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Պատասխանատու Կատարողներ 

1.  Տեղեկատվության 

հասանելիություն 

 Բոլոր ուսանողներին 

տեղյակ պահել 

կատարվող ծրագրերի, 

միջոցառումների մասին 

և հնարավորություն 

ընձեռել մասնակցելու 

դրանց 

1. Հայտարարությունների և 

ֆեյսբուքյան ու 

ինստագրամյան էջերի 

հրապարակումների միջոցով 

ապահովել 

տեղեկատվության 

հասանելիություն 

 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

- -  

2․ ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ 

ֆեյսբուքյան էջի 

կառավարում և 

ակտիվության 

ապահովում 

 Ուսանողությանը 

տեղեկացնել 

կատարվելիք ծրագրերի 

մասին, մշտապես 

ամուր պահել 

ուսանողության և ՈւԽ-ի 

միջև առկա կապը 

1. Ուսանողներին ներգրավել 

ուսանողական խորհրդի 

կողմից կազմակերպվող 

միջոցառումներին, 

ծրագրերին 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

- 
 

Ուսանողների 

իրազեկում 

 

3․ ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ 

ինստագրամյան էջի 

կառավարում և 

ակտիվության 

ապահովում  

 Ուսանողության համար 

հետաքրքիր խաղերի, 

վիկտորինաների, 

մրցույթների 

կազմակերպում 

 

1. Ուսանողներին ներգրավել 

ուսանողական խորհրդի 

կողմից կազմակերպվող 

միջոցառումներին, 

ծրագրերին, հարցումների 

միջոցով հասկանալ 

ուսանողների ակտիվության 

և ներգրավվածության 

աստիճանը 

 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

Մասնաճյուղի 

ուսանողներ և 

ոչ միայն 

Նոր 

գիտելիքների 

ձեռքբերում, 

հետաքրքիր 

ժամանց 

 

4․ Անդամակցության 

հայտերի ընդունում և  

ծանոթացում 

 Ապահովել 

ուսանողների 

ներգրավվածությունը և 

հասկանալ նրանց՝ ՈւԽ 

թիմին միանալու 

միտումները 

1. Կազմել հայտեր և ապահովել 

դրանց հասանելիությունը և 

բովանդակության 

մատչելիությունը բոլոր 

ուսանողների համար 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու և տեղեկալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

- -  



5․ Վիկտորինայի 

կազմակերպում 

 1․Բարձրացնել 

ուսանողների 

տեղեկացվածության 

մակարդակը ՈւԽ-ի 

կառուցվածքի և 

գործունեության մասինֈ 

 2․Ամրապնդել 

ուսանողների 

գիտելիքները իրենց 

իրավունքների և 

պարտականություններ

ի վերաբերյալֈ 

1. Կազմել հարցեր ՈւԽ-ի 

կառուցվածքի և 

գործունեության 

ամենաառանցքային և 

կարևոր կետերի վերաբերյալֈ 

2. Գտնել հարցեր ուսանողների 

պարտականությունների և 

իրավունքների շրջանակում, 

որոնք ավելի բարդ են և 

դժվար իրագործելի 

ուսանողների շրջանում ու 

խթանել ուսանողների 

շահագրգռվածությունը՝ 

դրանց ավելի լավ 

տիրապետելուֈ 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու և տեղակալ 

19․02․2022 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

ԵՊՀ ԻՄ 

ուսանողներ 

Տեղեկացվածու

թյան 

բարձրացում և 

գիտելիքների 

ամրապնդում 

 

6․ Մեդիագրագիտությա

ն դասընթացի 

կազմակերպում 

 Ուսանողներին 

ապահովել 

մեդիագրագիտության 

ոլորտում առկա 

տեղեկատվությամբ և 

զերծ պահել նրանց 

համացանցային 

կեղծիքներից 

1. Գտնել ոլորտում լավ 

մասնագետֈ Ստեղծել 

անհրաժեշտ պայմաններ 

դասընթացի իրականացման 

համարֈ Ապահովել բոլոր 

ուսանողների 

տեղեկացվածությունը 

դասընթացի իրականացման 

օրվա և վայրի մասին; 

Հանձնաժողովի 

պատասխանատ

ու և տեղակալ 

Հանձնաժողովի 

անդամներ 

ՈւԽ և ԵՊՀ ԻՄ  Ուսանողների 

մեդիագրագիտո

ւթյան 

բարձրացում  
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