
Թեմա 2 - Թվային գործիքներ և համագործակցություն 

 

2․ Ո՞րն է  լավ թվային աշխատանք 

 

Փորձարկում 

 

Ծրագրակազմում շատ բաներ, շփոթեցնող միջերեսներից մինչև 

խափանումները, կարող են սխալ լինել։  

 

Միավոր փորձարկում 

 

Միավոր փորձարկումները թիրախավորում են կոդի մի փոքր բլոկ, սովորաբար 

ֆունկցիա, և ստուգում՝ դա աշխատում է բոլոր պայմաններին համաձայն, թե 

ոչ։ Օրինակ՝ տպագրվող ձևաչափով տոմսեր ցուցադրելու ծրագրի ճշտությունը 

նախ կստուգի մեկ տոմսի համար, այնուհետև երկու տոմսի և հետո 10 000 

տոմսի համար: Փորձարկվում է ցանկացած հնարավոր դեպք։ Եզրային 

դեպքերի հավանականությունը շատ փոքր է, բայց հետագա խնդիրներից 

խուսափելու համար դրանք նույնպես պետք է պարտադիր ստուգվեն ։ 

 
 

Ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ 

 

Ֆունկցիոնալ փորձարկումը ստուգում է՝ արդյոք կոդն աշխատում է, թե ոչ։ Ոչ 

ֆունկցիոնալ փորձարկումը ստուգում է, թե որքանով է լավ աշխատում կոդը: 

Չնայած ֆունկցիոնալ փորձարկումները գրելն ավելի հեշտ է, բայց դրանք 

բավարար չեն ապացուցելու համար, որ ծրագրակազմը կատարում է իր բոլոր 

պահանջները։ 

 

Ինչ են գրում փորձարկողները 

 

Միավոր փորձարկումը հատուկ նվազագույն չափով գրված սցենար է: 

Մշակողները ծրագրի յուրաքանչյուր հատվածի համար գրում են միավոր 

փորձարկումը՝ ստուգելու համար, թե արդյոք վերջնարդյունքը 

համապատասխանում է սպասվող արդյունքին: Փորձարկումները հաճախ 

գրվում են նույն լեզվով, ինչ հիմնական ծրագրակազմը։ 



 

 

 

 

Ինտեգրման փորձարկում 

 

Միավոր փորձարկումներն աշխատում են կոդի առանձին մասերի հետ: Երբեմն 

այդ առանձնացված մասերը միացնելիս նոր խնդիրներ են առաջանում: 

Ինտեգրման փորձարկումը ավելի տևական, ավելի բարդ փորձարկման միջոց 

է, որը միավորում է ծածկագրի տարբեր մասեր և ստուգում՝ ծրագրը կաշխատի 

նախատեսվածի նման, թե ոչ: Դրա նպատակն է մոդելավորել, թե ինչպես է 

իրականում աշխատելու ծրագրաշարը։ 

 

 

 

Մոդելավորում 

Թղթախաղի վիրտուալ խաղը փորձարկելու համար կարելի է ստեղծել կեղծ 

խաղացողներ և ստիպել նրանց մի քանի կեղծ խաղ խաղալ։ 

 
 

 

Հետընթաց փորձարկումներ (Regression tests) 

 

Երբեմն սարքի մի հատվածը նորոգելիս մեկ այլ հատված կարող է վնասվել։ 

Կոդի յուրաքանչյուր փոփոխումից  հետո օգտագործում ենք հետընթաց 

փորձարկումը՝  համոզվելու համար, որ մեր հիմնական ծրագիրը չի խախտվել։ 

Դա իր մեջ ներառում է բոլոր փորձարկումների աշխատանքը՝ մեկը մյուսի 

ետևից։ Քանի որ հետընթաց փորձարկումը կարող է երկար տևել, փորձարկման 

հերթականությունը պետք է ճիշտ դասակարգել: Սկզբում պետք է փորձարկվեն 

փոփոխված ֆայլերը, այնուհետև այն կարևոր համակարգերը, որոնց շարքից 

դուրս գալը հավանական է։ 



 
 

 

Օգտատերի ընդունման փորձարկում (User acceptance testing) 

 

Ոչ մի սիմուլյացիա չի կարող համեմատվել ծածկագիրը ստուգող մարդկանց 

հետ: Ընդհանուր փորձարկման ցիկլի վերջին փուլը օգտատիրոջ կողմից 

ընդունման փուլն  է, որտեղ մարդկանց հանձնվում է գրեթե պատրաստի 

ապրանք և ակնկալվում է նրանցից հետադարձ կապ։ Հետադարձ կապը 

մշակողներին պետք է, որ կարողանան շտկել օգտատերերի կողմից գտնված 

յուրաքանչյուր խնդիր: 

 
 

 

Ալֆա և բետա փորձարկում 

 

Կան օգտատերերի կողմից ընդունման համար նախատեսված փորձարկման 

բազմաթիվ փուլեր: Ալֆա փորձարկումն իրականացվում է ներքին կարգով, 

սովորաբար այլ մշակողների կողմից: 

Բետա փորձարկումը կամ դաշտային փորձարկումն իրականացվում է 

հաճախորդների կամ կամավորների ընտրված խմբերի հետ: 

 

 

 



Ի՞նչ անել սխալը 

 

Թեստավորման խմբի անդամի կողմից սխալ հայտնաբերվելուց հետո նա 

կազմում է սխալի մասին զեկույցը: Զեկույցը պարունակում է խնդրի և սխալի 

նկարագրություն և հրահանգներ, թե ինչպես ուղղել սխալը: Երբեմն սխալն 

ուղղելի չէ, ինչը նշանակում է, որ սխալից ազատվելու համար անհրաժեշտ 

պայմանները չափազանց բարդ են: Այս դեպքում սխալը կասեցվում է այնքան 

ժամանակ, մինչև մշակողը ստանա այնքան տեղեկություն, ինչքան 

անհրաժեշտ է այն ուղղելու համար։ Մշակողներին պարբերաբար 

հանձնարարվում է վերանայել սխալների ցուցակը և շտկել դրանք։ 

 
 

2. Ի՞նչ առցանց ծրագրեր/գործիքներ կարող են օգտագործվել դասի 

նպատակները բավարարելու համար: 

 

 

17. Ստեղծագործական հաղորդակցությունների որոնում 1 

Թվային նմուշների վերլուծություն 

 

Ուղղություններ  

● Աշխատեք այս գործունեությունն ավարտելու համար (50 րոպե կամ 

ավելի պակաս դասաժամի ընթացքում): 

● Գոյություն ունի թվային արտեֆակտների 8 օրինակ, որոնք արվել են 

տարբեր կիրառություններով․ 

○ Կազմակերպեք ձեր ժամանակը ձեր խմբի կամ գործընկերների 

հետ, ծրագիր կազմեք յուրաքանչյուր դիմումի համար. լրացրեք 

1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերը: 

○ Համոզվեք, որ բոլոր գործընկերները տեղյակ են տարբեր 

տեսակի ծրագրերի և ձեր գտած առավելությունների կամ 

թերությունների մասին: 

○ Երբ ձեր խումբը տեսել է արդեն բոլոր 8 օրինակները, լրացրեք 4 

և 5 մասերը։ 

 



Անուն (ներ) 

Ուսուցիչ կամ դասարան 

Ծրագրի Software-ի տեսակը Անիմացիա 

Անիմացիայի օրինակ 

 (օգտագործվել է PowToon) 

Tutorial for PowToon (15 րոպե) 

Caldera Powtoon օրինակ (1:55) 

1. Նկարագրեք օրինակի հիմնական 

գաղափարը։ 

 

2. Գնահատեք, թե որքանով է թվային 

արտեֆակտը փոխանցում գաղափարը 

(գնահատեք 1-5 սադղակով։ 

 

3. Բացատրեք պատճառը (պատճառները), 

թե ինչու եք տվել այդ գնահատականը։ 

 

 

4. Նշեք դպրոցական 

առաջադրանքների 3 կամ ավելի 

տեսակ, որոնց համար անիմացիոն 

ծրագրակազմը օգտակար կլինի։ 

1. 

2. 

3. 

5. Բերեք մի օրինակ, երբ անիմացիոն 

ծրագիրը հարմար չէ օգտագործել 

դպրոցական առաջադրանքի համար 

(թերություն): 

 

1.  

Ծրագրի տեսակը Աուդիոձայնագրում 

Աուդիոձայնագրման օրինակ 

 (օգտագործվել է Online-voice-

recorder) 

Սովորողների Podcast-ի օրինակ 

 

Podcast-ի օրինակ (4:59) 

 

1. Նկարագրեք օրինակի հիմնական 

գաղափարը։ 

 

2. Գնահատեք, թե որքանով է թվային 

արտեֆակտը փոխանցում 

գաղափարը (գնահատեք 1-5 

սադղակով):  

 

https://www.powtoon.com/home/?
https://www.bing.com/videos/search?q=powtoon+student+examples&qpvt=powtoon+student+examples&view=detail&mid=9933E00B0B04000849CA9933E00B0B04000849CA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dpowtoon%2Bstudent%2Bexamples%26qpvt%3Dpowtoon%2Bstudent%2Bexamples%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=powtoon+student+examples&qpvt=powtoon+student+examples&view=detail&mid=9933E00B0B04000849CA9933E00B0B04000849CA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dpowtoon%2Bstudent%2Bexamples%26qpvt%3Dpowtoon%2Bstudent%2Bexamples%26FORM%3DVDRE
https://online-voice-recorder.com/
https://online-voice-recorder.com/
https://audioboom.com/posts/5860882-founding-fathers


3. Բացատրեք պատճառը 

(պատճառները), թե ինչու եք տվել 

այդ գնահատականը: 

 

4.Նշեք դպրոցական 

առաջադրանքների 3 կամ ավելի 

տեսակ, որոնց համար 

աուդիձայնագրումները օգտակար 

կլինեն։ 

1. 

2. 

3. 

5.Բերեք մի օրինակ, երբ 

աուդիոձայնագրման ծրագիրը կարող 

է օգտակար չլինել դպրոցական 

առաջադրանքի համար (թերություն)։ 

 

2.  

Ծրագրի տեսակը Մուլտֆիլմերի ստեղծում 

Մուլտֆիլմերի ստեղծման օրինակ 

(օգտագործվել է Write Comics) 

Solar Eclipse 

1.  Նկարագրեք օրինակի հիմնական 

գաղափարը: 

 

2. Գնահատեք, թե որքանով է թվային 

արտեֆակտը փոխանցում 

գաղափարը (գնահատեք 1-5 

սադղակով): 

 

3. Բացատրեք պատճառը 

(պատճառները), թե ինչու եք տվել 

այդ գնահատականը։ 

 

4. Նշեք դպրոցական 

առաջադրանքների 3 կամ ավելի 

տեսակ, որոնց համար մուլտֆիլմերի 

ստեղծումն օգտակար կլինի։ 

1. 

2. 

3. 

5. Բերեք մի օրինակ, երբ 

մուլտֆիլմերի ստեղծումը կարող է 

օգտակար չլինել դպրոցական 

առաջադրանքի համար (թերություն)։  

 

 

 

http://writecomics.com/
http://writecomics.com/gen/375063.html


3.  

Ծրագրի տեսակը Ինֆոգրաֆիկա 

Ինֆոգրաֆիկայի օրինակ 

(օգտագործվել է Easel.ly) 

Student activities with Easel.ly 

Favorite Author: Poe 

1. Նկարագրեք օրինակի հիմնական 

գաղափարը։  

 

2. Գնահատեք, թե որքանով է թվային 

արտեֆակտը փոխանցում 

գաղափարը (գնահատեք 1-5 

սադղակով): 

 

3. Բացատրեք պատճառը 

(պատճառները), թե ինչու եք տվել 

այդ գնահատականը 

 

4. Նշեք դպրոցական 

առաջադրանքների 3 կամ ավելի 

տեսակ, որոնց համար 

ինֆոգրաֆիկան օգտակար կլինի: 

1. 

2. 

3. 

5. Բերեք մի օրինակ, երբ 

ինֆոգրաֆիկան կարող է օգտակար 

չլինել դպրոցական առաջադրանքի 

համար (թերություն):  

 

 

4.  

Ծրագրի տեսակը Ինտերակտիվ 

Ինտերակտիվ օրինակ (օգտագործվել 

է Tes Teach) 

Bullying 

1. Նկարագրեք օրինակի հիմնական 

գաղափարը։ 

 

2. Գնահատեք, թե որքանով է թվային 

արտեֆակտը փոխանցում 

գաղափարը (գնահատեք 1-5 

սադղակով): 

 

https://www.easel.ly/
https://www.easel.ly/infographicsforstudents
https://www.easel.ly/infographic/lgm4iv
https://www.tes.com/lessons
https://www.tes.com/lessons/vOucZRQeZBvZ4Q/bullying


3. Բացատրեք պատճառը 

(պատճառները), թե ինչու եք տվել 

այդ գնահատականը: 

 

4. Նշեք դպրոցական 

առաջադրանքների 3 կամ ավելի 

տեսակ, որոնց համար ինտերակտիվ 

ծրագրերը օգտակար կլինեն: 

 

1. 

2. 

3. 

5.  Բերեք մի օրինակ, երբ 

ինտերակտիվ ծրագրերը կարող են 

օգտակար չլինել դպրոցական 

առաջադրանքի համար (թերություն):  

 

 

 

 

5.  

Ծրագրի տեսակը 

Սովորողների էկրանավորման 

կոդավորման օրինակ 

Էկրանավորում 

 

էկրանավորման օրինակ 

(օգտագործվել է ScreencastOmatic )  

Tutorial 

 

Screencastomatic example 

1. Նկարագրեք օրինակի հիմնական 

գաղափարը։ 

 

2. Գնահատեք, թե որքանով է թվային 

արտեֆակտը փոխանցում 

գաղափարը (գնահատեք 1-5 

սադղակով): 

 

3. Բացատրեք պատճառը 

(պատճառները), թե ինչու եք տվել 

այդ գնահատականը։ 

 

4. Նշեք դպրոցական 

առաջադրանքների 3 կամ ավելի 

տեսակներ, որոնց համար 

1. 

2. 

3. 

https://screencast-o-matic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U5AO9BOS5ao&feature=youtu.be
https://eduvision.tv/l?egAAtL


էկրանավորման ծրագրերը օգտակար 

կլինեն։ 

5.  Բերեք մի օրինակ, երբ 

էկրանավորման ծրագրերը կարող են 

օգտակար չլինել դպրոցական 

առաջադրանքի համար (թերություն)։ 

 

6.  

Software-ի տեսակ Շնորհադես (Slideshow) 

սլայդ շոուի օրինակ  

(Օգտագործվել է Google Slides) 

Slidesgo School Tutorials 

Make Chrome Your Home Base 

 

Ուսանողի ստեղծած: Meiosis 

1. Նկարագրեք օրինակի հիմնական 

գաղափարը։ 

 

2. Գնահատեք, թե որքանով է թվային 

արտեֆակտը փոխանցում գաղափարը 

(գնահատեք 1-5 սադղակով): 

 

3.  Բացատրեք պատճառը 

(պատճառները), թե ինչու եք տվել այդ 

գնահատականը։ 

 

4. Նշեք դպրոցական 

առաջադրանքների 3 կամ ավելի 

տեսակներ, որոնց համար  

շնորհադեսիծրագիրը օգտակար կլինի։ 

1. 

2. 

3. 

5. Բերեք մի օրինակ, երբ շնորհադեսի 

ի ծրագիրը կարող է օգտակար չլինել 

դպրոցական առաջադրանքի համար 

(թերություն)։  

 

7.  

Ծրագրի տեսակը Տեսանյութ 

Տեսանյութի օրինակ 

(Օգտագործվել է WeVideo) WeVideo 

Academy Tutorials 

Personal Narrative Example 

1. Նկարագրեք օրինակի հիմնական  

https://slidesgo.com/slidesgo-school/google-slides-tutorials
https://www.slideshare.net/mjwhite61/make-chrome-your-home-base-july-2020
https://docs.google.com/presentation/d/1YWBnSyK8Uw_bRM2DquqH1tLkqq751-3y4yu68KG-UjQ/edit?usp=sharing
https://www.wevideo.com/
https://www.wevideo.com/academy
https://www.wevideo.com/academy
https://youtu.be/4Ml331sbWtE


գաղափարը։ 

2. Գնահատեք, թե որքանով է թվային 

արտեֆակտը փոխանցում 

գաղափարը (գնահատեք 1-5 

սադղակով): 

 

3. Բացատրեք պատճառը 

(պատճառները), թե ինչու եք տվել 

այդ գնահատականը։ 

 

4. Նշեք դպրոցական 

առաջադրանքների 3 կամ ավելի 

տեսակ, որոնց համար տեսանյութի 

ծրագրերը օգտակար կլինեն։ 

1. 

2. 

3. 

5. Բերեք մի օրինակ, երբ 

տեսանյութի ծրագրերը կարող են 

օգտակար չլինել դպրոցական 

առաջադրանքի համար (թերություն)։ 

 

 

3. Որո՞նք են ծրագրերի յուրաքանչյուր տեսակի առավելություններն ու 

թերությունները 

 

 

Ապրա

նք Գործիքներ Ռեսուրսներ 

Առավելություն

ներ Թերություններ 

Անիմացիա 

  

PowToon  

Zimmer Twins 

Imgflip.com Gif-

maker 

Animatron 

 

  

 

PowToon 

Tutorials  

Zimmer Twins 

Tutorial 

Imgflip Animated  

Addition Problem 

Animatron 

Tutorial 

 

● Ստեղծագոր

ծական, 

զվարճալի և 

գրավիչ: 

● Հիանալի է 

պարզ 

գաղափարն

երով, 

գաղափարի 

ներածությու

ններով և 

այլն: 

● Հիանալի է 

հանդիսատե

 

● Ստեղծագործել

ը կարող է 

ժամանակատա

ր լինել: 

● Ձայները կարող 

են հնչել 

միօրինակ 

(ձանձրալի) 

կամ արագ: 

● Անհարմար է 

գրառումներ 

կատարելու 

համար: 

https://www.powtoon.com/
http://www.zimmertwins.com/movie/starters
https://imgflip.com/gif-maker
https://imgflip.com/gif-maker
https://www.animatron.com/
https://www.powtoon.com/tutorials/
https://www.powtoon.com/tutorials/
http://www.zimmertwins.com/movie/howto
http://www.zimmertwins.com/movie/howto
https://imgflip.com/gif/3dw61w
https://imgflip.com/gif/3dw61w
https://www.youtube.com/watch?v=VNd5ERvIyZ0
https://www.youtube.com/watch?v=VNd5ERvIyZ0
https://www.youtube.com/watch?v=VNd5ERvIyZ0


սի համար, 

որը չի 

ցանկանում 

շատ 

տեքստեր 

կարդալ: 

● Ավելի 

երիտասարդ 

լսարանի 

հետ շփվելու 

հիանալի 

միջոց է: 

 

 

● Կարող է ավելի 

բարդ լինել 

բարդ 

գաղափարներ 

հաղորդելու 

համար: 

 

Աուդիոձայն

ագրում 

 

Online-voice-

recorder 

Record MP3 online 

Soundtrap 

Audioboom  

Audacity 

  

Podcasting 

բացատրվել է 

CommonCraft- 

ում 

Podcasting - Read 

Write Think 

 

21 Things 

օրինակը  

Audacity Music 

Tutorial 

Tutorial Part 2 

 

● Պատրաստելը 

հեշտ է: 

● Հանդիսատեսը 

կարող է լսել և 

ներբեռնել 

ցանկացած 

վայրում: 

● Խոսակցական 

է: 

● Հիանալի է 

գաղափարի 

ավելի երկար 

բացատրությու

նների համար: 

● Բազմաթիվ 

թեմաներ  

հաղորդելու 

համար մեկից 

ավելի մարդ 

կարող է 

ներգրավվել 

զրույցի մեջ: 

● Կարելի է 

ալիքներ 

ստեղծել: 

 

● Վիզուալների 

պակաս: 

● Տեքստ չկա 

գրառումներ 

կատարելու 

համար: 

● Կանգնեցնել և 

վերադառնալ 

podcast-ին  կարող 

է դժվար լինել: 

● Ձայնի և 

տեղեկատվության 

խթանումը պետք 

է մանրակրկիտ 

քննարկվի: 

Պրակտիկան 

կարևոր է, որ 

խուսափեք  

«ըմ…ըմ…ըմ» և 

նմանօրինակ 

բառերից: 

 

 

https://online-voice-recorder.com/
https://online-voice-recorder.com/
http://recordmp3online.com/
https://www.soundtrap.com/
https://audioboom.com/
https://www.audacityteam.org/download/
https://www.commoncraft.com/video/podcasting
http://www.readwritethink.org/files/resources/printouts/Podcasts.pdf
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/printouts/podcasts-nuts-bolts-creating-30311.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/printouts/podcasts-nuts-bolts-creating-30311.html
http://mistreamnet.org/videos/2724/quest-3-on-the-air-tutorial-on-audacity-part-1
http://mistreamnet.org/videos/2724/quest-3-on-the-air-tutorial-on-audacity-part-1
http://mistreamnet.org/videos/2725/quest-3-on-the-air-tutorial-on-audacity-part-2


● Տե՛ս այս 

հոդվածը 

առավելություն

ների մասին: 

Մուլտֆիլմեր

ի ստեղծում 

  

  

Make Beliefs  

Comix  

Write Comics  

Read/Write/Think 

Comic Creator 

 

 

Make Beliefs 

Tutorial 

WriteComics 

Youtube 

 

 

 

● Զվարճալի է, 

գրավիչ, լավ 

կլինի  

երգիծական 

ժանրով: 

● Լավ է գործում 

երիտասարդ 

լսարանի հետ, 

բայց այն 

կարող է 

հարմարեցվել 

ավելի բարդ 

երկխոսության 

միջոցով: 

● Հեշտությամբ 

փոխանցում է 

մեկ 

գաղափար: 

 

 

 

● Իդեալական չէ 

ավելի երկար 

բացատրություննե

ր պահանջող 

հասկացություննե

րի համար: 

● Սահմանափակվա

ծ է խոսքի 

ամպիկի  մեջ 

տեղադրելու 

համար: 

● Կարող է 

ժամանակատար 

լինել տեքստերի  

ստեղծման և 

դիրքավորման 

համար: 

 

Ինֆոգրա

ֆիկա  

  

easelly  

Infogram  

Venngage  

Piktochart  

  

 

10 Types of 

Infographics  

Piktochart 

Resources  

Infogram Video  

Venngage  

 

 

 

● Թվերի միջոցով 

օգնում է 

լսարանին 

ընկալելու 

գաղափարներ

ի 

ազդեցությունը

: 

● Գունագեղ է ու 

աչք շոյող: 

● Կարելի է 

ընդգրկել 

 

● Բացատրական 

տեքստի համար 

շատ տեղ է 

պահանջվում: 

● Գաղափարները 

պետք է 

տեղավորվեն մեկ 

էջի վրա: 

● Ստեղծելը կարող է 

ժամանակատար 

լինել: 

 

https://www.thepodcasthost.com/niche-case-study/podcasting-in-education/
https://www.thepodcasthost.com/niche-case-study/podcasting-in-education/
https://www.thepodcasthost.com/niche-case-study/podcasting-in-education/
https://www.thepodcasthost.com/niche-case-study/podcasting-in-education/
http://www.makebeliefscomix.com/
http://www.makebeliefscomix.com/
http://writecomics.com/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/comic-creator-30021.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/comic-creator-30021.html
https://www.sophia.org/tutorials/makebeliefscomix
https://www.sophia.org/tutorials/makebeliefscomix
https://www.youtube.com/watch?v=3BWLXwSglSY
https://www.youtube.com/watch?v=3BWLXwSglSY
https://www.easel.ly/
https://infogram.com/
https://venngage.com/
http://www.piktochart.com/
http://blog.visme.co/types-of-infographics/
http://blog.visme.co/types-of-infographics/
http://support.piktochart.com/hc/en-us
http://support.piktochart.com/hc/en-us
https://myuticak12-my.sharepoint.com/personal/kathryn_grunow_uticak12_org/Documents/_DLMD/Tools/How%20to%20get%20started%20with%20Infogr.am%20in%203%20minutes.mp4
https://myuticak12-my.sharepoint.com/personal/kathryn_grunow_uticak12_org/Documents/_DLMD/Tools/Getting%20Started%20With%20Venngage%20Tutorial.mp4


բազմաթիվ 

նմուշներ, 

որոնք 

մատչելի են 

հաղորդակցմա

ն համար (օր.՝ 

պաստառ և 

այլն): 

● Կարճ ու հեշտ 

հասկանալի է: 

● Կարող է 

ներառվել 

ավելի երկար 

ներկայացման 

մեջ: 

 

 

 

Ինտերակ

տիվ  

  

ThingLink 

Tes Blendspace 

Sutori  

Hyper docs 

 

 

 

ThingLink 

Support  

Sutori How-to 

Guide  

TESBlendspace 

 

 

● Շատ տեքստ 

չի 

օգտագործվու

մ: 

● Հիանալի է 

տեսողական 

ինֆորմացիայ

ի միջոցով 

սովորողների 

համար: 

● Շատ է 

շփվումը 

պատկերի 

հետ: 

● Կարող է 

հղում 

կատարել 

ավելի շատ 

տեղեկատվու

թյան: 

● Հիանալի է 

թեմայի կամ 

գաղափարի 

 

● Չի պարունակում 

առանձնահատկու

թյուններ կամ 

մանրամասներ: 

● Գրավոր զեկույցի 

համար հարմար  

չէ: 

● Սկզբնական 

փուլերում կարող է 

չափազանց շատ 

տեղեկատվություն 

պարունակել: 

● Տեղեկատվություն

ը, որը գալիս է 

բազմաթիվ 

աղբյուրներից, 

կարող է ունենալ 

տարբեր 

աստիճանի 

հստակություն: 

 

https://www.thinglink.com/
https://www.tes.com/lessons/
https://www.sutori.com/
https://hyperdocs.co/
http://support.thinglink.com/articles/image-creation
http://support.thinglink.com/articles/image-creation
https://www.sutori.com/help/question/how-to-guide-how-to-create-a-story
https://www.sutori.com/help/question/how-to-guide-how-to-create-a-story


ակնարկի 

համար: 

 

  

էկրանավոր

ում 

  

  

Educreations 

Screencastomatic 

Screencastify for 

Chrome 

Loom 

  

21 Things 

օրինակ: 

ScreencastOmatic 

 

● Հիանալի է 

գործում 

առցնանց 

եղանակով 

ձեռնարկներ 

ստեղծելու 

համար: 

● Հիանալի 

միջոց է քայլ 

առ քայլ 

բացատրությու

նների համար: 

● Հնարավոր է 

ստեղծել 

տնային 

աշխատանքնե

րկատարելու 

համար   

աջակցություն, 

օրինակ՝ 

խնդրի  

լուծման 

տեսանյութեր, 

շնորհանդեսնե

ր:  

● Հեշտ է 

ստեղծվում: 

● Հեշտ է 

տեղադրելը 

կայքում: 

 

 

● Խմբագրումը 

կարող է 

սահմանափակ 

լինել կամ 

գոյություն 

չունենալ:  

● Գործում է կարճ 

բացատրություննե

րի համար, իսկ 

ավելի երկար 

գաղափարների 

համար  կարող է 

այլ միջավայրի 

անհրաժեշտությու

ն լինել: 

 

https://www.educreations.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.screencastify.com/
https://www.screencastify.com/
https://www.loom.com/
https://www.remc.org/21things4students/21/creativecommunications/q3-creating-your-digital-artifact/screencasting/
https://www.remc.org/21things4students/21/creativecommunications/q3-creating-your-digital-artifact/screencasting/


Շնորհադե

ս  

  

Prezi  

Emaze  

PowToon Slides  

Canva  

Microsoft Sway   

 

  

 

Prezi Support  

Emaze Tutorials  

PowToon 

Tutorials  

Canva Perfect 

Presentations  

Sway - How to 

create, add 

content, design 

and share 

 

● Օգտատերը 

կարող է 

վերահսկել 

բովանդակությ

ան 

արագությունը: 

● Կարող են 

օգտագործվել 

պատկերներ և 

տեքստեր, և 

(որոշ 

դեպքերում) 

աուդիո և 

վիդեո ֆայլեր:  

● Կարող է 

օգտագործվել 

որպես խմբի 

կենդանի 

ներկայացման 

մաս: 

● Պարզ է 

ստեղծելու 

համար: 

 

 

 

● Սլայդները կարող 

են ձանձրալի լինել 

կամ պարունակել  

չափազանց շատ 

տեքստ: 

● Անիմացիաների 

կամ նկարների  

(Prezi) չափից 

ավելի 

օգտագործումը 

կարող է 

թուլացնել 

հաղորդագրությա

ն ազդեցությունը: 

● Քանի դեռ 

կենդանի ձևով չի 

ներկայացվել 

գաղափարը, 

կարող է դժվար 

լինի ներկայացնել 

այն շնորհդեսի 

օգնությամբ: 

 

 

Տեսանյութ 

 

 

  

WeVideo 

Adobe Spark  

PowToon 

Moovly 

Splice (iOS)*  

Educreations  

Sutori  

 

 

 *Նաև մատչելի է 

desktop-ի համար՝ 

անվճար 

ներբեռնում 

 

 

WeVideo  

Sutori How-to 

Guide  

PowToon 

templates for 

students 

Get started with 

Moovly 

 

 
 

21 Things 

օրինակ  

We Video  

 

● Պատմությունն

երը կարող են 

լինել երկար 

կամ կարճ: 

● Կարելի է 

համատեղել 

ձայնը, 

տեքստը և 

էկրանը: 

● Ծանոթություն

ը 

գաղափարներ

ի լայն 

 

● Անհրաժեշտ է 

մանրակրկիտ 

պլանավորում, 

սցենարներ և 

պրակտիկա: 

● Խմբագրումը 

կարող է շատ 

ժամանակ 

պահանջել: 

 

https://prezi.com/
https://www.emaze.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/
http://www.canva.com/
http://www.sway.com/
https://prezi.com/support/
https://emaze.zendesk.com/hc/en-us
https://www.powtoon.com/tutorials/
https://www.powtoon.com/tutorials/
https://designschool.canva.com/tutorials/perfect-presentations/
https://designschool.canva.com/tutorials/perfect-presentations/
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-in-sway-db30c63b-6548-456d-b0e2-9fcd68bfa7a0
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-in-sway-db30c63b-6548-456d-b0e2-9fcd68bfa7a0
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-in-sway-db30c63b-6548-456d-b0e2-9fcd68bfa7a0
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-in-sway-db30c63b-6548-456d-b0e2-9fcd68bfa7a0
https://www.wevideo.com/
http://spark.adobe.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.moovly.com/
https://itunes.apple.com/us/app/splice-video-editor-movie-maker-by-gopro/id409838725?mt=8
https://educreations.com/
https://www.sutori.com/
http://www.21things4students.net/21/18-digital-storytelling/q5-finalize-it/
https://www.sutori.com/help/question/how-to-guide-how-to-create-a-story
https://www.sutori.com/help/question/how-to-guide-how-to-create-a-story
https://www.powtoon.com/video-templates/student-projects-make-video
https://www.powtoon.com/video-templates/student-projects-make-video
https://www.powtoon.com/video-templates/student-projects-make-video
https://www.youtube.com/watch?v=fAHbbK1arZs
https://www.youtube.com/watch?v=fAHbbK1arZs
https://www.remc.org/21things4students/21/18-digital-storytelling/q5-finalize-it/


Adobe Spark 

 

բազմազանութ

յանը: 

 

Ապրանք  Գործիքներ Ռեսուրսներ  
Առավելություն

ներ 
Թերթություններ 

 

4. Սովորողներին պե՞տք է ստուգաթերթիկ կամ նախագծման 

փաստաթուղթ 

Նպատակը. Արդյունավետ հաղորդեք ձեր հետազոտության 

արդյունքները: 

Օժանդակ կետ 

հաղորդակցվելու 

համար 

 

Նպատակային 

լսարանը 

Ի՞նչ գիտի կամ ինչ է մտածում տվյալ թեմայի 

վերաբերյալ ձեր նախընտրած լսարանը: 

 

Ի՞նչ եք ուզում, որ նրանք իմանան կամ մտածեն ձեր 

հաղորդած ինֆորմացիան  հետազոտելուց հետո: 

 

Թվային օբյեկտ 

Մտածեք այն 

ինֆորմացիայի  

մասին, որը 

ցանկանում եք 

հաղորդել: 

 

Հարցրեք ինքներդ 

ձեզ. 

Ծրագրի 

օգտագործման  ո՞ր 

տեսակը թույլ կտա 

ինձ ինֆորմացիան 

արդյունավետ 

հաղորդել 

լսարանին: 

Օգտագործեք տարբեր ծրագրերի աղյուսակի 

առավելություններն ու թերությունները ձեր 

ինֆորմացիան տեղ հասցնելու համար և ընտրեք 

համապատասխան գործիք: 

https://eduvision.tv/l?egAORO


(օր.՝ անիմացիա, 

աուդիոձայնագրում, 

մուլտֆիլմ, 

ինֆոգրաֆիկա, 

ինտերակտիվ, 

էկրանային 

հաղորդում, 

շնորհանդես, 

տեսանյութ) 

 

Գործողության 

պլան 

Ինչպե՞ս եք 

համոզվելու, որ ձեր 

նախագիծը 

ժամանակին 

կավարտվի: 

 

Ի՞նչ նյութեր և 

(կամ) ռեսուրսներ 

անհրաժեշտ կլինեն: 

 

Նշեք բոլոր այն քայլերը, որոնք կձեռնարկեք ձեր 

նախագիծն ավարտելու համար: 

 

 

 

 

Նշեք ձեզ անհրաժեշտ բոլոր նյութերը և (կամ) 

ռեսուրսները: 

 

 

 

 

Համաժողովի գրառումներ 

 

 

 

 

 

Ոչ 

Այո, բայց մեր քննարկած փոփոխություններով: 

Այո՛ 

 

 

 


