
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ փաստաբանների պալատի հետ 

սեմինար-քննարկում  

 

«Փաստաբանների պալատների կողմից 

լրատվամիջոցների և հանրության հետ տարվող 

աշխատանքները» 

 

13 դեկտեմբերի, 2018թ.  

Երևան  

Հայաստան 
 

 

 

Ֆինանսավորում է Գերմանիայի արդարադատության և սպառողների 

պաշտպանության դաշնային նախարարությունը՝ 

Գերմանիայի խորհրդարանի որոշմամբ 
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Կազմակերպիչ՝ Միջազգային իրավական 

համագործակցության գերմանական 

հիմնադրամ (IRZ) 
Ուբիերշթր. 92, 53173 Բոն 
Հեռ.՝ 0228 / 9555-0, Ֆաքս՝ 0228 / 9555-100 

Անմիջական գործընկեր IRZ-ում՝ Թերեզա Թալհամեր 
Հարավային Կովկասի բաժնի ղեկավար 
Հեռ.՝ +49 (228) 95 55 114;  

Ֆաքս՝ +49 (228) 95 55 2114 
Բջջ.՝ +49 (151) 52 65 91 14 

 

Ամալիա Վուքերթ 

Ծրագրերի մենեջեր 
Հեռ.՝ + 49 (228) 9555-107;  

Բջջ.՝ +49 (151) 52 65 91 07 

Էլ. փոստ. wuckert@irz.de 

 

Անմիջական գործընկեր IRZ 

Հայաստանում՝ 

Նելլի Թումասյան 

IRZ ծրագրերի համակարգող Հայաստանում  
Հեռ.՝ + 374 10 56 52 35, , Բջջ.՝ + 374 93 55 21 99 

Էլ. փոստ՝ irzarmenien@gmail.com 

 

Գործընկեր ԳԴՓՊ-ում՝ Փաստաբան դր. Վերոնիկա Հոռեր,  

գործադիր տնօրեն, Գերմանիայի դաշնային 

փաստաբանների պալատ (ԳԴՓՊ) 

Լիթենշթրասե 9; 10179 Բեռլին 

+49 1622477767; Էլ. փոստ՝ horrer@brak.de 

 

Գործընկեր Հայաստանում՝ ՀՀ փաստաբանների պալատ 

Զաքյան փ. 7-2, Երևան, 0010, Հայաստան 

Հեռ.՝ +374 10 600701 

 

Գերմանացի փորձագետներ՝ Փաստաբան Շտեֆանի Բեյրիխ 

Գործադիր տնօրեն, հասարակության հետ 

կապեր, մամուլի խոսնակ, ԳԴՓՊ 

Փաստաբան Յան Հելգե Քեսթել Քեմմերեր 

Լենց փաստաբանական գրասենյակ, 

Թյուրինգիայի փաստաբանների պալատի 

նախագահ, ԳԴՓՊ մամուլի և հանրության 

հետ աշխատանքի հանձնաժողովի անդամ 

 

Թարգմանիչ՝ Լուսինե Շահրամանյան 

 

Միջոցառման անցկացման վայր՝  ՀՀ փաստաբանների պալատ 

Զաքյան փ. 7-2, Երևան  0010, Հայաստան 

 

 

mailto:wuckert@irz.de
mailto:irzarmenien@gmail.com
mailto:horrer@brak.de
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Ծրագիր 

Հինգշաբթի, 13 դեկտեմբերի, 2018թ. 

 

10.00  Մասնակիցների գրանցում 

10.15  Միջոցառման բացում  

 

Արա Զոհրաբյան, ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ 

 

Նելլի Թումասյան, Միջազգային իրավական համագործակցության 

գերմանական հիմնադրամ (IRZ), ծրագրերի համակարգող 

Հայաստանում 

 

Դր. Վերոնիկա Հոռեր, ԳԴ փաստաբանների պալատի  

գործադիր տնօրեն 

 

10.30  ՀՀ փաստաբանների պալատի և լրատվամիջոցների 

հարաբերությունները  (PR STRATEGY) 

- Հեռուստաընկերությունների լրատվական ծրագրերի հետ 

աշխատանք, 

- Հեռուստաընկերությունների ոչ լրատվական ծրագրերի հետ 

աշխատանք (դոկումենտալ հաղորդումներ, հետաքննական 

հաղորդումներ, ֆիլմերի խորհրդատվություն) 

- Լրատվական կայքերի ու թերթերի ներկայացուցիչների հետ 

հարաբերություններ 

- Աշխատանք SMM-ի ոլորտում 

- Փաստաբանների հետ աշխատանք, ինչպես պահպանել իմիջը, 

ինչպես շփվել ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ, հանրության հետ 

տարվող աշխատանք, ինչպես աշխատել տեսախցիկի հետ, 

- PR – խորհրդատվություն փաստաբանների համար, 

- Փաստաբանների պալատի կայքի թարմացումները 

- Մեդիա մոնիտորինգ և արձագանք որոշակի 

հրապարակումներին և այլն 

Հայկ Հակոբյան, ՀՀ փաստաբանների պալատի մամուլի խոսնակ 
 

11.30 Սուրճի ընդմիջում 
 

11.45 ԳԴՓՊ հաղորդակցության ռազմավարության ներկայացում 

 

- Մամուլի հետ տարվող աշխատանքի համեմատականը դաշնային 

մակարդակում (ԳԴՓՊ) և տարածաշրջանային մակարդակում 

(տարածաշրջանային ՓՊ-ներ), 

- Ընդհանուր տեղեկություններ «լրագրողներ – ԳԴՓՊ» և  

«լրագրողներ – ՏՓՊ» իրավիճակի վերաբերյալ, 
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- մամուլի հետ աշխատանքի համար էական հարցեր,  

- ԳԴՓՊ մամուլի խոսնակի և ՏՓՊ նախագահի անձնական փորձը, 

- մամուլի հետ արդյունավետ աշխատանքի գործիքներ – մաս 1 

     ա) կապեր և խմբային ուղարկվող գրություններ 

     բ) մամուլի հաղորդագրություն 

 

Փաստաբան Շտեֆանի Բեյրիխ / Փաստաբան Յան Հելգե Քեսթել  

 

13.15 Ճաշ 

14.00 ԳԴՓՊ հաղորդակցության ռազմավարության ներկայացում  

 

- մամուլի հետ արդյունավետ աշխատանքի գործիքներ – մաս 2 

   գ) ԳԴՓՊ մատուցած տեղեկատվական ծառայություններ  

   դ) միջոցառումներ լրագրողների համար  

- բացասական մամուլի հետ վարվելակերպ 

- (տարածաշրջանային) մամուլի հետ տարվող աշխատանք և 

գաղտնապահության պարտավորություն 

 

Փաստաբան Շտեֆանի Բեյրիխ / Փաստաբան Յան Հելգե Քեսթել 

 

15.30 Սուրճի ընդմիջում 

 

15.45  Հայկական կողմի՝ մինչև այժմ օգտագործած լուծումների կամ 

ռազմավարությունների ներկայացում, առկայության դեպքում ՀՀ 

մամուլի առանձին ներկայացուցիչերի հետ արդյունավետ 

համագործակցության օրինակներ 

 Հարցերի և քննարկման հարթակ.  

Մամուլի ներկայացուցիչների հետ հարաբերությունների 

մարտահրավերների վերաբերյալ փորձի փոխանակում 

հայաստանյան և գերմանացի մասնագիտների միջև 

-> մամուլի հետ աշխատանքի վերաբերյալ գաղափարների ժողովում 

->լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցվելու մասին մտքերի 

փոխանակում  

-> լրատվամիջոցների հետ հարաբերություններում հետագա 

քայլերի ռազմավարությունների կամ հայեցակարգի մշակում    

-> անհրաժեշտության դեպքում լրագրողների և փաստաբանների 

վերապատրաստումների հայեցակարգի մշակում     

 

17.00 Ամփոփում և հրաժեշտ 

 
Ուշադրություն. Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ միջոցառմանը մասնակցելով Դուք 

տալիս եք միջոցառման շրջանակում Ձեզ լուսանկարելու համաձայնություն: Այդ 
լուսանկարները IRZ-ը կարող է օգտագործել և հանրայնացնել միջոցառման վերաբերյալ 
վավերագրական փաստաթղթեր կազմելիս, միջոցառման հաշվետվության համար, ինչպես 
նաև համացանցում: 


