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ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական խորհրդի Մշակույթի հանձնաժողովի 

2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի աշխատանքնային պլան 

ք. Իջևան          «01» սեպտեմբեր      

  2020թ. 

 

№ Նախատեսված 

միջոցառման 

բնույթը 

Խորագիրը/ Թեման Անցկացման 

օրը 

Համառոտ նկարագրությունը 

 1 Իրազեկման 

ինտերակտիվ 

դասընթաց 

«Ես արդեն 

ուսանող եմ» 

28․08․2020 

29.08.2020 

31.08.2020 

 Դասընթացը նպատակ ունի առաջին 

կուրսեցիներին իրազեկել համլսարանում 

դասապրոցեսի կազմակերպման և 

գնահատման մեթոդիկայի, հասանելի 

զեղչերի և կրթաթոշակների, 

համալսարանի կառուցվածքի, 

պաշտոնական կայքէջի, ինչպես նաև ԵՊՀ 

ԻՄ ուսանողական կառույցների մասին։ 

 2 Գրքերի 

քննարկում/ստեղ

ծագործող 

ուսանողների 

ստեղծագործությ

ունների 

ընթերցում-

քննարկում 

«Գրքամոլների 

ակումբ» 

25.09.2020-

մինչև 

կիսամյակի 

ավարտ 

Ակումբ գրքասերների համար: Ուսանողները 

հնարավորություն կստանան քննարկել 

սիրելի գրողների սիրելի 

ստեղծագործությունները, կատարել մտքերի 

փախանակում: Ինչպես նաև ստեղծագործող 

ուսանողները հնարավորություն կստանան 

ցույց տալ իրենց տաղանդը և ուսանողների 

դատին հանձնել իրենց 

ստեղծագործությունները:  

 3 Ֆոտո մրցույթ «Հաղթողների լիգա 

2020» 

01.10-26.10 ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական խորհուրդը 

համալսարանի կկազմակերպի 

լուսանկարների մրցույթ: Մրցույթի թեման 

է «Սահմանի ուժը»: Հաղթողի մրցանակն է 

գեղարվեստական գիրք: 

 4 Գեղանկարների, 

գրաֆիկական և 

ազատ ոճային 

նկարների 

մրցույթ 

«Հաղթողների լիգա 

2020» 

01.10-26.10 Թեման՝ ազատ: Նկարին կից պետք է 

ներկայացնել նաև հեղինակի 

մեկնաբանությունը նկարի վերաբերյալ: 

Արդյուքների ամփոփումից հետո բոլոր 

նկարները հետ կվերադարձվեն 

հեղինակներին: Հաղթողի մրցանակն է 

Օսկար Ուայլդի «Դորիան Գրեյի 

դիմանկարը» գիրքը: 



 5 Էսսեյների 

մրցույթ 

«Հաղթողների լիգա         

2020» 

01.10-26.10 Այս մրցույթի շնորհիվ կբացահայտենք լավ 

ստեղծագործող ուսանողների: 

 6 «Ֆուտբոլմանիա» «Հաղթողների լիգա         

2020» 

 

 05․10-10.10 Խաղի նպատակն է մեկ տեղում հավաքել 

ֆուտբոլասեր ուսանողներին և 

հետաքրքիր խաղ-քննարկում անցկացնել: 

 

 
7 

 «Գուշակիր 

մեղեդին» 

 

«Հաղթողների լիգա         

2020» 

 

  15.10-20.10 Խաղի նպատակն է մեկ տեղում հավաքել 

երաժշտասեր ուսանողներին, հետաքրքիր 

և ուրախ ժամանցային խաղ խաղալ: 

8 <<Բացահայտի՛ր 

Քեզ>> 

<<Հաղթողների լիգա 

2020>> 

30.10-05.11 Ուսանողների տաղանդների 

բացահայտման մրցույթ,որի ընթացքում 

ուսանողները կարող են երգել, պարել, 

նվագել, ասմունքելֈ Եթե ստեղծագործում է, 

կարող է ներկայացնել իր 

ստեղծագործություններըֈ  

9 

 

 

 

 

 
 

«Կինոմանիա» 

 

 

 

 

«Հաղթողների լիգա 

2020» 

 

 

 

 

  10.11-14.11 

 

 

 

 

Մրցույթը կիրականացվի 4 փուլով: Առաջին 

փուլում մասնակիցները կգուշակեն, թե որ 

դերասանն է պատկերված 

լուսանկարում:Երկրորդում՝ գուշակել ֆիլմը 

լուսանկարներից: Երրորդում՝ հարցեր 

ֆիլմերից: Չորրոդում՝ գուշակել, թե որ ֆիլմի 

երաժշտությունն է: Հաղթողը կստանա 

կինոթատրոնի 2 տոմս: 

 

10 

 

 

 

ժամանցային 

միջոցառում 

 

 

 

«Ուսանողների 

միջազգային օր» 

 

 

 

  16.11-18.11 
 

 

 

Ելույթ կունենան տաղանդավոր ուսանողներ: 

Կներկայացվի օրվա խորհուրդն ու 

պատմությունը:  

Կհանձնվեն «Հաղթողների լիգա 2020»-ի 

հաղթողների մրցանակները: 
 Միջոցառումից հետո կլինի փոքրիկ 

հյուրասիրություն: 
 

11 Ուսուցողական 

միջոցառում 
«Ուսանողական 

ռեկտորատ 2020» 

 

20.11-24.11 Ռեկտորատը հետապնդում էր երկու 

հիմնական նպատակ. 

● ուսանողներին ծանոթացնել 

համալսարանի կառուցվածքին, 

● ուսանողներին համալսարանի 

խնդիրներին այլ դիտանկյունից նայելու 

հնարավորություն տալ: 

12 ժամանցային 

միջոցառում  
«Տոնածառ ջա~ն 

Տոնածառ 2020» 

 

22.12-24.12 Ուսանողները կզարդարեն համալսարանի 

տոնածառը ուրախ երաժշտության ներքո և 

լավ տրամադրությամբ: 

 

 

 

 

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈւԽ Մշակույթի հանձնաժողովի նախագահ՝                 Թ. Սահակյան 

 



 

 

 


