
ԼՈՒՅՍ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ. ԿՐԹԱԿԱՆ 

 
 

© 2017 ԼՈՒՅՍ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ. ԿՐԹԱԿԱՆ 

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

mentorship@luys.am - www.luys.am   

                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 

Ուղեցույց մենթիների համար 

 

1. Ո՞վ է մենթին 

2. Ի՞նչ է ենթադրում մենթի լինելը 

3. Ինչի՞ց սկսել 

4. Ինչպե՞ս ակտիվություն դրսևորել 

 

1. Ո՞վ է մենթին 

Մենթի կարող են դառնալ 15-ից 25 տարեկան հայ երիտասարդներ` Հայաստանից և արտերկրից: 

 

 

2. Ի՞նչ է ենթադրում մենթի լինելը 

 

Համագործակցող երիտասարդների միջև եղած մեծ տարածությամբ պայմանավորված` մենթորության 

մեծ մասն իրականացվում է համացանցով: Հաճախակի էլելկտրոնային հաղորդակցությունն ու 

անձնական շփումները միավորում են մենթորներին և մենթիներին` առավել դյուրին դարձնելով 

ակադեմիական, մասնագիտական և անձնական հաջողությունների ձեռքբերումը:  

 

Մենթորության ծրագրին որպես մենթի միանալով`երիտասարդը պետք է` 

 

հանդես գա որպես թիմի անդամ.     

 

մենթին պետք է թիմում ինտեգրվելու հմտություն ունենա և արդյունավետ ներդրում ունենա 

ընդհանուր գործում:  

 

Նպատակներ սահմանի. 

մենթին պետք է հստակ սահմանի` ինչ նպատակներ ու հետաքրքրություններ ունի, մենթորի հետ 

միասին հիմնավորի ակնկալիքները և հստակեցնի մասնագիտական նպատակները: 

Մշտապես մնա կապի մեջ. 

մենթին պետք է կապ հաստատի մենթորի հետ առնվազն շաբաթը 1 անգամ: Պետք է պատմի մենթորին 

իր գաղափարների, նախաձեռնությունների, նոր ծրագրերի և ընթացիկ իրադարձությունների մասին: 

Դա կօգնի մենթորին տեղեկացված լինել և հպարտանալ իր երիտասարդ գործընկերոջ 

ձեռքբերումներով:  

Կիրառի սովորածը. 

մենթին պետք է պրակտիկայում կիրառի ծրագրի ընթացքում ձեռք բերած հմտությունները, օգտվի 

տրված խորհուրդներից և պատրաստ լինի կառուցողական քննադատություն ընդունելու: 
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Նայի դեպի ապագան. 

մենթին կարող է վստահ լինել, որ ծրագրի շրջանակում կատարած աշխատանքը կանդրադառնա 

ապագայի հաջողությունների վրա. մենթորը կարող է հանդես գալ որպես մենթիի երաշխավոր, եթե 

տպավորված լինի նրա հետ աշխատելու փորձով: 

3. Ինչի՞ց սկսել 

 

http://www.luys.am/am/mentorship 

 

Մենթի լինելու համար մենթին պետք է նախաձեռնի հետևյալ քայլերը. 

 

 ներկայացնի ինքն իրեն և ծանոթանա մենթորի հետ.  

պետք է նշել անհատական, մասնագիտական և կրթական հետաքրքրությունները, 
առավելությունները, ինչպես նաև թույլ կողմերն ու գիտության, տեխնոլոգիայի և այլ 
բնագավառներում ներգրավվածության աստիճանը: 

 Հետաքրքրության դաշտն ընդլայնի մենթորի հետ քննարկումների, հարցադրումների և 

ինֆորմացիոն նոր աղբյուրների բացահայտման միջոցով: 

 Խրախուսի «Լույսի» ծրագրերի շրջանակում իրականացվող միջոցառումներում իր մենթորի 

մասնակցությունը: 

 

Անհրաժեշտ է հիշել, որ ամուր համագործակցային հարաբերությունների ձևավորումը ժամանակ է 
պահանջում, և պետք է միմյանց հնարավորություն տալ՝  իրար ճանաչելու: 

 

 

4. Ինչպե՞ս ակտիվություն դրսևորել: 

 

Մենթորության շրջանակում ակտիվություն դրսևորելու համար մենթին պետք է` 

 

 դառնա մենթորության ֆեյսբուքյան խմբի անդամ`  

https://www.facebook.com/groups/150246391800364, 

 կապ հաստատի մենթորի հետ առնվազն շաբաթը 1 անգամ և պատասխանի նրա 

էլեկտրոնային նամակներին, 

 պատասխանի ծրագրի մասնակիցների կամ պատասխանատուի կողմից ուղարկված 

հաղորդագրություններին, 

 հաղորդակցվի մյուս մենթիների հետ, 

 մասնակցի այլ ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներին և խրախուսի 

ծրագրի մյուս մասնակիցներին վարվելու նույն կերպ: 

 

   

Ուշադրություն. 

Մասնակիցներին խորհուրդ է տրվում անծանոթներին անձնական տեղեկատվություն չտրամադրել և 
չպատասխանել ոչ պատշաճ հադորդագրություններին: Տարօրինակ բովանդակությամբ նամակների, 

http://www.luys.am/am/mentorship
https://www.facebook.com/groups/150246391800364
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հաղորդագրությունների մասին պետք է անհապաղ տեղեկացնել ծրագրի պատասխանատուին:  
Հաջողություն ենք մաղթում Ձեզ: 


