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Հեղինակներ.

Ծրագրիրը համակարգող կազմակերպություն՝

Երիտասարդական դաշինք AISI, Վրաստան
Նախագահ՝ Մամուկա Խաթիաշվիլի

Ծրագրի գործընկեր կազմակերպություններ՝

Սիլենտո երիտասարդական միություն, Իտալիա
Նախագահ՝ Դավիդե Ֆորտե

Ադեֆիս Յուվենտուդ Ինտերնացիոնալ, Իսպանիա
Նախագահ՝ Կամիլա Վասկես Կոնդե

Համաուկրաինական «PORUCH» հասարակական կազմակերպություն, 
Ուկրաինա
Նախագահ՝ Մարիա  Տիշչենկո

Կրեատորիի, Մոլդովա
Նախագահ՝ Անժելա Կիորնեա

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն, Հայաստան
Նախագահ՝ Գրիգոր Երիցյան

Հրատարակման ամսաթիվ - 2021 թ.
Գրքի առցանց տարբերակը կարելի է ներբեռնել հետևյալ հասցեով՝
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Այս հրատարակությունը մշակվել է Էրազմուս+ նախագծի երկրորդ 
հիմնական գործողության՝ «Համագործակցություն հանուն նորարարության 
և հաջողված փորձի փոխանակում, երիտասարդության ոլորտում 
կարողությունների զարգացում» խորագիրն ու 602390 -EPP-1-2018-1-GE-EP-
PKA2-CBY-EP-PE  համարը կրող ծրագրի շրջանակներում, ֆինանսավորվում 
է Եվրոպական միության աջակցությամբ՝ Էրազմուս+ նախագծի ներքո: Այս 
հրապարակումն արտացոլում է միայն հեղինակի տեսակետները: Ի-ԷՅ-ՍԻ-
Ի-Էյ (Եվրոպական կրթության և մշակույթի գործադիր գործակալություն) 
կառույցը, Էրազմուս+ նախագիծն ու Եվրոպական հանձնաժողովը 
պատասխանատվություն չեն կրում այս ձեռնարկի պարունակած 
տեղեկատվության որևէ կերպ օգտագործման համար:

Հրապարակման մեջ ներկայացված տեղեկատվությունն ու ֆոտոնյութերը 
միայն կրթական նպատակ ունեն և հեղինակները դրանք օգտագործել են՝ 
օգնելու համար ընթերցողներին լավ հասկանալ և հստակ պատկերացնել 
նյութը, ուստի այս ձեռնարկում չկան գովազդային կերպարներ: 
Հրապարակումը առևտրային նպատակ չունի, “բաց աղբյուր” բնույթի է և 
անվճար է ընթերցողների համար:

Ուղեցույցում ներկայացված տեղեկությունները կարող են տարբեր լինել 
յուրաքանչյուր երկրի համար՝ համաձայն տվյալ երկրի օրենսդրության և 
կանոնակարգերի: Տեղեկություններն օգտագործելուց առաջ անպայման 
խորհուրդ ենք տալիս ստուգել ձեր երկրի օրենքներն ու կանոնակարգերը:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ռեսուրսներ05

Ընդհանուր դրույթներ04

Աշխատարան 4։ Ինչպե՞ս օգտագործել Կանվաս բիզնես 
մոդելը 

17

Աշխատարան 2։ Ինչպե՞ս վավերացնել և գնահատել 
գաղափարն ու շուկայի Research

10

Աշխատարան6։ABCմոդելը ֆինանսավորման և 
բյուջետավորման մեջ

23

Աշխատարան 1։ Ի՞նչ է ձեռներեցությունը և ո՞վ է 
ձեռնարկատերը06

Աշխատարան 5։ Ինչպե՞ս ընտրել քո սպառողին20

Աշխատարան 3։ Վերածիր գաղափարը բիզնեսի14

Աշխատարան 8։ Գաղափար։ Ինչպե՞ս այն ներկայացնել30

Աշխատարան 7։ Քրաուդֆանդինգ, տեղական դրամաշնորհ 
և ստարտափ ծրագրեր

26
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Երիտասարդների ձեռներեցության խթանման գործիքներ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Ուսումնական գործողությունների ձևավորումը պետք է 

համապատասխանեցվի տեղական իրականությանը, որպեսզի իր մեջ 

ներառի տեղեկատվություն, խորհուրդներ և պրակտիկա՝ կախված 

մասնակիցների բնակության աշխարհագրական վայրի հետ։

Աշխատարանները նպատակ ունեն երիտասարդների համար 

բացահայտելու ձեռնարկատիրական աշխարհը, բարձրացնելու իրենց 

տեղեկացվածության մակարդակը այս թեմայի շուրջ։ Ընդհանուր առմամբ 

աշխատարանները պետք է համապատասխանեցվեն երիտասարդ 

մասնակիցների իմացության մակարդակին։ Եթե երիտասարդները կարող 

են ստանալ ավելի մանրամասն գիտելիքներ առարկայի վերաբերյալ, 

դասընթացավարները կարող են ավելի խորանալ թեմայի մեջ և տրամադրել 

հավելյալ նյութեր։

 Աշխատարանի ոչ բոլոր մասնակիցները կդառնան ինքնազբաղված։ 

Այնուամենայնիվ, մասնակցելով այս տեսակի ծրագրին, երիտասարդների 

մեծ մասը ձեռք կբերի այն հիմնական գիտելիքները, որոնք կարող են օգնել 

նրանց որոշել, թե արդյոք ինքնազբաղվածությունը հնարավոր կարիերայի 

ճանապարհ է:
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Ուսումնասիրության մեթոդնե

TRAINER GENERAL FACILITATION TIPS AND TRICKS 

Թեմա:  

Գիտելիք Եղեք թեմային առնչվող կոմպետենտ մարդ

Ժամանակ Եղեք լավ ժամանակի կառավարիչ և ասեք 
յուրաքանչյուր առաջադրանքի ճշգրիտ ժամանակը:

Խոսնակ Լավ խոսնակ՝ թեման, առաջադրանքները ճիշտ 
բացատրելու հմտություններով

Ներկայացման 
ձև Եղեք խնամված և կոկիկ

Ուշադրություն
Կարողացեք գրավել և պահել հանդիսատեսի 
ուշադրությունը աչքի շփման, ձայնի, ժեստերի 
միջոցով:

Տեխնոլոգիա Ինչպես ստեղծել սահիկաշարը, օգտագործել ՏՏ 
դասընթացի ընթացքում:

Տեխնիկական 
մաս

Դասընթացի անցկացման եղանակի հետ կապված 
տեխնիկական հարցեր:
Թրեյնինգն անցկացնելիս փորձեք օգտագործել 
տարբեր տեխնիկաներ, իմպրովիզներ անել:
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Երիտասարդների ձեռներեցության խթանման գործիքներ

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Վերածել գաղափարը բիզնեսի (Lean Startup methodology, MVP and 
Validation)

Ինչպե՞ս օգտագործել Կանվաս բիզնես մոդելը 

Քրաուդֆանդինգ, տեղական դրամաշնորհ և ստարտափ ծրագրեր

Ինչպե՞ս ընտրել քո սպառողին (Value Proposition Canvas)Canvas)

ABC մոդելը ֆինանսավորման և բյուջետավորման մեջ

Ինչպե՞ս ներկայացնել գաղափարը և ներկայացման օրվա 
նախապատրաստումը

Ինչպե՞ս վավերացնել և գնահատել գաղափարն ու շուկայի 
ուսումնասիրությունը 

Ի՞նչ է ձեռներեցությունը և ո՞վ է ձեռնարկատերը: Մտքերի ձևավորում 
և ինչպե՞ս դա օգտագործել ձեռնարկատիրության մեջ

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 1։

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 3  

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 4  

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 7 

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 6։    

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 8

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 2։ 

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 5  

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇՈՒՄ ՄԱՐԶԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Բոլոր օժանդակ նյութերը և հավելվածները հասանելի են էջում 
http://youngentrepreneurs.eu/materials
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Ուսումնասիրության մեթոդնե

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 1: 

 Ի՞ՆՉ Է ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
և Ո՞Վ Է ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԸ

Սեսիայի ավարտին մասնակիցները՝

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ՝

ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏՈՒԿ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ։

Ձեռք կբերեն գիտելիքներ այն մասին, թե ի՞նչ է ձեռնարկությունը, ի՞նչ է 

ձեռներեցությունը ։

Կկարողանան հասկանալ, թե ինչպե՞ս կարող են օգտագործել 

նախագծային մտածողությունը (design thinking)։

- Քանի որ առաջին անգամ եք հանդիպում մասնակիցներին, հարկավոր 

է հատուկ ուշադրություն դարձնել լավ միջավայրի ստեղծմանը, կոտրել 

սառույցը մասնակիցների միջև և թիմային մթնոլորտ ձևավորել։

- Ներկայացնել դասընթացավարների թիմը, պատմել ձեր մասին և 

պատմել, թե ինչպես եք դարձել այս ծրագրի դասընթացավար։
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Երիտասարդների ձեռներեցության խթանման գործիքներ

ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ

ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒՆ։ 2 ԺԱՄ

1: Դասընթացավարների և ոչ ֆորմալ կրթության կոնցեպտի 

ներկայացում, ծրագրի ներկայացում (կարող եք ստեղծել կարճ 

սահիկաշար ձեր մայրենի լեզվով), դրա հիմնական նպատակն ու 

հաջորդ քայլերը

- Բացատրել, թե ինչ է ոչ-ֆորմալ կրթությունը և ներկայացնել ուսուցման 

Ներկայացրեք բոլոր աշխատարանների համառոտ նկարագրությունը, 

քննարկվելիք թեմաները, ուսուցման հաջորդականությունը (սեսիաների 

քանակն ու բովանդակությունը, ակնկալվող արդյուքները) և Վրաստանում 

կայանալիք փոխանակման ծրագրին մասնակցելու հնարավորությունը։ 

Դասըթնացի ուսուցման նպատակները պետք է լինեն հստակ, մասնակիցները 

չպետք է պարտավորված լինեն սկսել իրենց բիզնեսը աշխատարանի 

ավարտին։ Ակնկալվում է, որ իրենք «իմանան, թե ինչպես» անել դա և 

հասկանան, թե արդյոք ձեռներեցությունն իրենց համար կենսունակ 

կարիերայի ուղին է։

- Ներկայացնել այն ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում են 

այս աշխատարանները։ Դուք կարող եք օգտագործել «Ծրագրի նկարագիր» 

անվանմամբ սահիկաշարը, սակայն այն կարող է ձանձրալի լինել 

երիտասարնդերի համար։ Կարող եք այն ադապտացնել և ներկայացնել 

քիչ ինֆորմացիա պարզապես իրենց տեղեկացնելու աշխատարանների 

շրջանակի մասին։

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ՝

Ֆլիպչարթ, կպչուն թղթեր, մարկերներ, գրիչներ և նոթատետրեր, 
թղթեր, պրոյեկտոր, նոթբուք, մկրատներ, սկոտչեր, գունավոր թղթեր
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Նախապես պատրաստեք ֆլիպչարտը հետևյալ հարցով՝ 

«Ի՞նչ է ձեռներեցությունը»։ Կամ կարող եք պարզապես գրել 

«Ձեռներեցություն» և խնդրել մասնակիցներին ներկայացնել, թե 

ինչ է իրենց մտքին գալիս, երբ լսում են այդ բառը։ Տվեք հարցը 

մասնակիցներին և գրի առեք իրենց պատասխանների հիմնական 

բառերը։ Ի՞նչ են առաջարկում իրենց պատասխանները։ 

Ընդհանրականացրեք նրանց ամենահաճախ կրկնվող մտքերն 

ու կոնցեպտները ձեռներեցության վերաբերյալ։ 

Այս վարժության միջոցով դուք կկարողանաք պատկերացում 

կազմել, թե ինչպես են երիտասարդներն ընկալում 

ձեռներեցության կոնցեպտը և այն կարող է օգտակար լինել 

հետագա աշխատարանների ընթացքում ձեր մոտեցման և 

ներկայացման ձևավորման վրա։ 

Ներկայացրեք «Ի՞նչ է ձեռներեցությունը և ո՞վ է 

ձեռնարկատերը» (կարող եք ավելացնել ձեզ հանդիպած փորձն 

ու ներկայացնել օրինակներ սահիկաշարում)։ Հավելված 1

Ի հավելումս կարող եք նաև հարցնել մասնակիցներին 

թվել իրենց ձեռնարկատիրական որակավորումները։ Խնդրել 

ներկայացնել այլ որակավորումներ, որոնք ըստ իրենց հարկավոր 

են ձեռներեցության համար։ Ինչպե՞ս են այդ որակավորումներն 

օգնում ձեռներեցին։ Ինչպե՞ս են նրանք գործում որպես 

համալիր։ Խնդրեք երիտասարդներին ներկայացնել տեղական 

ձեռներեցների և թվել իրենց որակավորումները։

- Խնդրեք մասնակիցներին ներկայացնել իրենց և

կազմակերպեք խաղ 

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Կամընտրական։ Մասնակիցներին բաժանեք խմբերի 

(առավելագույնը 5 անձ և 5 խումբ), տվեք իրենց ինչ-որ առարկա 

(օրինակ՝ գրիչ, թուղթ և այլն) և խնդրեք ամեն մի խմբին ստեղծել 

նոր գաղափար այդ առարկայի շուրջ։

Ստեղծված գաղափարների կարճ ներկայացում։ 

Մասնակիցներին տվեք հնարավորություն ներկայացնելու իրենց 

ցանկացած ձևով։

Ֆիդբեք էմօջիների միջոցով, ամփոփում։ Դասընթացավարը 

նկարում է մի քանի էմօջիներ և հերթով հարցնում է, թե որ էմօջիի 

տրամադրությունն է համապատասխանում ամեն մասնակցին։ 

Հարցրեք արդյո՞ք կան հարցեր և պատասխանեք բոլորին։

Հաջորդ քայլով իրականացրեք «Մտածիր ինչպես երեխան» 

վարժությունը Հավելված 2: Դուք կարող եք տպել վարժությունն 

ամեն երիտասարդի համար, գրել այն ֆլիպչարտի վրա կամ 

ցույց տալ այն էկրանին պրոյեկտորի միջոցով։ Ցանկացած 

տարբերակն ընտրելիս պատասխանները մի ցուցադրեք։

Սահիկաշարի միջոցով մասնակիցներին ներկայացրեք 

«Նախագծային մտածողություն»-ը։ Հավելված 3

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Առաջարկվող խաղ։ «Գցիր գնդակը»։ Դասընթացավարը ձեռքերում 

պահում է գնդակը և ասում իր անունը և երկու նախադասություն իր 

մասին։ Այնուհետև դասընթացավարը պետք է գցի գնդակն այլ մասնակցի 

ուղղությամբ։ Այն մասնակիցը, ով բռնում է գնդակը պետք է ասի իր անունը 

և երկու նախադասություն իր մասին և նորից գցի գնդակն այլ մասնակցի 

ուղղությամբ։ Թույլատրված չէ փոխանցել գնդակն այն մասնակցին, ով արդեն 

ներկայացրել է իրեն։ Երբ բոլորը ստանան գնդակը, խաղը կավարտվի։ Եթե 

առաջին և երկրորդ աշխատարանի միջև ցանկանում եք առաջադրանք տալ 

մասնակիցներին (փոքրիկ տնային աշխատանք)՝ Բիզնես ստարտափերի 

ամենատարածված միֆերից մեկը այն է, որ հաջողակ բիզնես ունենալու 

համար հարկավոր է նորամուծություն անել։ Ընդհառակը, շատ բիզնեսներ 

հաջողության են հասել բարելավելով արդեն իսկ գոյություն ունեցող իրերը 

կամ ծառայությունները։ Երկրորդ աշխատարանին (բիզնես գաղափարների 

ստեղծում և բացահայտում) պատրաստ լինելու համար խնդրեք 

մասնակիցներին ուսումնասիրել առօրյա օգտագործման առարկաները՝ 

տանը, փողոցում, խանութում և մտածել այն բարելավումների մասին, որոնց 

համար մարդիկ պատրաստ կլինեն վճարել։ Մասնակիցներին որպես հուշող 

հարց կարող եք տալ «Եթե միայն ես ունենայի․․․»։ Կան կարիքներ, որոնք 

ձևավորվում են ժամանակի ընթացքում և առաջանում են անհատական 

նախասիրությունների կամ տեխնոլոգիական փոփոխության հետևանքով։ 

Այս կոնցեպտը բացաատելու համար բերեք որոշ օրինակներ մոտ անցյալից 

(օր․ բջջային հեռախոսներ, դպրոցական ուսապարկեր, անվաչմուշկ)։,
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ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 2

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼ 
և ԳՆԱՀԱՏԵԼ 
ԳԱՂԱՓԱՐՆ ՈՒ ՇՈՒԿԱՅԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ՝

Սեսիայի ավարտին մասնակիցները՝

Սովորել ինչպես ստեղծել գաղափար։

Կբարձրացնեն թիմում և անհատական աշխատելու հմտությունները։

Կստանան գործնական գիտելիքներ, թե ինչպես ստեղծել նոր ապրանք։

Ձեռք կբերեն շուկայի հետազոտություն կատարելու համար 

անհրաժեշտ հմտություններ։

Ձեռք կբերեն ներկայացման հմտություններ։

- Ձեռք կբերեն մարքեթինգի հետ կապված հմտություններ։

- Կստանան գաղափարի վավերացման և գնահատման համար

անհրաժեշտ գործիքներ։

1 ԺԱՄ 40 ՐՈՊԵ

Գրիչներ, մատիտներ, մարկերներ, մկրատներ, Ֆլիպչարթ, 
պրոյեկտոր, նոր իրեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ պարագաներ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ՝
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ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ

Երկրորդ աշխատարանի ներկայացում։

Մտագրոհ: Ի՞նչ է ձեզ անհրաժեշտ բիզնես սկսելու համար: 

Ինչպե՞ս գումար հայթհայթել: 

Ինչպես ստեղծել գաղափար: Գործիքներ՝ պարզապես 

փնտրեք այն համացանցով (google), գտեք պոտենցիալ 

հաճախորդներ և հարցրեք:

Ստեղծեք ապրանք՝ օգտագործելով նյութերը և ներկայացրեք 

այն ներդրողներին: Դասընթացավարը տարբեր առարկաներ 

է տալիս առաջին սեմինարի ընթացքում արդեն բաժանված 

խմբերին կամ կարող է որոշել ստեղծել նոր խմբեր: Խմբի 

անդամները պետք է ստեղծեն նոր արտադրանք՝ օգտագործելով 

այդ նյութերը:

Խաղ – «Կապույտ օվկիանոս»

Շրջանաձև դասավորեք աթոռները։ Միացրեք երաժշտություն։ 

Երբ երաժշտությունը սկսվում է, բոլորը սկսում են պարել 

տարբեր աթոռների շուրջ։ Հենց երաժշտությունն ավարտվում է, 

2 անձ պետք է նստեն աթոռին։ Խաղից հետո դասընթացավարը 

պետք է բացատրի կապույտ օվկիանոսի տեսությունը (միշտ մի 

քանի աթոռներ դատարկ են մնում և ոչ ոք չի նկատում դրանք) 

կարմիր օվկիանոսի տեսության հետ միասին (երբ 3 մասնակից 

նստում է միևնույն աթոռի վրա) և զուգահեռներ անցկացնել 

տեսությունների և դասընթացի թեմայի միջև։ Կապույտ 

օվկիանոսը ներկայացնում է բիզնեսի աշխարհում գոյություն 

ունեցող այլ հնարավորությունները, մինչդեռ կարմիր օվկիանոսը 

ներկայացնում է այն իրավիճակը, երբ տարբեր մարդիկ ունեն 

նույն գաղափարը և մտածում են կաղապարներից դուրս։ 
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Ներդրողների քննարկում: Յուրաքանչյուր խումբ պետք է 

հանրությանը ներկայացնի արտադրանքը, և դասընթացավարը 

հանդես կգա որպես ապրանքի ներդրողը՝ դրական 

անդրադարձով:

Հաղթողներ:

Գաղափարների գնահատում SWOT վերլուծություն:

Գաղափարների վավերացման Ուոլթ Դիսնեյի մտագրոհի 

մեթոդ: Բաժանել մի քանի խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուր 

խմբում կլինեն 2 երազող, 2 իրատես և 2 քննադատ և մտագրոհ 

անել:

Եզրակացություն և հետադարձ կապ: Մասնակիցներին

տվեք հետևյալ հարցերը. ի՞նչ եք սովորել այսօր: Արդյո՞ք այն 

օգտակար է: Ձեզ դուր եկա՞վ դասընթացավարը: Կարո՞ղ ենք 

որևէ բան անել դասընթացը բարելավելու համար:

Առաջարկվող տարբերակ՝ Կապիկների և բանանների օրինակ 

(նախօրոք նայեք ֆիլմը և նկարագրեք փորձը մասնակիցներին)  

Առաջարկվող խաղ (Հավելված 5)

Գաղափարի/արտադրանքի ներկայացում: Յուրաքանչյուր 

խումբ ուներ/ունի 2 րոպե իր նոր արտադրանքը ներկայացնելու 

համար:

(Հավելված 4)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M
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ՇՐՋԱՆ և ԻՔՍ ԽԱՂ 
(2 ԹՈՒՂԹ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՎ և ԻՔՍԵՐՈՎ, ՆԿԱՐԵՔ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ)



16

Երիտասարդների ձեռներեցության խթանման գործիքներ

ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 3

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ՝

Սեսիայի ավարտին մասնակիցները՝

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ՝

Սովորել զարգացնել իրենց գաղափարները, բարելավել 

ապրանքատեսականին ելնելով պահանջարկից և մտնել բիզնեսի 

մեջ։

Ստանալ հիմնական գիտելիքներ ստարտափների վերաբերյալ

ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1 ԺԱՄ 30 ՐՈՊԵ

Նոթատետրեր, Ֆլիփչարթ, կպչուն թղթեր, գունավոր գրիչներ և 
մարկերներ, գունավոր թղթեր, համակարգիչ, պրոյեկտոր, բարձրախոս, 
թեմայինվերաբերող գրքեր

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՅՈՒԹԵՐ:
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Խաղ (ըստ ցանկության)՝ մասնակիցները պետք է շրջան կազմեն։ Նրանցից 

մեկը գնում է դուրս։ Մնացածն ընտրում են մեկ առաջնորդի, ով որոշում է 

տարբեր շարժումներ, իսկ մնացածը պետք է կրկնեն իր հետևից։ Դուրս 

եկած մասնակիցը վերադառնում է շրջան և փորձում է գուշակել, թե ով 

է առաջնորդը։ Առաջնորդը կարող է փոխել իր շարժումը յուրաքանչյուր 

պահի։ Այս վարժությունը կարող եք իրականացնել երաժշտության ներքո 

և առաջնորդը կարող է երաժշտությանը համապատասխան շարժումներ 

առաջարկել։

Հարցրեք մասնակիցներին, թե ինչ իրենք սովորեցին այս օրինա

ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ

Օրակարգի ներկայացում՝ ներկյացրեք օրվա անելիքները։ 

Սթարթափների սահմանումը։ ֆլիփչարտի մեջտեղում գրեք «ստարտափ» 

բառը գունավոր մարկերներով: Մասնակիցներին տվեք կպչուն թերթիկներ 

և խնդրեք նրանց գրել ստարտափների սահմանումը և ամրացրեք դրանք 

ֆլիպչարտի վրա: Դասընթացավարը պետք է կարդա կպչուն թերթիկների 

վրա գրված ողջ տեղեկատվությունը և այնուհետև տա ստարտափի հստակ 

սահմանումը։ Օգտագործեք սահիկաշարը (Հավելված 6)

Ցուցադրեք հետևյալ նկարը ֆլիփչարտի վրա և 

հարցրեք՝ ի՞նչպես գաղափարը վերածել գումարի։

Ցուցադրեք հետևյալ նկարը ֆլիփչարտի վրա և 

հարցրեք՝ ի՞նչպես գաղափարը վերածել գումարի։

Case (History) մոտեցում (ըստ ցանկության): Santo Miele փորձ: 

Իտալացի երկրաբան, ով երկու տարի աշխատանք չի գտել իր ոլորտում։ 

Իր ընտանիքն ուներ թզի դաշտ և նա մտածեց թզի բիզնեսի մասին։ Նա 

գնաց տարբեր գաստրոնոմներ և սննդի խանութներ թզի տոպրակով և 

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Բացատրեք MVP-ն։

Արձագանքներ՝ ճշտեք արդյո՞ք կան հարցեր։

Դասընթացի ամփոփում։

Packing a suitcase մեթոդոլոգիա: Դրեք ֆլիփչարտը սենյակի 

մեջտեղում գետնի վրա, որը ներկայացնում է ճամպրուկը։ Մասնակիցները 

պետք է գրենք, թե ինչ են իրենք իրենց հետ տանում դասընթացից։ 

Գնահատում: Dot voting մեթոդոլոգիա:

հարցրեց, թե արդյոք նրանք հետաքրքրված են վաճառել իր ապրանքը 

իրենց խանութներում։ Պահանջարկը դրական էր և նա ունեցավ բազում 

պատվերներ։ Սկզբում նա աշխատում էր իր արտադրանքի համար իր 

ավտոտնակում, այնուհետև, երբ բիզնեսը աճ գրանցեց, նա վարձեց 

տարածք և հիմա նա ունի միջազգային բիզնես։

Բացատրեք Lean Startup Circle (Կառու )րիրովոս Դուք 

կարող եք օգտագործել ֆլիփչարտի տակից թղթերի հայտնաբերման 

մեթոդը։ Գունավոր գրիչներով գրեք «Կառուցել», «Չափել» և «Սովորել» 

բառերը։ Շրջանաձև բաժանեք ֆլիփչարտն ու թաքցրեք երեք գունավոր 

թղթերը ֆլիփչարտի տակ, ամեն մեկն մի կտրվածքի տակ։ Ցույց տվեք այս 

քարտը և բացատրեք the Lean startup cycle:

Խաղ՝ Սա երկրորդ աշխատարանի խաղն է (կարող եք որոշել, թե որ 

աշխատարանի հետ է այն ավելի համընկնում)։ Կապույտ և կարմիր 

օվկիանոս։ Դասավորեք սեղանները շրջանաձև։ Մասնակիցների թիվն 

ավելի քիչ պետք է լինի քան աթոռներինը։ Մասնակիցները գտնվում են 

շրջանի մեջտեղում։ Միացրեք երաժշտություն։ Մասնակիցները պարում 

են մինչև երաժշտությունը կավարտվի։ Երբ երաժշտությունն ավարտվում 

է, բոլորը պետք է նստեն, հնարավորության դեպքում երկուսը մեկ աթոռի 

վրա։ Կարող է պատահի, որ որոշ աթոռներ ազատ մնան, ինչը 

կներկայացնի կապույտ օվկիանոսը։ Եթե շատերը նստեն նույն աթոռին, 

ապա դա կներկայացնի կարմիր օվկիանոսը։

https://www.santomiele.it/en/negozio/
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ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 4

ԻՆՉՊԵՍ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 
CANVAS BUSINESS MODEL-Ը

Սեսիայի ավարտին մասնակիցները՝

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ:

- Ձեռք կբերեն գիտելիքներ Business Canvas Model-ի վերաբերյալ, թե ինչու

է օգտագործվում այս մեթոդը և որքանով է այն տեղին

ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2 ԺԱՄ 30 ՐՈՊԵ
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ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՅՈՒԹԵՐ:

ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ:

Օրվա ներածություն և թեմաների ներկայացում այն մասին, թե 

մասնակիցների կարծիքով որո՞նք են բիզնես հիմնելու կարևոր մասերը:

Օգտագործեք Հավելված 7-ը (կարող եք գտնել ձեր ներկայացման մեջ 

օգտագործված PDF ձևաչափը, ձեր օգտագործման համար առաջարկվող 

PPT և, անհրաժեշտության դեպքում, նույն ներկայացման word ձևաչափը) 

ԵՎ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՆՐԱՆՑ 9 բլոկները:

Վերադարձեք 9 բլոկներին և սկսեք խոսել յուրաքանչյուրի մասին, 

մասնավորապես՝ 

Պատմե՛ք BMC-ի մասին՝ ցույց տալով ինքնաշեն բուրգը

 Էներջայզեր

Ա) ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԸ (Ո՞Ր ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ և ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻՆ ԵՔ 

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, Ի՞ՆՉ ԵՆ ՆՐԱՆՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼ)

Բ) ԱՌԱՋԱՐԿ (ԻՆՉ ԵՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ՆՐԱՆՑ, Ի՞ՆՉ Է ԱՐՎՈՒՄ ՆՐԱՆՑ 

ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՆՐԱՆՔ ԴՐԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ:)

Գ) ՈՒՂԻՆԵՐ (ԻՆՉ ՈՒՂԻՆԵՐՈՎ ԵՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՏՎԱԾԻՆ)

Դ) ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԻՆՉ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՔ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՍԵԳՄԵՆՏԻ 

ՀԵՏ: ԱՆՁՆԱԿԱՆ, ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ, ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ, ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ)

Ե) ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀՈՍՔ (ԻՆՉԻ՞ ՀԱՄԱՐ ԵՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ՊԱՏՐԱՍՏ 

Նոթբուք, մարկերներ, ֆլիպչարտեր, թուղթ, գրիչներ, կպչուն պիտակներ, 
տուփեր ներկայացման համար – անհրաժեշտ է BMC-ի բուրգ ստեղծելու 
համար, գունավոր թուղթ, պրոյեկտոր

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Հրաժեշտից առաջ նկարվեք

Որպես վերջին գործողություն, խնդրեք երիտասարդներին գրել իրենց 

բիզնես գաղափարը թղթի վրա:

Անցկացրե՛ք ֆիդբեքի սեսիա

Ամփոփում «Այն, ինչ ես ստացել եմ այսօր»: դասընթացավարը 

գծապատկերի վրա գծում է մեծ քառակուսի՝ հետևյալ չորս բառերով: Իմանալ, 

Մարտահրավեր, Փոխել և Զգալ: Յուրաքանչյուր մասնակցից պահանջվում 

է անել նույնը սովորական չափի թերթիկի վրա և լրացնել քառակուսիները՝ 

պատասխանելով այս չորս (կամ այս չորսի նմանատիպ տարբերակներին) 

հարցերին:

ՎՃԱՐԵԼ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԸ)

Ե) ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀՈՍՔ (ԻՆՉԻ՞ ՀԱՄԱՐ ԵՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ՊԱՏՐԱՍՏ 

ՎՃԱՐԵԼ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԸ)

Զ) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ (ՈՐ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՆ ԵՆ ԸՆԿԱԾ ՁԵՐ 

ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼԻ ՀԻՄՔՈՒՄ)

Է) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՈՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՁԵԶ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼՈՒՄ ԼԱՎ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ)

Ը) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ (ՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐՆ ՈՒ 

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐՆ ԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ՁԵՐ ՄՈԴԵԼԸ: Ո՞ՒՄ ՎՐԱ ՊԵՏՔ Է 

ԱՊԱՎԻՆԵՔ)

I) ԱՐԺԵՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ (ՈՐՆ Է ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ: Ո՞Ր ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐՆ ԵՆ ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ ՁԵՐ 

ԾԱԽՍԵՐԸ):

Բերեք իրական օրինակներ (Gillette, PPT հավելվածից 7)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=veyZNyurlwU
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ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 5

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ՁԵՐ 
ՍՊԱՌՈՂԻՆ

Ուսուցման նպատակները:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ՝

Կստանանք գիտելիք, թե ինչպես է հարկավոր ընտրել սպառողներ բիզնեսի համար

Հասկանալ սպառողի պահանջարկի և կազմակերպությունների առաջարկների 

միջև կապը

Բացահայտել և հասկանալ, թե ինչ է արժեքների առաջարկման կանվասը

Սովորել, թե ինչպե՞ս է հնարավոր հասկանալ սպառողի կարիքները

ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒՆ։ 1 ԺԱՄ 30 ՐՈՊԵ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ՝
Սահիկաշար (համակարգիչ և պրոյեկտոր), թուղթ VPC սխեմայի 
համար, գրատախտակ, ֆլիփչարտ, մարկերներ, նոթատետրեր և 
գրիչներ
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ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ
Ներածություն՝ Բացատրել սեսիայի կառուցվածքն ու հիմնական 

նպատակը։

«Այսօր մենք կխոսենք սպառողին հասկանալու գործիք՝ արժեքների 

առաջարկման կանվասի մասին։ Մենք կունենանք տեսական մաս և 

պրակտիկ մաս և սեսսիայի ավարտին կունենանք ամփոփում։»

Մասնակիցները կտեղեկացվեն, որ բաժանվելու են խմբերի։

Էներջայզեր

ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ՝

ՊՐԱԿՏԻԿ ՄԱՍ՝|  1

1: Ներկայացրեք VPC-ը սահիկաշարի միջոցով (Հավելված 8,  Value 

Proposition Canvas)

2: VPC-ով թերթիկները բաժանեք մասնակիցներին (տպագրեք 

հավելված 9, Value Proposition Canvas)

3: Բացատրեք VPC-ը ֆլիփչարտի վրա (Հավելված 10 Flipchart e.g 

Value Proposition Canvas)

4a: Աշխատեք Կոկա Կոլայի արտադրանքի վրա, մասնակիցները 

կկազմեն տվյալ ապրանքի արժեքի առաջարկման կանվասը։

5a: Դասընթացավարը տալիս է հստակ տարբերակներ (տես  

Հավելված 8, Value Proposition Canvas)։

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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ՊՐԱԿՏԻԿ ՄԱՍ՝| ՏԱՐԲԵՐԱԿ 2

4b: Դասընթացավարը տալիս է հստակ տարբերակներ (տես  

Հավելված 8, Value Proposition Canvas)։

5b: Աշխատեք Կոկա Կոլայի արտադրանքի վրա, մասնակիցները 

կկազմեն տվյալ ապրանքի արժեքի առաջարկման կանվասը։

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՖԻԴԲԵՔ

Հարցրեք մասնակիցների, թե ինչն է իրենց մոտ տպավորվել սեսսիայից։ 

Տնային աշխատանք՝ տանը նրանք պետք է ընտրեն ապրանք և կատարեն 

VPC ուսումնասիրությունն ինքնուրույն

Առաջարկվող էներջայզեր՝ մինչև սեսսիան սկսելը մենք առաջարկում 

ենք նայել ծիծաղելի հոլովակ Յութուբում ինչպես օրինակ Կոկա Կոլայի և 

Պեպսիի զվարճալի 7 հոլովակները

+

Աթոռներով խաղ խոչընդոտներով՝ հասնելու կարևոր առարկայով 

տուփին։ Դրեք մի քանի խոչընդոտող աթոռներ մասնակիցների և տվյալ 

առարկայի միջև (օրինակ իրենց հեռախոսը) և խնդրեք նրան, հետևելով 

խմբի խորհուրդներին, հասնել իր առարկային։

Առաջարկվող գրականություն

Strategyzer's Value Proposition Canvas Explained

Business Model Generation (288pages)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=N0NpZKaSerg
https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0
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ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 6

ABC ՄՈԴԵԼԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ և 
ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵՋ

By the end of the session participants will:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ՝

Հասկանալ, թե ի՞նչ է բյուջետավորումը

Սովորել, թե ինչպես սկսել բիզնեսը, երբ գումարը բավարար չէ

Ի՞նչ ծախսեր կան բիզնեսում

Հասկանալ ինչպե՞ս և ո՞րտեղից ստանալ բյուջե ծրագրի համար

Ինչպե՞ս կառավարել գումարը հաջողակ բիզնես ստեղծելու համար

Սովորել բիզնես ստեղծելու գլխավոր քայլերը

Ստանալ հիմնական գիտելիք բիզնես մոդելի վերաբերյալ

Հաղորդակցության կարևորությունը բիզնես հարաբերություններում

ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒՆ։ 1 ԺԱՄ 40 ՐՈՊԵ
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Ֆլիփչարտ, համակարգիչ (որոշ սահիկաշարեր, համացանցից 
օրինակներ, գովազդներ, կայքեր), թուղթ, ինքնակպչուն թուղթ, 
մարկերներ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ՝

ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ

1: Ողջույնի խոսք, օրվա ներկայացում 5 րոպե

Էներջայզեր «սարդ»՝ բիզնեսի մասին էներջայզեր, որն 

օգնում է բացատրել թիմբիլդինգի, գործընկերության և 

համագործակցության կարևորությունը բիզնեսում։

3: Մտագրոհ ինքնակպչուն թղթերով (Ի՞նչ է 

բյուջետավորումը, որտե՞ղ կարող ենք այն գտնել, ինչի՞ 

համար կարող ենք այն օգտագործել) – բաժանեք ֆլիփչարտն 

ըստ հարցերի, ամրացրեք պատասխաններով թղթերն ու 

քննարկեք։

ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ՝ 

Բյուջետավորում (Սահիկաշար)

Յուրօրինակ գաղափարի ստեղծում ձեր բիզնեսի հաար – հաջողակ 

բիզնեսի գաղտնիքները

Գրել կարճ բիզնես պլան և ժամանակացույց

Բաժանել մի քանի խմբի և տալ պլան (պարզ բիզնես պլան 
անձնական գաղափարների ստեղծման համար)
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Խմբերը գրում են իրենց ծրագրերն ու ներկայացնում են 
ներդրողներին (ներդրողները դասընթացավարներն են)

Քարտեր (օրվա ամփոփում, եզրակացություն) – ֆիդբեքի 
տիպ 

ՊԼԱՆ՝

1: Գաղափար

2: Նպատակներ

3: Շուկայի առավելությունները

4: Հաճախորդներ

5: Մրցակիցներ և գործընկերներ

6: Իրականացման ժամանակը

7: Ծախսեր՝

- Ձեր ծախսերը՝ աշխատավարձներ, մարքեթինգ, գովազդ,

տրանսպորտ, աճի հետ կապված ծախսեր, անկանխատեսելի

իրավիճակներ

- Արտադրանքի արժեք

- Ինչքա՞ն գումար է ձեզ հարկավոր սկսելու համար
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ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 7

ՔՐԱՈՒԴՖԱՆԴԻՆԳ, ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ և ՍՏԱՐՏԱՓ ԾՐԱԳՐԵՐ

Սեսիայի ավարտին մասնակիցները՝

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ:

- ձեռք կբերեն գիտելիքներ այն մասին, թե ինչ է ֆոնդհայթայումը:

Ֆոնդհայթայթումը որպես ներդրման որոնման տեսակ,

- կիմանան, թե ինչպիսի տեղական դրամաշնորհներ և ստարտափներ

կան իրենց երկրում/տարածաշրջանում,

- կիմանան, թե ինչպես կարող են ներկայացնել իրենց բիզնես

գաղափարը պոտենցիալ ներդրողներին,

- հստակ պատկերացում ձեռք կբերեն ֆոնդհայթայթում հասկացության

վերաբերյալ: քրաուդֆանդինգ, տեղական դրամաշնորհներ և
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ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2 ԺԱՄ

ստարտափ ծրագրեր, 

- կբացահայտեն ֆոնդհայթայթման ստեղծարար մոտեցումներ,

- կիմանան ֆինանսավորում ստանալու գործիքներն ու մեթոդները,

- ձեռք կբերեն գիտելիքներ հաջողված քրաուդֆանդինգների, տեղական
դրամաշնորհների և ստարտափների մասին:

- կզարգացնեն իրենց՝ որպես ձեռնարկատերերի ընկալումները,

- կիմանան, թե ինչպես գրավել ներդրողների ուշադրությունը դեպի

մարզեր։

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՅՈՒԹԵՐ:

ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ:

Էներջայզեր: Ներս ցատկել և դուրս ցատկել:

ֆոնդերի հայթայթման, դրամաշնորհի և սկսնակ 

ձեռնարկությունների վերաբերյալ ընդհանուր նկարագիր 

(տեսական մաս):

- Researchgate.net

- Crowdfunding.com

Նոթբուք, պրոյեկտոր, գրենական պիտույքներ

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://researchgate.net/
http://crowdfunding.com/
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Կազմեք խմբեր, տվեք նրանց 10 թուղթ, և առաջադրանք 

աշտարակ կառուցել։ Հաղթողն այն խումբն է, որը կառուցում 

է ամենաբարձր աշտարակը։ (Նպատակն է խթանել կոլեկտիվ 

մեթոդը և արդյունավետ օգտագործել ձեր ռեսուրսները): 

ընդմիջում:

Տվեք խմբին 5 րոպե սեփական գաղափարները 

անհատապես մշակելու համար:

Լրացրեք ձևաթուղթը, ընտրեք լավագույն 5 գաղափարները 

(մասնակիցների քվեարկությամբ)՝ ձևավորելով խմբեր՝ 

գաղափարների հետագա զարգացման համար և կապ 

ստեղծեք ֆոնդհայթայթման հետ։

գաղափարների մոդելավորում: /Մեթոդի ընտրություն/ 

World Café-ի մեթոդով

Խոսեք ընթացիկ մարզային նորաստեղծ 

ձեռնարկությունների և ստարտափների մասին:

Բերե՛ք դրամահավաքի, դրամաշնորհի և հաջողված 

ստարտափների օրինակներ (ընդհանուր):

- Forbs.com

- Quora.com

- Zapier.com

- Kickstarter.com

- Indiegogo.com

http://forbs.com/
http://quora.com/
http://zapier.com/
http://kickstarter.com/
http://indiegogo.com/


31

Ուսումնասիրության մեթոդնե

գնահատում:

Գաղափար

Ձեր գաղափարն իրականացնելու համար ֆինանսավորման կարիք 
ունե՞ք:

ԱՅՈ ՈՉ

Ֆոնդհայթայթում

Քրաուդֆանդինգ

Դրամաշնորհ

Ստարտափ ծրագրեր

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

www.crowdfunding.com

Էներջայզեր՝ որսորդ, գայլ և ծեր տիկին 
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ԱՇԽԱՏԱՐԱՆ 8

ԳԱՂԱՓԱՐ: ԻՆՉՊԵՍ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՅՆ

Սեսիայի ավարտին մասնակիցները:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ՝

- կկարողանան ներկայացնել իրենց գաղափարները

ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2,5 ԺԱՄ 
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STEP BY STEP:

Էներջայզեր/խաղ: Baby, I know you love me…

Նկարագրեք, թե ինչու եք խաղացել այս խաղը (Դուք պետք 

է ներկայացնեք գաղափարը, որպեսզի մարդը ցանկանա 

ժպտալ և փոխարինել ձեզ: Դա նաև ներկայացում է)pitching)

Ի՞նչ է Փիչինգը (պրեզենտացիան) 

Կարող եք գտնել սահիկաշարը այսըեղe 

Փիչինգի կարևորութունը (քննարկում)՝ հետևյալ հարցերը 

տվեք մասնակիցներին՝ 

- Ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞ւ է փիչինգը կարևոր

- Ի՞նչ հմտություններ են անհրաժեշտ ստարտափների

հիմնադիրներին հաջող փիչինգի համար

Փիչինգի մեթոդները (տեսական մաս և տարբեր 

մեթոդների ներկայացում) –ցուցադրեք տեսանյութը և 

այնուհետև նկարագրեք վերելակի մեթոդը և հակիրճ խոսեք 

այլ մեթոդների մասին

- Վերելակի մեթոդ (hրահանգ, տեսանյութ 1:55-2:55 

րոպեներ)

- (տես ավելի շատ մեթոդներ, BMW մեթոդ)

Սիմուլյացիոն խաղ (ներդրողներ - գաղափարներ):

Այս սիմուլյացիոն խաղի համար մեզ անհրաժեշտ է 3-4 կամավոր որպես 

ներդրող, մյուս մասնակիցները պետք է բաժանվեն 3-4 խմբերի՝ որպես 

Նոթբուք, պրոյեկտոր, ֆլիպչարտեր, մարկերներ, թղթե թավա, 
շոկոլադ՝ որպես փող

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՅՈՒԹԵՐ.

https://www.youtube.com/watch?v=ePuYr52b6yY
https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck
https://www.youtube.com/watch?v=P9t2I-rSpNg
https://techcrunch.com/sponsor/unlisted/how-to-pitch-your-startup-in-60-seconds-flat-and-why-you-need-to/
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սկսնակ սրտարտափերներ: Սկսնակ ստարտափերները 

պետք է ստեղծեն բիզնես գաղափար, արտադրանք և 

ներկայացնեն այն՝ համոզելով ներդրողներին, որ իրենք 

և իրենց նորաստեղծ ընկերությունները արժեք են 

ներկայացնում, շատ բարդ խնդիր բարձր մրցակցության 

պայմաններում։ 

Ի վերջո, ներդրողները պետք է ընտրեն, թե որքան գումար 

կտրամադրեն յուրաքանչյուր խմբին և ինչու:

Խաղի նկարագրություն (3 րոպե)

Գաղափարների պատրաստում (20 րոպե)

Գաղափարների ներկայացում ներդրողներին (3 րոպե 

յուրաքանչյուր խմբի համար*4 խմբի համար) (12 րոպե)

Ներդրողների քննարկում և արդյունքներ (10 րոպե)

Կարծիք դասընթացավարից (5 րոպե)

Ընդհանուր առմամբ - 50 րոպե

RECOMMENDED ENERGIZER:

Baby, I know you love me….

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ՝ 

https://bit.ly/2Xv7gqP

https://bit.ly/1sCA4Yw

Կամընտիր: Բացատրեք դեմո օրվա նախապատրաստման մասին 
(խնդրեք նրանց, որ հաջորդ օրը նրանք պետք է ներկայացնեն իրենց 
գաղափարը այլ մարդկանց (դասընթացավարին կամ մեկ ուրիշին)

Ամբողջ օրվա գնահատում

Մասնակիցները պետք է գրեն փոքրիկ թղթերի վրա, թե 

որն էր իրենց համար ամենակարևորը, ինչ հիշեցին և ինչ 

կօգտագործեն ապագայում
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Strumenti per promuovere l’imprenditoria giovanile

Cilento Youth Union
www.facebook.com/youcilento/
cilentoyu@gmail.com 
+393883092055
Rofrano, Campania, Italy

Adefis Youth International  
www.facebook.com/adefisjuventud/
Adefis.juventud.internacional@gmail.com
+34655179805
Las Rozas De Madrid, Spain

Armenian Progressive Youth (APY)
www.apy.am
apy@apy.am
+ 37491596235
Yerevan, Armenia

Youth Alliance AISI
www.aisigeorgia.com
info@aisigeorgia.com
+995 599 41 41 81
Telavi, Georgia

www.youngentrepreneurs.eu

YOUNG ENTREPRENEURS
FOR COMMUNITY GROWTH

GEORGIA ITAlY UKRAINE

MOLDOVA SPAIN ARMENIA 

“PORUCH” NGO
www.poruch.ua
info@poruch.ua
+380442767197
Kyiv, Ukraine

CREATORII
www.creatorii.md
mail.creatorii@gmail.com
+37360005004
Ungheni, Moldova




