Ակադեմիական բարեվարքության հաքաթոն

Փոխենք կրթության մասին քննարկումները
Երևան, հուլիսի 8-9, 2017
Oրակարգ
Օր առաջին | հուլիսի 8, շաբաթ

•
•
•

Մասնակիցները ծանոթանում են հակակոռուպցիոն բարեփոխումները ստեղծարար
ճանապարհով հաղորդակցելու ազգային և միջազգային լավագույն փորձին
Ձևավորվում են տարբեր մասնագետներից կազմված խմբեր (ուսանողներ, քաղաքական
փորձագետներ, դիզայներներ)՝ համագործակցելու համատեղ միջոցառման շուրջ
«Ապելլա ինստիտուտի» կողմից տրամադրվում են հանձնարարության հստակ ուղեցույցներ
9:30 – 10:00

Մասնակիցների ժամանում և սուրճի ընդմիջում

10:00 – 10:15

Ծրագրի ներկայացում
Անի Բաբումյան, ծրագրերի և միջոցառումների մենեջեր, Իմփաքթ Հաբ Երևան
Արմեն Մազմանյան, տնօրեն, Ապելլա ինստիտուտ

10:15 – 10:45

Ինչո՞ւ է ակադեմիական բարեվարքությունը կարևոր. ԵԽ/ԵՄ հիմնական
եզրակացությունները
Լիանա Ամիրբեկյան, ծրագրի ղեկավար, Եվրոպայի խորհրդի երևանյան
գրասենյակ

10:45 – 12:00

Ինչպես ստեղծել հակակոռուպցիոն հաջողված արշավներ

Արշավներ, որոնք փոխում են ու մարտահրավեր են նետում հասարակական
կարծիքին և սոցիալական խնդիրները դարձնում են քննարկման առարկա
Թևան Պողոսյան, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար,
12:00 – 13:15

դասընթացավար
Հանրային իրազեկման արշավի ծրագրում, մեծ տարածում գտած արշավներ և
վիզուալիզացիայի ուժը

Այնպիսի արշավների ծրագրում, որոնք գործում են, նոր «այս բաքեթ չելենջ»-ներ և
տեսանյութերի միջոցով սոցիալական ուղերձների տարածում, բովանդակության
վիզուալիզացիան և դրա ուղիները
Նվարդ Մելքոնյան, համահիմնադիր և խորհրդի նախագահ, Սփրինգ ՓիԱռ
13:15 – 14:00

Լանչ

14:00 – 14:45

Գաղափարների ներկայացում և խմբերի ձևավորում

14:45 – 15:00

Մենթորների ներկայացում և գործնական ցուցումներ խմբային աշխատանքի
համար
Վիկտորյա Այդինյան, Ապելլա ինստիտուտ

15:00

Խմբային աշխատանք

16:30

Մենթորների հետ խորհրդակցություն

17:30 – 17:45

Քո գաղափարը ներկայացնելու 5 ուղեցույցներ
Վիկտորյա Այդինյան, Ապելլա ինստիտուտ

17:45

Խմբային աշխատանք

19:00
20:00

Ընթրիք
Միջոցառման ավարտ

Օր երկրորդ | հուլիսի 9, կիրակի
9:30 – 10:00

Մասնակիցների ժամանում և սուրճի ընդմիջում

9:30

Խմբային աշխատանք

11:00

Մենթորների հետ խորհրդակցություն

12:00 – 13:30

Խմբային աշխատանք (վերջին պատրաստություններ)

13:30 – 14:30

Լանչ

14:30 – 15:00

Խմբերի ծրագրերի ներկայացման պատրաստություններ

15:00 – 16:00

Խմբերի ծրագրերի ներկայացում

16:00 – 16:30

Ժյուրիի կողմից հաղթողների որոշում

16:30 – 17:00

Հաղթողների հայտարարում, ելույթներ, լուսանկարներ

17:00 – 18:00

Կոկտեյլ և ներկաների ծանոթացում

Հաքաթոնն
իրականացվում
է
«Հանրային
քաղաքականության
վերլուծության
և
երկխոսության Ապելլա
ինստիտուտ»-ի
կողմից
«Իմփաքթ
Հաբ
Երևան»-ի
հետ
համագործակցությամբ, Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի «Հայաստանի բարձրագույն
կրթության համակարգում բարեվարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի դեմ պայքար» ծրագրի
ֆինանսավորմամբ:

