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Ուղեցույց մենթորների համար 

 

1. Ո՞վ է մենթորը 

2. Ի՞նչ է ենթադրում մենթոր լինելը 

3. Ինչի՞ց սկսել 

4. Ինչպե՞ս ակտիվություն դրսևորել 

 

 

1. Ո՞վ է մենթորը 

 

Մենթոր է հանդիսանում «Լույսի» կրթաթոշակառուն, ով սովորում է աշխարհի լավագույն 

համալսարաններից մեկում: Նա խորհրդատվություն է տրամադրում 15-25 տարեկան հայաստանցի 

երիտասարդին` մենթիին, ուղղորդում ակադեմիական, մասնագիտական և անձնական 

նպատակներին հասնելու գործում: 

 
Մենթորն ինֆորմացիայի արժեքավոր աղբյուր է հանդիսանում մենթիի համար: Որպես խորհրդատու 

և ընկեր` նա ոգեշնչում է ակադեմիական, մասնագիտական ու անձնական ձեռքբերումների: Նրա 

փորձառությունը և ուղղորդումը խթանում են երիտասարդների զարգացումը նշված ոլորտներից 

յուրաքանչյուրում: 

 

 

2. Ի՞նչ է ենթադրում մենթոր լինելը: 

 

Իր գիտելիքն ու հմտությունները մենթիին փոխանցելու համար մենթորը պետք է սեփական 

աշխատելաոճը ձևավորի, լինի միաժամանակ ընկեր և ուսուցիչ: 

 

Քանի որ համագործակցող երիտասարդների միջև տարածական մեծ հեռավորություն կա, 

մենթորության մեծ մասն իրականացվում է համացանցի միջոցով: Հաճախակի էլեկտրոնային 

հաղորդակցությունն ու անձնական շփումները միավորում, մտերիմ են դարձնում մենթորներին ու 

մենթիներին` առավել դյուրին դարձնելով ակադեմիական, մասնագիտական և անձնական 

հաջողությունների ձեռքբերումը: 

 

Մենթորը պարտավոր է. 
 

 ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆ - Մենթորները փոխանցում են իրենց գիտելիքը, 

հմտություններն ու կուտակած փորձը: 

 ԿԱՊԵՐ ՀԱՍՏԱՏԵԼ – Մենթորները լայն հնարավորություններ են ընձեռում` նպաստելով 

ակադեմիական, մասնագիտական և անձնական կապերի հաստատմանը: 

 ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼ – Մենթորները խթանում են հետաքրքրությունը` ներկայացնելով նոր 

գաղափարներ, հնարավորություններ ու սահմանելով հաղթահարման ենթակա նոր խնդիրներ: 

 ԱՋԱԿՑՈւԹՅՈւՆ ՑՈւՑԱԲԵՐԵԼ – Մենթորները խրախուսում են կատարելագործումն ու 

ձեռքբերումները: 

 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼ – Մենթորներն օգնում են մենթիներին բացահայտել նրանց 
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հակումերն ու հետաքրքրությունները, ինչպես նաև սահմանել նոր նպատակներ և 

իրականացնել դրանք: 

 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈւԹՅՈւՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ – Մենթորները մենթիներին ուղղորդում են 

ակադեմիական, մասնագիտական և անձնական նպատակներին հասնելու գործում: 

 ՕՐԻՆԱԿ ԾԱՌԱՅԵԼ - Սեփական նվաճումների և կարևոր նախաձեռնությունների մասին 

մենթիներին պատմելով՝ մենթորները նրանց օրինակ են ծառայում: 

 

 

3. Ինչի՞ց սկսել 

 

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

 

Մենթոր լինելու համար «Լույսի» կրթաթոշակառուն պետք է՝ 

 

 ներկայացնի ինքն իրեն և ծանոթանա մենթիի 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 մենթիի հետ քննարկումների, հարցադրումների և 

ինֆորմացիոն նոր աղբյուրների տրամադրման միջոցով (հատկապես համացանցում առկա 

ռեսուրսների): 

 Նպաստի ուսանողների և ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեցող անձանց միջև կապի 

հաստատմանը (օրինակ` դասախոսներ, մասնագետներ): 

 Խրախուսի «Լույսի» ծրագրերի շրջանակում իրականացվող միջոցառումներում մենթիի 

մասնակցությունը. մենթոր-մենթի հարաբերությունները շահում են դեմ առ դեմ շփումներից: 

 

Անհրաժեշտ է հիշել, որ ամուր համագործակցային հարաբերությունների ձևավորումը ժամանակ է 
պահանջում. համբերատար եղեք ու միմյանց ժամանակ տրամադրեք՝ իրար ավելի լավ հասկանալու: 
 

 

4. Ինչպե՞ս ակտիվություն դրսևորել 

 

Մենթորության շրջանակում ակտիվություն դրսևորելու համար մենթորը պետք է` 

 

 դառնա մենթորության ֆեյսբուքյան խմբի անդամ`  

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

 կապ հաստատի մենթիի հետ առնվազն շաբաթը 1 անգամ և պատասխանի նրա էլեկտրոնային 

նամակներին, 

 պատասխանի ծրագրի մասնակիցների կամ պատասխանատուի կողմից ուղարկված բոլոր 

հաղորդագրություններին, 

 հաղորդակցվի մյուս մենթորների հետ, 

 մասնակցի այլ ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներին և խրախուսի 

ծրագրի մյուս մասնակիցներին վարվելու նույն կերպ: 

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

Մասնակիցներին խորհուրդ է տրվում անծանոթներին անձնական տեղեկատվություն չտրամադրել և 
չպատասխանել ոչ պատշաճ հադորդագրություններին: Տարօրինակ բովանդակությամբ նամակների, 
հաղորդագրությունների մասին պետք է անհապաղ տեղեկացնել ծրագրի պատասխանատուին:  
 
 
Հաջողություն ենք մաղթում: 


