրագրերով լինել Գերմանիայում: 

Սկզբնական շրջանում ես և իմ կամավոր ընկեր Ջուդիթը աշխատում էին 

միասին, բայց քանի որ մենք աշխատում էինք նաև մանկավարժական 

համալսարանում` որոշեցինք բաժանել առաջադրանքները: Ջուդիթը 

սկսեց դասընթացներ անցկացնել համալսարանում, իսկ ես` դպրոցում: 

Չնայած դրան, ես երբեմն միանում էի նրան համալսարանում, իսկ նա 

ինձ դպրոցում: Երեխաները երբեմն հարցնում էին, թե ուր է նա և արդյոք 

կրկին կգա: 

Յուրաքանչյուր ուրբաթ` ժամը 14:30-ին, ես գնում էի դպրոց: Մինչ 

դպրոցին հասնելը ես հաճախ հանդիպում էի իմ դասի մի քանի 

մասնակիցների, ովքեր ոգևորված ողջունում էին ինձ և փորձում ճշտել, 

թե ինչ ենք անելու այդ օրը: Դրանից հետո մենք գնում էին մեր լսարանը, 

որտեղ աշակերտների մի մասը սպասում էին մյուսների գալուն: 

Սովորաբար ես ունենում էի 8 մասնակից, բայց այս թիվը հաճախակի 

փոփոխվում էր` մի օր 6-ը, մի օր 5 –ը և մի անգամ ընդամենը 3 

մասնակից:  Մյուս կողմից մեզ հաճախակի այցելում էին այլ 

աշակերտներ, ովքեր հետաքրքրված էին և ուզում էին տեսնել, թե ինչ ենք 

մենք անում: 

Յուրաքանչյուր շաբաթ ես տարատեսակ բաներ էի պատրաստում նրանց 

համար: Քանի որ նրանք շատ էին սիրում խաղեր: Ես միշտ մեկ կամ 

երկու խաղ էի նախապատրաստում: Իհարկե նրանք պետք է 

զարգացնեին գերմաներենի գիտելիքները, և ես փորձում էի ընտրել կամ 

ստեղծել մի խաղ, որը կստիպեր նրանց խոսել և շփվել մյուսների հետ: Ես 

նույնիսկ խաղացել եմ «Փչացած հեռախոս» խաղը նրանց հետ, իսկ մի 

անգամ, երբ Ջուդիթը նունպես դպրոցում էր,  մենք միասին երգեցինք «Das 

Fliegerlied» երգը (Թիմ Թուպետի կողմից ստեղծված գերմանական 

հայտնի երգ): 

Սկզբնական շրջանում ես հաճախակի հարցնում էի նրանց թե արդյոք 

նրանք ունեն որևէ առաջարկություն կամ ցանկցություն, ինչ կուզենաին 

անել դասընթացի ընթացքում: Մենք ունենում էին այնպիսի 

առաջարկություններ, ինչպիսիք են` ներկայացումը, 

վիդեոնկարահանումը կամ պատմվածք գրելը: 

Իմ նպատակն էր օօգնել նրանց օգտագործել գերմաներենը 

պրակտիկայում:  

Նրանք գիտեին լեզուն միայն դասարանից և ես փորձում էի նրանց 

հնարավորություն տալ օգտագործել իրենց լեզվի գիտելիքները 

գործնականում: Ցավոք, դա ամեն անգամ չէ, որ ստացվում էր: Մոտ երկու 

րոպե գերմաներեն խոսելուց հետո, նրանք անցում էին կատարում 

հայերենին: Մյուս կողմից միայն խաղերի օգտագործումը բարձրացնում 

էր աղմուկ և ստեղծում էր քաոսային իրավիճակ լսարանում: Ես փորձեցի 

փոքրիկ առաջադրանքներ տալ նրանց: Օրինակ` փոքրիկ տեքստերի 

ընթերցում, բայց արդյունքում ավելի մեծ քաոս ստեղծվեց, քանի որ 

նրանք սկսեցին խոսել հայերեն: 

Մեկ այլ  տարբերակ էր իմ միավորների համակարգի ներմուծումը: Երբ 

նրանք խախտում էին սահմանված կանոնները, նրանցից միավոր էր 

հանվում, իսկ լավ պահվածքի դեպքում` միավորներ էին ստանում: 

Ամենաբարձր միավոր ունեցողին սպասվում էր մրցանակ ամսվա 

վերջում, իսկ նրան, ով կորցնում էր բոլոր միավորները, սպասվում էր 

զրույց իր ուսւոցչ հետ:  

Ժամանակի ընթացքում այս  մեթոդը նունպես չաշխատեց, բայց անկեղծ 

ասած մեղավորությունն իմն էր: Ես հաճախակի մոռանում էի 

միավորների մասին և հաստատուն կերպով չէի օգտագործում այս 

համակարգը, ինչի արդյունքում էլ աշակերտները սկսեցին անլուրջ 

վերաբերվել դրան: 

 

Արդյունքում ես որոշեցի պակասեցնել խաղերի օգտագործումը և 

դասընթացի բաժանել մեկ ուրախ և մեկ սովորելու մասերի: Վերջիվերջո, 

ես ուզում էի նրանց սովորեցնել մի բան, և եթե նրանք լուրջ չէին 

վերաբերվում, ես մտածում էի, որ հաջողության չեմ հասնի: 

Սովորելու մասը, ինչպես և սպասվում էր, այնքան էլ հաջող չէր անցնում: 

Աշակերտները հիմնականում դիմադրում էին և չէին ուզում անել մի բան, 

որտեղ չկար ուրախ ժամանց: 

Վերջապես ես նրանց հարցրեցի, թե ինչ են իրենք ուզում անել: Ես միշտ էլ 

տալիս էի նմանատիպ հարցեր, բայց փորձում էի ավելացնել իմ 

մտահաղացումները, որոնք կսահմանափակեին իրենց ցանկությունները: 

Եվ վերջապես նրանք ասեցին, որ ուզում են ծանոթանալ գերմանական 

մշակութին, իսկ իմ այն հարցին, թե գերմանական մշակույթի որ 

տարրերին կուզենան ծանոթանալ, նրանց պատասխանն էր 

սուպերմարկետներին: Ես փորձեցի պարզել, թե կոնկրետ ինչ կուզենաին 

նրանք իմանալ սուպերմարկետների մասին, և հենց այդ ժամանակ 

նրանք սկսեցին թվարկել իրենց սիրելի ուտելիքները. 

-Պիցցա: 

-Այո, այո և չիպսեր,-ես շատ եմ սիրում չիպսեր: 

-Եվ կոլա: Դու գիտե՞ս Կոկա-կոլան Ալեքս: 

Ես հարցրեցի արդյոք նրանք կուզենան, որ ես մյուս շաբաթ 

գերմաներենով պատմեմ իրենց, թե ինչպես են պիցցա պատրաստում, 

բայց պատասխան չստացա: 

Եվ այդ ժամանակ իմ մոտ միտք առաջացավ: Ես առաջարկեցի, որպեսզի 

մենք միասին գնանք զբոսնելու և վիդեոնկարահանում անենք, որի 

ժամանակ նրանք կներկայացնեն իրենց դպրոցը, քաղաքը այն, ինչ գիտեն 

և սիրում են: 

Ապրիլի 3-ին մենք սկսեցինք նկարահանումը առանց որևէ 

նախապատրաստության: Ես չէի կարծում, որ նախապատրաստվելու 

կարիք կար, և մենք սկսեցինք նկարահանումը առանց հստակ 

սպասելիքների: Սկզբում նրանք ինձ և Ջուդիթին` ով կրկին միացել էր 

մեզ, ցույց տվեցին իրենց դպրոցը, դասալսարանները, 

ֆիզպատրաստության դահլիճը և այլն:  

Հետո մենք դուրս եկանք քաղաք զբոսանքի, որտեղ նրանք մեզ ցույց 

տվեցին «Վանատուր» հյուրանոցը, քաղաքի արձանները, 

քաղաքապետարանը և կենտրոնական հրապարակը: Գործընթացը մի 

քիչ քաոսային էր և քանի որ ես լավ օպերատոր չեմ, վիդեոյի որակը 

այնքան էլ լավը չէր:  

Մենք իհարկե հիանալի փաստագրական ֆիլմ չնկարահանեցինք, բայց 

բոլորով հիանալի ժամանակ անցկացրեցինք և մի փոքր էլ խոսեցինք 

գերմաներեն: 

Վերջում ես հասկացա, որ կարիք չկա մեծ ուսուցողական նպատակների 

հասնել և կարիք չունեմ նրանց գերազանց գերմաներենի գիտակներ 

դարձնել: Նրանք ուզում էին ուրախ ժամանակ անցկացնել, և եթե այդ 

ընթացքում մի փոքր էլ գերմաներեն էին խոսում, դա արդեն նվաճում էր: 

Այս ամենը գիտակցելուց հետո ես հրաժարվեցի ուսուցման լուրջ 

գործողությունների իմ գաղափարից, և մենք բոլորս սկսեցինք ավելի քիչ 

ճնշում զգալ մեզ վրա: 

Հիմա դպրոցներում սկսվել է ամառային արձակուրդները, ինչը 

նշանակում է, որ ես այլևս չեմ աշխատի դպրոցում, քանի որ իմ ԵԿԾ 

ծրագիրը կավարտվի: Ընդհանուր առմամբ ես վայելեցի իմ ժամանակը 

երեխաների հետ և ցանկանում եմ նրանց ամենալավը ապագայում, և որ 

նրանք հնարավորություն ունենան այցելելու Գերմանիա և 

կատարելագործեն իրենց գերմաներենը:» 

Ալեքս Ֆոսս 
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ԵԿԾ ուղարկում 

 
Cześć բոլորին. Ես ԵԿԾ կամավոր եմ Լեհաստանում ապրիլ ամսից: Շատ 

ժամանակ չի անցել, բայց ես ինձ լիովին զգում եմ հասարակության մի 

մասը: Ես այստեղ աշխատում եմ 5 այլ կամավորների հետ, ովքեր եկել են 

տարբեր երկրներից: Մենք ունենք 5 աշխատատեղ և դրանցից 

յուրաքանչյուրը մեծ նշանակություն ունի մեզ համար:   

 Երբ մենք նոր էինք ժամանել, ամենինչ շոկային էր ինձ համար: Ամենինչը 

նոր էր և այդ ամենը շարունակվելու էր մեկ տարի: Մենք փորձում էինք 

գտնել մեր ուղին, և զարմանալիորեն մարդիկ մեծ հաճույքով օգնում էին 

մեզ: Չորս ժամ ճանապարհին, և մենք արդեն տանն էինք: Մեզ համար 

ամենինչ հիանալի էր կազմակերպված` ներառյալ ուտելիքը: Ինձ համար 

զվարճալի էր, որ մենք ունեցանք բարի գալուստի խնջույք մեր 

Լեհաստան հասնելուց 7 ժամ անց: 

Լեհաստանի ժողովրդի մասին կարող եմ ասել միայն լավը: Նրանք շատ 

հյուրընկալ են, ինչպես Հայաստանում: Առաջին օրերին մենք օգնության 

կարիք շատ ունեինք և նրանք իհարկե օգնում էին մեզ: Հիմա ես ունեմ 

շատ տեղացի ընկերներ և իմ ազատ ժամանակը հիմնականում 

անցկացնում եմ նրանց հետ: Ուտելիքը գրեթե նույնն է, ինչ 

Հայաստանում: Ես շատ մեծ տարբերություն չզգացի: Ես նաև սովորեցի 

պատրաստել լեհական ավանդական ուտելիքներ, օրինակ` ելակի սուպը: 

;) 

 Մեր ԵԿԾ ծրագիրը մեզ հնարավորություն է տալիս ճանապարհորդել: 

Մեզանից շատերը ճանապարհրոդում են գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթվա 

վերջ: Իմ գլխավոր նպատակներից մեկն է ուսումնասիրել Լեհաստանը և 

լեհական մշակույթը: 

Իմ հարևանները Թուրքիայից և Մոլդովայից են: Սկզբնական շրջանում 

ծատ դժվար էր հարմարվել մեկս մյուսիս` տարբեր բնավորություններ, 

մշակույթներ և աշխարհահայացքներ: Բայց հիմա, շնորհիվ հարգանքի, 

մենք շատ ջերմ ենք իրար հետ: 

Սեպոլնո-Կռաժնսկին այն քաղաքն է, որտեղ ես ապրում եմ: Քաղաք, որը 

շատ սիրել եմ և շատ կկարոտեմ, երբ վերադառնամ: Սա փոքրիկ քաղաք 

է, բայց լի է գեղեցիկ վայրերով և հիանալի մարդկանցով: Մենք ունենք 

գեղեցիկ լիճ, որտեղ կարող ենք լողանալ և հիանալ մայրամուտով ամեն 

երեկո: Այստեղ կարող ենք հանդիպել նոր մարդկանց, ովքեր ապրում են 

քաղաքում և ձեռք բերել նոր ընկերներ: Լճի մոտ է գտնվում «Մոլոն»` 

վայր որտեղ կարելի է հիանալի ժամանակ անցկացնել, հանդիպել 

քաղաքի երիտասարդությանը, երգել կարաոկե և պարել:  

Իմ աշխատանքի վայրերից կարող եմ երկար խոսել, բայց կուզեմ պատմել 

մանկապարտեզի մասին, որը շատ եմ սիրում: Փոքր երեխաների հետ 

աշխատանքը առանձնակի հաճույք է ինձ համար և ես շատ բաներ եմ 

սովորում այնտեղ: WTZ-ն նույնպես հիանալի տեղ է աշխատելու և ինքդ 

քեզ այլ մարդկանց օգտակար զգալու համար: 

Ամփոփելով` կարող եմ ասել, որ ինձ դուր է գալիս այն ամենը, ինչ ես 

ունեմ այստեղ, ինչպես նաև իմ ընկերները և իմ ծրագրի համակարգողը: 

Անի Հովհաննիսյան 

ԵՆԿ աշխատակազմի զարգացման 

դասընթացներ 

Ապրիլի 12-ին տեղի ունեցավ ԵՆԿ աշխատակազմի զարգացման 

դասընթաց «Ֆոնդահայթայթման մեխանիզմներ» թեմայովֈ 

Դասընթացը վարեց Homeland Development Initiative Founda-

tion տնօրեն Անահիտ Մխոյանըֈ   

 

Մայիսի 20-ին տեղի ունեցավ ԵՆԿ աշխատակազմի զարգացման 

դասընթաց «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» թեմայովֈ 

Դասընթացը վարեց ԵՆԿ ՀԿ Տեղական խորհրդատվական 

խորհրդի անդամ Կարեն Սարգսյանըֈ  

Ռաֆայել Բեգոյան 
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