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Ի՞նչ է 
հաղորդակցությունը



Հաղորդակցությունը տեղեկատվության 
փոխանցումն է մի վայրից մեկ այլ վայր, 
այլ կերպ ասած՝ դա փոխանցողի և 
ընկալողի միջև տեղեկատվության 
փոխանակման գործընթացն է:
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Հաղորդակցության մոդելներ

✘ Գծային/մաթեմատիկական 
[Shannon and Weaver, 1949]
 

✘ Գործարքային/տրանզակցիոն 
[Barnlund, 1962]
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Հաղորդակցության 
տեսակները
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- Ներքին

- Արտաքին

Հաղորդակցության 
տեսակները
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- Անհատական

- Թիմային

Հաղորդակցության 
տեսակները



Ռազմավարական հաղորդակցություն

ԱվագանիԴու/դուք

Կենտրոնական 
իշխանություն
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Համայնք՝ 
բնակիչներ

Համայնքապե
տարան

Բիզնես

Ինստի
տուցիո
նալ 

հասար
ակությ
ուն Ծնողնե

ր

գյուղա
տնտես
ներ

․․․



Հաղորդակցության պլան
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Պլանը կազմելիս հստակ 
- պատկերացնել լսարանը
- ձևակերպել հիմնական հաղորդագրությունները
- որոշել հաղորդակցման ուղիները
- որոշել չափման գործիքները

Պլանավորել գործողությունները՝ հաշվի առնելով վերը 
նշվածը 
Պլանավորման թերթիկը կուղարկենք։

Պլանավորումն անել (ունենալ երկու պլան)՝ նորմալ և 
ճգնաժամային պայմաններում աշխատելու դեպքում։



Ռազմավարական հաղորդակցություն
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Աղբյուր՝ 
http://napglobalnetwork.org/the
mes/strategic-communications/

http://napglobalnetwork.org/themes/strategic-communications/
http://napglobalnetwork.org/themes/strategic-communications/


Ներքին
հաղորդակցության 
գործիքներ
- էլեկտրոնային փոստ,

-սոցիալական մեդիա,

-վեբկայք,

-տվյալների բազա,

-ներքին կոմունիկացիան կարգավորող 
կանոնակարգեր,

-կոմունիկացիայի և աշխատանքի 
բաժանման օնլայն գործիքներ (trello, bitrix, 
Remember The Milk...)…

Հաղորդակցության գործիքներ

Արտաքին
հաղորդակցության 
գործիքներ
- Էլեկտրոնային փոստ,
- սոցիալական մեդիա,
- վեբկայք,
- տպագիր նյութեր,
- տեսաձայնային նյութեր,
- ԶԼՄ, մամուլի ասուլիսներ,
- հանրային քննարկումների և այլ 
հանրային միջոցառումների 
կազմակերպում և մասնակցություն
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ՏԵՔՍՏ և ՎԻԶՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱ

Տեքստ
- Կառուցողական (ոչ 
վիրավորական)

- Արժեքների և 
սկզբունքների 
շրջանակում

Սոցիալական մեդիա․

Ֆեյսբուք 
Ինստագրամ

Սթորիներ, լայվեր

- Ինտերակցիա
- Մեկնաբանում, 
- «մասնակցությու
ն»
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ՎԻԶՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱ․ ՖՈՏՈ ԵՎ 
ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նկարները
- Մաքուր
- Գրավող
- Խմբակային 
անհասկանալի 
նկարներ պետք չի

Տեսանկարահանում
- Լուսավոր տեղ՝ քո 
դեմքին ընկնող, 
բայց չվառող

- Հեռախոսը 
հորիզոնական

-
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Գործիքներ COVID-19-ի պայմաններում

Առցանց 
հանդիպումներ համար

- Zoom,
- Google Meet,
- Facebook Room,
Պայմաններ

- Նախապես տարածել,
- Անվտանգության 
ապահովում,

- Լայվի ապահովում՝ 
անհրաժեշտության 
դեպքում

Իրական 
հանդիպումներ
Բացօթյա 
միջոցառումների 
կազմակերպում՝ հաշվի 
առնելով պահանջները 
(սոցիալական 
հեռավորություն և այլն) 
և դրանց ճիշտ 
հաղորդակցում․ 
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Գործիք, որը ձեզ պետք է գալու

Գուուուուուուուուուուուուուուուուուուուուուո
ւգլ դրայվ
Google Drive

Google Spreadsheet = Microsoft Excel օրինակ՝ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZQFmriOVdxpAZ3-axZDWy6083LghnS915Vm--c_teug/
edit#gid=0

Google Document = Microsoft Word 
https://docs.google.com/document/d/1QQu0fgwQOiDMSkpc50nOZTqCeO4rDhB_dQblJaktIUI/edi
t

Google Presentation/Slides = Microsoft PowerPoint
Google Form = էդ ի՞նչ ա 
https://docs.google.com/forms/d/1ITWwPpYfh0nA6IDx2K6pzgWGkX1H9bGWrvTFcch-Zhk/edit16

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZQFmriOVdxpAZ3-axZDWy6083LghnS915Vm--c_teug/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZQFmriOVdxpAZ3-axZDWy6083LghnS915Vm--c_teug/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1QQu0fgwQOiDMSkpc50nOZTqCeO4rDhB_dQblJaktIUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1QQu0fgwQOiDMSkpc50nOZTqCeO4rDhB_dQblJaktIUI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ITWwPpYfh0nA6IDx2K6pzgWGkX1H9bGWrvTFcch-Zhk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ITWwPpYfh0nA6IDx2K6pzgWGkX1H9bGWrvTFcch-Zhk/edit


Անհրաժեշտ 
հղումներ 
Ֆեյսբուքի օֆիցիալ մարքեթինգային գործիքների ուղեցույցը` 
https://www.facebook.com/blueprint/
ՍՄՄ թեմայով հետաքրքրվողների համար կարևոր կայք`

https://www.socialmediaexaminer.com/
Վերջին նորությունները ՍՄՄ թեմայով այս կայքերում՝

✘ https://blog.bufferapp.com/
✘ https://www.socialreport.com/insights
✘ https://blog.hubspot.com/

Ռուսերեն լեզվով ինֆորմացիա նախընտրողների համար՝
✘ https://rusability.ru/
✘ https://texterra.ru/blog/
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Մի քանի օգտակար հավելված ձեր 
գործը հեշտացնելու համար

Ֆոտոների մշակման համար՝
✘ Lightroom
✘ Vsco
✘ Snapseed
✘ Instasize
✘ Afterlight
✘ ColorStory
✘ Airbrush

Լուսանկարների վրա տեքստ եք ուզում ավելացնել
ուրեմն ներբեռնեք՝ AppforType

Պոստերը ձևավորելու ու ձեր սրտով դիզայն ստեղծելու 
համար՝

✘ Կամ ներբեռնեք՝ Play store-ում՝ Canva
✘ Կամ այցելեք՝ https://www.canva.com/18

https://www.canva.com/


Մերսիներ
Հարցե՞ր
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