
Պատանեկան
ծրագրավորման մրցույթ

Ամենամեծ ծրագրավորման
մրցույթը Հայաստանում

Հովանավորչական փաթեթ Առաջատար տեխնոլոգիաների
ձեռնարկությունների միության կողմից



Մրցույթի նպատակն է՝
խրախուսել և զարգացնել

դպրոցականների
ալգորիթմական
մտածողությունը,

աշակերտներին խաղ
սպառողից վերածել խաղ

ստեղծողի։ 



Scratch/Աղվես
K-turtle/Կրիա
Python/Փայթն

Մրցույթի ծրագրավորման
լեզուններն են՝ 

Վիրտուալ լաբորատորիա
STEM առարկաների
թեմաներով

Համակարգչային խաղեր
Լավագույն ալգորիթմական
լուծում օլիմպիադայի
ձևաչափով

Սարքերի ինտեգրում նոր
տեխնիկական լուծում։

Անվանակարգեր



1. Միջնակարգ և
հիմնական դպրոցի
աշակերտներ

2. Ավագ
դպրոցականներ

3. Ուսանողներ

Ովքե՞ր կարող
են մասնակցել

1․ Մարզային 

2․Հանրապետական 

Փուլերը 



  ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՋԱԿՑԵԼ ԴԻՋԻԿՈԴԻՆ
 
 

ԴԱՐՁԵՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ
ԿԱՄ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ

 
Ավելի քան 1000
պոտենցիալ

ծրագրավորողների և
ոլորտի խանդավառ

երիտասարդների

ներգրավում

Դիջիկոդը

ունենում է 1000-ից
1500 այցելու

ՀՀ-ում
պոտենցիալ

աշխատուժի

ձևավորման

նպաստում 

Կազմակերպության

և արտադրանքի
վերաբերյալ

հանրայնացում

ՏՏ ոլորտի
զարգացում և

համահայկական

ացում Դիջիկոդի PR արշավի

ընթացքում

հովանավորի

գործունեության

վերաբերյալ ինֆոյի
տարածում 40․000-
անոց լսարանին



  ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՋԱԿՑԵԼ ԴԻՋԻԿՈԴԻՆ

Հասարակության լայն իրազեկում ունենալու

հնարավորություն

Մեր ասուլիսի ընթացքում լրատվամիջոցների

ուշադրության ներքո լինելու հնարավորություն

Ձեր պատկերանշանը տարբեր լրատվամիջոցների

վրա ունենալու հնարավորություն

Ձեր թիրախային լսարանի հետ վստահություն

ստեղծելու հնարավորություն

Ձեր բրենդի իմիջը բարելավելու հնարավորություն՝

ցուցադրելով ձեր կառուցվածքի ուժը և դրական

գործողություններ ձեռնարկելու կարողությունը

Ձեր տեսանելիությունը մեծացնելու

հնարավորություն

ԴԱՐՁԵՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԿԱՄ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ



Հովանավորչական փաթեթ
Ընդհանուր հովանավորչություն 6 500 000 ՀՀ դրամ

Ոսկի 3 500 000 ՀՀ դրամ

Արծաթ 2 000 000 ՀՀ դրամ

Բրոնզե 1 000 000 ՀՀ դրամ



PR Առաջարկ Ոսկի Արծաթ Բրոնզե

Մասնակցություն մրցույթի մամուլի ասուլիսին (մամլո ասուլիսի անցկացման դեպքում)  

Մրցույթի մամուլի ասուլիսի տարածքում ռոլափի տեղադրում (մամուլի ասուլիսի անցկացման

դեպքում)

Հովանավորի անվան հիշատակում մամուլի հաղորդագրության մեջ

Հովանավորի լոգոյի տեղադրում լրագրողներին ուղարկվելիք մամուլի հաղորդագրություններում

Հովանավորի լոգոյի տեղադրում բիլբորդներին

Հովանավորին վերաբերող նյութերի տեղադրում մեդիա փաթեթում (press kit)

Հովանավորի բաններների տեղադրում մրցույթի անցկացման ընթացքում 

Լոգո բեյջերի վրա

Մասնակցություն ռադիո նախագծերի - կարող է ներառել հավելյալ բյուջե

Մասնակցություն հեռուստատեսային նախագծերի - ներառեում է հավելյալ բյուջեհ
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Սոցիալական ցանցերի առաջարկ Ոսկի Արծաթ Բրոնզե

Լոգոյի տեղադրում միջոցառման ֆեյսբուքյան էջի cover-
ին

Լոգոյի տեղադրում մրցույթի ֆեյսբուքյան էջի cover-ին

Հովանավորի վերաբերյալ գրառումներ սոցիալական

մեդիայում
3 գրառում 2 գրառում 1 գրառում

Հովանավորի վերաբերյալ սթորիներ սոցիալական

մեդիայում
3 գրառում 2 գրառում 1 գրառում

Հովանավորի սոցիալական մեդիա էջերի նշում

գրառումներում (tag)

Հովանավորի հեշթեգի օգտագործում բոլոր

գրառումներում

Guest Blog մրցույթի հետ առնչվող թեմայով՝ «Արմաթ»
կայքով
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Կապը մեզ հետ

էլ․ հասցե
shamam.gevorgyan@uate.org

Հեռ․ համար
+37477615552

Սոց․ մեդիա
www.facebook.com/DigiCodeArmenia/



Դարձի՛ր մասնիկը մեծ
փոփոխության 


