
Թեմա 4 - Հաշվարկային և ալգորիթմիկ մտածողություն 

 

2․ Հետադարձ կապի ցիկլեր 

 

Ակնարկ 

 

Այս դասի ընթացքում երեխաներին կտրվի ինչ-որ կայքի կամ ծրագրի օգտատերերի 

հետադարձ կապը, և դրանք ուսումնասիրելով՝ երեխաները կբարելավեն 

յուրաքանչյուր օգտատիրոջը հասանելի կայքէջերի կամ ծրագրերի միջերեսը։ Դասը 

կսկսվի երեխաների քննարկումով այն մասին, որ դիզայներները պետք է կարողանան 

օգտատիրոջ պահանջները և կարիքները թարգմանել տեխնոլոգիայի լեզվով ու 

դարձնել դրանք պրակտիկ և բավարարող միջերեսով։ Աշակերտներին կտրվեն 

օգտատերերից ստացված հետադարձ կապեր և կայքէջը կամ ծրագիրը, որից օգտվել 

են։ Նրանք խմբային աշխատանքով կդասակարգեն հետադարձ կապերը, կմտածեն, 

թե ինչպես կարելի է փոխել միջերեսը՝ օգտատիրոջը բավարարելու համար։ 

Այնուհետև նրանք կկատարեն մի քանի անհրաժեշտ փոփոխություն՝ նրանց կողմից 

որոշված մի պահանջին բավարարելու համար։  

 

Արդյունքը 

 

Դասի ավարտին երեխաները ձեռք կբերեն որոշ հմտություններ, որոնք պետք կգան 

նաև գալիք թեմաների առաջադրանքները կատարելիս։ Նրանք կսովորեն 

դասակարգել հետադարձ կապերը՝ իրենց պատասխանը համակարգելու և 

առաջնահերթություններն առանձնացնելու համար։ Հիմնվելով օգտատիրոջ 

հետադարձ կապերի վրա՝ նրանք կսովորեն միջերեսը դարձնել ավելի 

հանրամատչելի: Սա կլինի նրանց՝ թղթային տարբերակով ծրագրի դիզայն ստեղծելու 

առաջին հնարավորությունը։ Սա աշակերտների համար կլինի հմտություն, որը 

նրանք կկիրառեն նաև գալիք աշխատանքների ընթացքում։ 

 

Նպատակը 

 

Աշակերտները կկարողանան․ 

● օգտատիրոջ պահանջները և կարիքները կիրառելով՝ բարելավել ծրագրի 

միջերեսը, 

● դասակարգել և կարևորել ծրագրի վերաբերյալ օգտատիրոջ կողմից արված 

հետադարձ կապը,  

● ստեղծել իրենց նախնական ծրագրի այն մասը, որը տեսնում է օգտատերը։ 

Պատրաստություն 

● Երեք հոգանոց խմբի համար տպե՛ք մեկական օրինակ հետևյալ  

«Նախնական հետադարձ կապ- ուղեցույց» փաստաթղթից։ 
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● Բոլոր աշակերտների համար տպե՛ք էջի բարելավման համար 

նախատեսված փաստաթղթի մեկական օրինակ։  

● Բաժանեք գունավոր մատիտներ և մարկերներ թղթային տարբերակի 

ստեղծման համար։ 

 

Հղումներ 

 

Աշակերտների համար 

● Նախնական հետադարձ կապ-ուղեցույց տպել: 

● Էջի բարելավում  տպել: 

● Ուղեցույց-օգտատիրոջ ինտերֆեյսը  տպել: 

●  

Դասավանդման ուղեցույց 

 

Սկիզբ (10 րոպե) 

 

Հուշում: Փորձեք հիշել ծրագրի մասին, որը դժվար էր օգտագործել։ Հնարավոր է, 

որ օգտագործելիս չեք կարողացել օգտվել այն ամենից,  ինչից ուզում էիք օգտվել, 

կամ հնարավոր է՝ այն եղել է վատ կառուցված և համակարգված։ Ի՞նչը կոնկրետ 

դուր չի եկել ձեզ օգտագործման ընթացքում, ինչո՞ւ չբավարարվեցին ձեր 

պահանջները, ինչպե՞ս կարելի է բարելավել ծրագիրը։  

Քննարկման նպատակը 

Նպատակը: Սա միտված է աշակերտներին սովորեցնելու, որ մարդիկ 

ծրագրերից օգտվելիս ծագած խնդիրները կարող են լուծել՝ փոփոխելով 

ծրագրի օգտատիրոջ միջերեսը։ Սա ավելի շատ նման է մտագրոհի, և եթե 

նշված գաղափարը ի հայտ չի գալիս խոսակցության ժամանակ, ապա 

ուսուցչից կպահանջվի հիմնական թեմային անցնելիս նշել ճիշտ 

մտածողությունը՝ օգտվելով ներքևի ցուցումներից։   

Քննարկել: Աշակերտները պետք է, առանց խոսելու, թղթին հանձնեն իրենց 

մտքերը։ Այնուհետև կարելի է քննարկում ծավալել և աշակերտներին 

հարցնել, թե ինչպիսի ծրագրերից են օգտվել անցյալում, կոնկրետ ինչ 

խոչընդոտների են հանդիպել և ինչ են կարծում, թե ինչպես կարելի է լուծել 

դրանք՝ ծրագիրի մասերը փոփոխելով։ 

 

Նշումներ 

Տեխնոլոգիան ստեղծվել և զարգանում է բավարարելու համար մարդկանց 

կարիքները և պահանջները։ Լսել ենք շատ օգտակար գործառույթների մասին, 

որոնք կուզեինք, որ տեխնոլոգիան աներ մեր փոխարեն։ Որպես ծրագիրը 

ստեղծողներ և մշակողներ՝ մենք պետք է մտածենք, թե ինչքանով ենք 

կառավարում ծրագիրը և ինչ կարող ենք փոփոխել։ Այլ կերպ ասած, մենք պետք է 
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սկսենք մտածել, թե ինչպես վերածել մարդկանց կարիքները օգտատերերի 

միջերեսի։ 

 

Գործնական աշխատանք (40 րոպե) 

 

Վերլուծենք օգտատիրոջ հետադարձ կապը 

Խումբ: Երեխաներին բաժանեք երկու կամ երեք հոգանոց խմբերի 

Հուշում դասավանդման վերաբերյալ  

Կրճատում ենք տպված ռեսուրսների քանակը 

Նախնական հետադարձ կապի և օգտատիրոջ միջերեսի պատուհանի 

թղթային տարբերակները կարող են օգտագործվել մեկից ավելի անգամ, եթե 

դրանց վրա ոչինչ չգրվի։ Օգտատիրոջ միջերեսի պատուհանը պետք է տպված 

լինի անցած դասի նյութերից։ 

Բաժանել: Յուրաքանչյուր խմբին տրամադրել նախնական հետադարձ կապ-

ուղեցույցի մեկական օրինակ։ Նաև անհրաժեշտ կլինի բաժանել օգտատիրոջ 

միջերեսի պատուհան-ուղեցույցի մեկական օրինակ կամ էլ միանգամից 

միացնել այն մեծ էկրանին։ 

 

Նախնական հետադարձ կապ 

 

Հուշում դասավանդման վերաբերյալ  

Դասակարգենք: Շրջեք դասասենյակով և յուրաքանչյուր խմբին հարցրեք, թե 

ինչպես են դասակարգել հետադարձ կապերը։ Հիշեցրեք, որ օգտատերերը միշտ 

չէ, որ արտահայտում են իրենց կարիքները հետադարձ կապերում, երեխաներն 

իրենք պետք է կարողանան դրանք հասկանալ։ Այստեղ չկա որևէ կոնկրետ 

ճիշտ դասակարգում, սակայն երեխաները պետք է կարողանան հիմնավորել 

իրենց պատասխանները։  

Դասակարգիր հետադարձ կապը: Խմբով աշխատելիս աշակերտները պետք է 

թղթերի խրձերով բաժանեն դրանց վրա գրված հետադարձ կապերը՝ ըստ 

դրանցում արտահայտված խնդրի։ Այսինքն՝ կլինեն մի քանի թղթեր, որոնք նույն 

դասակարգման տակ կլինեն։ Օրինակ՝ կլինեն մի քանի հետադարձ կապեր, 

որոնցում խոսվում է տառերի չափազանց փոքր լինելու մասին։ Դրանք կդրվեն 

նույն խրձի մեջ։ 

Կիսվիր: Հենց որ բոլոր խմբերը ավարտեն դասակարգման պրոցեսը, խնդրեք որոշ 

խմբերի կիսվել իրենց տարբերակով և դասակարգման ձևով։ 

Արձագանքում ենք հետադարձ կապին 

Հուշում դասավանդման վերաբերյալ  

Կրճատում ենք տպված ռեսուրսների քանակը 
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Աշխատանքը կարող ենք լրացնել առցանց կամ տետրերի մեջ։ Հնարավոր է, որ 

աշխատանքն առցանց կատարող աշակերտները ցանկանան օգտագործել 

կայքէջեր կամ այլ միջոցներ միջերեսի բարելավված տարբերակը նկարելու 

համար կամ էլ հանձնել դրանք թղթի վրա։ 

Բաժանեք խմբերին: Բարելավիր պատուհան-ուղեցույցի մեկական օրինակ:  

 

Բարելավեք պատուհանը 

 

Հուշում դասավ 

անդման վերաբերյալ 

Ընտրենք հնարավոր բարելավումները: Հնարավոր է, որ բարելավումներ 

ընտրելու մտագրոհի ժամանակ աշակերտներն օգնության կարիք ունենան։ 

Օրինակ, եթե մեծ թվով օգտատերեր բողոքում են տառերի փոքր լինելուց, 

աշակերտները կփորձեն մեծացնել տառերի չափերն այն պատուհանում, որը 

բարելավում են։ Հնարավոր է, որ նաև փորձեն կարգավորումների 

պատուհանում ավելացնել «տեքստի չափ» կարգավորումը։  Ծրագիրն այնպես 

բարելավելու համար, որ բավարարվեն օգտատերերի պահանջները, շատ 

եղանակներ կան։ Այս դասի համար կարևոր է նշել բոլոր հնարավոր 

եղանակները, որոնք կգտնի երեխան։ Իսկ գալիք դասերին արդեն կսովորեն, թե 

որ փոփոխություններն են հնարավոր, իսկ որոնք՝ ոչ։ 

Հավանական բարելավումներ 

Խմբում ընդգրկված աշակերտները պետք է վերցնեն իրենց դասակարգած 

հետադարձ կապերը և առաջարկեն դրանց համապատասխան բարելավումներ։ 

Յուրաքանչյուր առաջարկված բարելավում պետք է անպայման 

համապատասխանի կոնկրետ հետադարձ կապի։  

Պատուհանի վերաձևավորում 

Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է նկարի նախնական ծրագրի պատուհաններից 

մեկի բարելաված տարբերակը։ Ուղեցույցը պարունակում է բոլոր 

պատուհաններից մեկական էջ աշակերտների օգտագործման համար։ 

 

Վերջաբան 

 

Կիսվեք: Խնդրեք աշակերտներին ներկայացնել իրենց մշակած պատուհանը, 

մասնավորապես․ 

● այն կարիքները որոնք փորձել են բավարարել՝ պատուհանը բարելավելով, 

● այդ կարիքները բավարարելու մասին իրենց մտածած տարբեր 

եղանակները, 

● օգտատիրոջ միջերեսում կատարված փոփոխությունները՝ բավարարելու 

օգտատերերի կարիքները։ 
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