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Առարկայական համագործակցային խմբային կամ անհատական 

աշխատանքների իրականացում՝ առցանց Miro գործիքների միջոցով 
Ժամանակակից առցանց գործիքները մեծ հնարավորություններ են 

տալիս սովորողների համատեղ (հավաքական) աշխատանքի համար` ինչպես 
դպրոցում, այնպես էլ դպրոցի պատերից դուրս: Այդպիսի էլեկտրոնային 
գործիքների թվին է պատկանում MMiro-ն, որը թույլ է տալիս տեղադրել կպչուն 
պիտակներ` անհրաժեշտ գրառմամբ, նկարներով (լուսանկարներով), 
տեսանյութերով, տարբեր ձևաչափերի ֆայլերի հղումներով: 

Այս տարածքում տեղադրված բոլոր առարկաները կարող են խմբագրվել ինչպես այն ստեղծողի, 
այնպես էլ դրան հասանելիություն ունեցող ցանկացած այլ անձի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում, 
հնարավոր է  տիրույթ մուտքագրել  բոլոր ցանկացողներին և աշխատել համատեղ: 
Miro-ն ինտերակտիվ գրատախտակ է, որը հնարավորություն է տալիս ստեղծել անվերջ առցանց 
գրատախտակներ իրական ժամանակում թիմային աշխատանքի համար, պատրաստել բովանդակային 
ինտերակտիվ դասեր: Այն մուտքի հնարավորություն ունի աշխարհի ցանկացած կետից: MMiro-ն ուսումը 
ինտերակտիվ դարձնելու լավագույն միջոցներից մեկն է:  

Այս գործիքի միջոցով հնարավոր է առաջադրանքներ տալ, հարցում անցկացնել և կատարել այլ 
գործողություններ, ինչպես նաև օգտագործել այն վեբինարների ընթացքում՝ որպես էլենտրոնային 
գրատախտակ: 
 

Ի՞նչ է տալիս  էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով  համատեղ և խմբային  ուսուցումը 
սովորողներին․ 

1. Անձնական մասնակցության իրազեկություն և համատեղ աշխատանքի հաջողության համար 
պատասխանատվություն: 

2. Խմբի անդամների ստեղծագործական փոխկախվածության գիտակցում: 
3. Երկխոսություն վարելու, փոխզիջման գնալու, ուրիշների կարծիքը հարգելու ունակություն: 
4. Աշակերտների ինտենսիվ ստեղծագործական հաղորդակցություն: 

Աշխատանքի միջանկյալ արդյունքների ամբողջ խմբի կողմից պարբերաբար քննարկումը մեծացնում 
է դրա արդյունավետությունը: 

Գործիքից օգտվելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերի հաջորդականությունը. 
Քայլ 1․ Անհրաժեշտ է մուտք գործել www.miro.com  կայք և գրանցվելու համար սեղմել Sign up free կոճակը: 
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Գրանցումը կարելի է իրականացնել նաև Gmail-ի միջոցով: 

 

ՔՔայլ 2․ Բացվող պատուհանում գրվում է թիմի անունը, գործունեության ոլորտը, դերակատարությունը 
թիմում և սեղմվում SSet up and continue կոճակը: 
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ՔՔայլ 3․ Մասնակիցներին հրավիրելու համար պետք է պատճենահանել հղումը և ուղարկել նրանց կամ 
երկրորդ տողում գրել նրանց էլ․ հասցեները: Առանց հրավերի առաջ անցնելու համար անհրաժեշտ է 
սեղմել SSkip for now կոճակը: 

 

Քայլ 4․ Բացվող պատուհանից պետք է ընտրել առաջարկվող ձևանմուշներից մեկը: 
Ձևանմուշները բաժանվում են տարբեր խմբերի՝  սեմինարների և վեբինարների անցկացման, վիրտուալ 
էլեկտրոնային գրատախտակների և պատերի, գծապատկերների և հարցումների ստեղծման, դասընթացների 
պլանավորման և քարտեզագրման համար և այլն:  
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ՔՔայլ 5․ Նոր էլեկտրոնային գրատախտակ (վիրտուալ պատ) ստեղծելու համար անհրաժեշտ է սեղմել New 
board կոճակը: 

 

Բացվող պատուհանի ձախ կողմում գտնվում է գործիքների գոտին: 
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Հաջորդ գոտին նախատեսված է սովորողների հետ համատեղ աշխատանքի համար, որոնց մեջ կան էկրանով 
կիսվելու, մեկնաբանություններ տեղադրելու, շնորհանդեսներ ներկայացնելու, հարցումներ և 
երկխոսություններ կազմակերպելու գործիքներ: 

 

Կպչուն պիտակներ (ստիկեր) ավելացնելու գործիքի միջոցով հնարավոր է գրատախտակին փակցնել 
տարբեր գույների պիտակներ, որոնց կարելի է կցել տարբեր ֆորմատի ֆայլեր, ավելացնել գրառումներ և 
այլն: Նկարչական գործիքների միջոցով գրատախտակին հնարավոր է գրել տարբեր տեսակի և հաստության 
մատիտներով, ինչպես նաև ջնջել կատարված գրառումը: 

 

ՔՔայլ 6․ Գրատախտակով կարելի է կիսվել SShare կոճակի միջոցով, որից հետո կբացվի հետևյալ պատուհանը: 

 

1-ին տարբերակում կարող եք գրել այն մարդկանց էլ․ հասցեները, որոնց օգտատերերի հետ ցանկանում ենք 
կիսել գրատախտակը: 
2-րդ տարբերակում կարող եք պատճենահանել հղումը և ուղարկել: 
3-րդ տարբերակում սովորողներին հնարավորություն է տրվում միաժամանակ աշխատել  գրատախտակի 
վրա: 
4-րդ քայլով կարող եք գրատախտակը դարձնել հանրային կամ մասնավոր: 
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ԱԱռարկայական համագործակցային խմբային կամ անհատական 
աշխատանքների իրականացում՝ առցանց Linoit գործիքների միջոցով 

Ժամանակակից էլեկտրոնային գործիքները մեծ 
հնարավորություններ են տալիս սովորողների համատեղ (հավաքական) 
աշխատանքի համար` ինչպես դպրոցում, այնպես էլ դպրոցի պատերից 
դուրս: Այդպիսի էլեկտրոնային գործիքների թվին է պատկանում LLinoit-ը, 
որը թույլ է տալիս տեղադրել կպչուն պիտակներ` անհրաժեշտ գրառմամբ, 
նկարներով (լուսանկարներով), տեսանյութերով, տարբեր ձևաչափերի 
ֆայլերի հղումներով: 

Այս տարածքում տեղադրված բոլոր առարկաները կարող են 
խմբագրվել ինչպես այն ստեղծողի, այնպես էլ դրան հասանելիություն 
ունեցող ցանկացած այլ անձի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում, 
հնարավոր է տիրույթ մուտքագրել  բոլոր ցանկացողներին և աշխատել համատեղ: 

      Հեռավար կրթության իրականացման ընթացքում LLinoit տիրույթը հանդես է գալիս որպես առցանց 
գրատախտակ, որի օգնությամբ ստեղծվում են կտավներ, որոնց վրա կցվում են կպչուն պիտակներ: 
Հնարավորություն կա ոչ միայն պատկերներ, տեսահոլովակներ, տարբեր ձևաչափերի փաստաթղթեր 
տեղադրել, այլև դրանք կիսել: Դա տեղի է ունենում ակնթարթորեն և կարող է փոխարինել է էլեկտրոնային 
փոստին։ 

       Այս գործիքը կարող է օգտագործվել ոչ միայն կրթական ոլորտում: Օրինակ ՝ հնարավոր է ստեղծել կպչուն 
պիտակների, լուսանկարների, տեսանյութերի, արխիվների վիրտուալ տեղեկատու տախտակ, նախագիծ, 
դաս և այլն: Հնարավոր է LLinoit-ն օգտագործել որպես կազմակերպիչ, հետազոտություններ, նախագծեր 
կազմակերպելու և անցկացնելու համար: Այն թույլ է տալիս մի էջում տեղադրել բազմաթիվ գրառումներ:  

Linoit առցանց գործիքը հնարավորություն է տալիս իրականացնել հետևյալ  աշխատանքները. 

� ստեղծել   վիրտուալ գրատախտակներ, 
� վերբեռնել տարբեր ֆայլեր (docx, ppt, pdf, jpeg և այլ), հղումներ և պահպանել դրանք անձնական 

պրոֆիլում, 
� հնարավոր է փոխել աշխատանքային տիրույթի դիզայնը, 
� ներգրավել մասնակիցների աշխատանքային տիրույթ, 
� իրականացնել համաժամանակյա և ոչ համաժամանակյա համագործակցային աշխատանք, 
� հրապարակել վիրտուալ գրատախտակը համապատասխան հղման միջոցով, 
� վիրտուալ գրատախտակի միջոցով իրականացնել առցանց կրկնուսուցում, հետազոտական 

աշխատանքներ, պատրաստել էլեկտրոնային պաստառներ, կազմակերպել առցանց քննարկումներ: 

      Ավարտված «կտավը» ՝ ինչպես հեղինակային իրավունքի, այնպես էլ խմբի կողմից ստեղծված, պահվում 
է հաշվի մեջ: Այն կարող է ուղարկվել ուսուցչին, սովորողին կամ տեղադրվել անձնական 
բլոգում`օգտագործելով հղման URL և (կամ) HTML կոդի միջոցով: 

Ռեսուրսի առավելությունն այն է, որ ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված օգտվողները կարող 
են աշխատել դրանում: Գրանցման բացակայության դեպքում կա երկու էական թերություն՝ «կտավը» 
բազմակի խմբագրելու և խմբում աշխատելու հնարավորություն չի լինի: Հետևաբար, եթե պետք է 
կազմակերպել նախագծի աշխատանքի որևէ փուլ, ապա թիմի բոլոր անդամները պետք է գրանցված լինեն 
որպես օգտագործողներ: 

Linoit տիրույթ մուտք գործելու համար ակտիվացրեք հղումը՝     http://linoit.com/ 
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ԱԱռցանց ՏՀՏ գործիքներ` ուսումնադիդակտիկ էլեկտրոնային 
պաշարներ ստեղծելու համար 

Առցանց ուսումնադիդակտիկ էլեկտրոնային պաշարներ ստեղծելու համար գոյություն ունեն բազմաթիվ ՏՀՏ 
գործիքներ` ծրագրային ապահովման, հավելվածային, առցանց ծառայություններ ստեղծելու 
հոլովակներ «շրջված  դասարան» մեթոդի կիրառման ժամանակ: Ստորև ներկայացվում են գործիքներ 
նմանօրինակ նյութերի պատրաստման համար.  

� Հոլովակի նկարահանում՝ համակարգչի էկրանով. անվճար ծրագրային ապահովումն 
է CCamStudio  ծրագիրը և առցանց ծառայություն   SScreencast-o-matic գործիքը հանդիսանում են 
տեսահոլովակի ձայնագրման համար կիրառվող ամենալայն տարածում ունեցող գործիքներից: 

� Սահիկաշարերի պատրաստում.  առցանց գործիքներից  է  PPrezi գործիքը, որը թույլ է տալիս դինամիկ 
ներկայացումներ ստեղծել՝ իր հայտնի խոշորացման օգնությամբ, տեղափոխել ներկայացման կենտրոնը և 
ստեղծել կառուցվածքային սահիկաշարեր, որոնք ունեն հստակ շարունակական բովանդակություն: 
Էկրանի ձայնագրիչով ձայնագրելուց հետո, այդ սահիկաշարերը  վերածվում են տեսահոլովակների, 
որոնք շատ նման են այն հոլովակներին, որոնք ստեղծվում են անիմացիոն ծրագրային ապահովմամբ: 
Առցանց սահիկաշար պատրաստելու հնարավորություն է տալիս նաև Office Sway ծրագիրը: 

� Անիմացիոն ծրագրով ստեղծված հոլովակներ. նմանօրինակ ծրագրերը հնարավորություն են 
ընձեռում շարժական դարձնել տեքստերը և անշարժ պատկերները՝ դրանց «կյանք» հաղորդելով: Այս 
տեսակի տեսահոլովակների պատրաստման համար նախատեսված են MMoovly և PPowtoon ծրագրերը, 
որոնք նման գործառույթներ ունեն՝ երկուսն էլ անվճար են, բայց ունեն “pro” վճարովի տարբերակ:   

� Տեսախցիկով նկարահանված հոլովակ. «շրջված դասարան» մեթոդական հնարն օգտագործելիս 
այսօրինակ  հոլովակները հաճախ «հարստացվում են» տարբեր միջոցներով՝ վիդեո մոնտաժ, 
սքրինքաստեր (screencast) և/կամ անիմացիաներ: 

Այդուհանդերձ դասընթացավարն, ով հանձն է առել նմանօրինակ նախաձեռնություն, պետք է հաշվի 
առնի ձայնագրման տեսակը, տեսախցիկի շարժումները և մի քանի հիմնական կանոններ, որոնք ընկած են 
ֆիլմի նկարահանման հիմքում՝ խցիկի և լույսի խաղը և այլն:  

� Հարստացված հոլովակներ «Շրջված դասարան» մեթոդի կիրառման ժամանակ տեսահոլովակ 
ստեղծելու այլ տարբերակ է իրական մի տեսահոլովակի որոնումը, որը համապատասխանում է դասի 
թեմային: Այնուհետ կարելի է գտնված հոլովակի հետ տարբեր ձևափոխություններ և «հարստացումներ» 
կատարել: Օրինակ՝ տեսահոլովակը կարելի է մասնատել՝ օգտագործելու այն հատվածը, որը 
համապատասխանում է դասանյութին: Վերոգրյալից զատ՝ կարելի է ավելացնել տարատեսակ հարցեր 
(բազմակի ընտրանք, կարճ պատասխաններ և այլն), որոնց սովորողը պետք է պատասխանի՝ 
տեսահոլովակն ամբողջությամբ դիտելու  համար: Հարկ է տեղադրել դադարներ (“reflexive pauses”)` 
սովորողների ուշադրությունը սևեռելու ինչ-որ կարևոր տարրի վրա: Այդօրինակ ռեսուրսներ ստեղծելու 
համար  նպատակահարմար է  օգտագործել PPlayposit  անվճար գործիքը: 

 
 

 

 
 



56 

 

ԱԱռարկայական ուսումնական բովանդակային թվային նյութերի 
ստեղծում՝ առցանց Edpuzzle գործիքների միջոցով 

Edpuzzle գործիքն օգտագործվում է առցանց տեսահոլովակների 
մոնտաժ և խմբագրում իրականացնելու, «հարստացնելու» և 
ուսումնական նյութեր  ստեղծելու համար: Այս տիրույթում 
աշխատելու համար, հնարավոր է նաև  փոփոխել տեսահոլովակը, եթե 
կա համապատասխան հղումը: Այս գործիքը նպատակահարմար է 
օգտագործել «շրջված դասարան» մեթոդի կիրառման ժամանակ 
«հարստացված հոլովակներ» պատրաստելու համար: 
Edpuzzle առցանց գործիքը հնարավորություն է տալիս. 

� գրանցվել տիրույթում՝  որպես դասավանդող, և որպես սովորող, 
� խմբագրել, մոնտաժել, «հարստացնել» արդեն պատրաստի տեսահոլովակները, 
� տեսահոլովակներում ՝ ցանկացած հատվածում տեղադրել տարբեր տեսակի հարցեր (բազմակի 

ընտրանք, լրացնել բաց թողնվածը և այլն), 
� ներգրավել սովորողներին այդ տիրույթ և համագործակցել նրանց հետ՝ ստեղծելով խմբեր 

(դասարաններ), 
� իրականացնել քննարկումներ տեսահոլովակի շուրջ, գրել մեկնաբանություններ, 
� նշել պատրաստի նյութի համար ամփոփ տեղեկատվություն (թեման, տարիքային խումբը և այլն), 
� պահպանել առցանց միջավայրում և տարածել հղումով, 
� ցանկացած պահի կարելի է վերախմբագրել ու վերամոնտաժել տեսահոլովակը։ 

Edpuzzle տիրույթ մուտք գործելու համար ակտիվացրեք հղումը՝ https://edpuzzle.com/ 

 

Տեսահոլովակների առցանց խմբագրում և մոնտաժ՝ Screencast-O-
Matic առցանց գործիքի միջոցով 

Screencast-O-Matic ծրագիրը նախատեսված է տեսադաս ձայնագրելու համար, որը ներբեռնվում է 
բրաուզերից:  

Տեսադասը ձայնագրելու համար 3 եղանակ կա: 

� Տեսադասի ձայնագրում մոնիտորի էկրանից, 
� Տեսադասի ձայնագրում վեբ տեսախցիկի օգնությամբ, 
� Էկրանի և պատկերի ձայնագրում վեբ տեսախցիկով միաժամանակ: 

Անվճար տարբերակը տեսահոլովակը ձայնագրում է մինչև 15 րոպե: 

Դրանից հետո ֆայլը կարող եք պահպանել համակարգչում կամ հրապարակել YouTube-ում: 

Ծրագրի անվճար տարբերակում տեսահոլովակի վրա երևում է տվյալ կազմակերպության լոգոն, իսկ եթե 
վճարովի է՝ այս դեպքում չի երևում լոգոն: 

Screencast-O-Matic տեսահոլովակի ստեղծումը․ 

Այստեղ չի պահանջվում մուտք գործել GGoogle հաշվով: Google հաշիվը օգտագործվում է այն դեպքում, երբ 
ուզում եք տեսահոլովակը պահպանել այս կազմակերպության ամպային տարածքում:  

Բացել https://screencast-o-matic.com/ հղումը և սեղմել «SStart Recording for free» սեղմակը։ 
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Առաջին օգտագործման ժամանակ պահանջվում է սքրինքաստի պլագինը տեղայնացնել: Սեղմեք ««Lunch 
Recorder» և պահպանեք ֆայլը: 

 

Այնուհետև բացեք ֆայլը և սկսեք պլագինի ներբեռնումը: 
Հաջորդ օգտագործման ժամանակ պլագինը բացվում է ավտոմատ: 

Երբ պլագինը բացվի, կտեսնեք սև-սպիտակ եզրագիծ, որը կարելի է ազատ տեղափոխել էկրանի վրա և 
փոխել չափերը, որպեսզի ընտրեք՝ էկրանի հատկապես որ մասը նկարեք: 

Էկրանի եզրագծի չափերը կարող եք ըստ ցանկության ընտրել: 

Տեսահոլովակի ձայնագրման ընթացքում, կարող եք ընդհատել և էկրանի ցուցադրման դիրքը փոխել: 
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Ձայնագրում կարելի է իրականացնել 3 տարբեր եղանակներով. 

� Էկրանի ձայնագրման միջոցով (ինչ կատարվում է էկրանին ձայնագրվում է), 
� վեբ տեսախցիկի միջոցով (տեսագրություն՝ «խոսող գլուխ» ձևաչափով), 
� երկու ձևաչափերի կիրառմամբ․ տեսաձայնագրման ժամանակ երևում է էկրանը, և դրա հետ 

միաժամանակ կադրում երևում եք նաև դուք: 

Կարելի է ձայնագրել մաքսիմում 15 րոպե: 

Դասի համար ստեղծեք 3-5-7 րոպեանոց տեսահոլովակ: 
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SScreencast-O-Matic գործիքի օգտագործումը դասի համար․ 

Յուրաքանչյուր ուսուցիչ կարող է այս գործիքը որևէ կերպ կիրառել իր աշխատանքում: 

Հնարավոր օգտագործման դեպքերի կարճ ցուցակը: 

1. Դասի որևէ թեմայի բացատրություն, 
2. Դեմ առ դեմ դասի կամ դասախոսության ձայնագրում (երբ պետք է բացատրել կարևոր թեմա, կարելի 

է իսկույն միացնել և դասին զուգահեռ ձայնագրել, որը հետո աշակերտները կարող են նայել), 
3. Վարժությունների և դրանց լուծումների օրինակներ (կրկնության կամ ինքնաստուգման համար), 
4. Որևէ բարդ խնդրի լուծման հերթական քայլերի ձայնագրություն, 
5. Ուսուցչի գրքի ընթերցման կամ դասախոսության ձայնագրությունը, 
6. Աշակերտներն էլ կարող են ստեղծել տեսահոլովակներ և ձայնագրել ձեր հանձնարարությամբ որևէ 

թեմա: 

Առցանց սահիկաշարերի պատրաստում՝ Office sway գործիքի 
միջոցով 

Office Sway առցանց գործիքը նախատեսված է ցուցադրական սահիկաշարեր, 
թվային հաշվետվություններ և պատմական ակնարկներ ստեղծելու 
համար: Այն ստեղծվել էր՝ լրացնելու PowerPoint գործիքին: Այժմ այս ծրագիրը 
լայն կիրառություն է գտել: 

 
Office Sway առցանց գործիքը հնարավորություն է տալիս. 

� հարթակների հետ համատեղելիություն՝ կարելի է աշխատել   Windows 10, IOS , Android 
համակարգերում, 

� վեբ բովանդակության ինտեգրում՝ OOffice Sway  գործիքը հատուկ ստեղծված է, որպեսզի նրանում 
հեշտորեն ինտեգրվեն սլայդներ Twitter, Facebook и Pinterest-ից, ինչպես նաև ներառել 
մուլտիմեդիա OneDrive, YouTube, SoundCloud, Vine, Vimeo, Flickr, Giphy ամպային և այլ առցանց 
հարթակներից, 

� պարզություն․եթե PowerPoint ծրագրով աշխատելիս անհրաժեշտ է որոշակի վարպետություն, 
ապա OOffice Sway  գործիքում կարելի է առանց հատուկ ջանքեր գործադրելու կողմնորոշվել և ստեղծել 
հետաքրքիր ու դինամիկ սահիկահանդեսներ, 

� անվճար հասանելիություն  Microsoft տիրույթում հաշիվ ունեցող օգտատերերին, 
� պատրաստել առցանց «հարստացված հոլովակներ», սահիկաշարեր վերբեռնելով տարբեր 

ֆայլերում  (նկար,տեսահոլովակ, տեքստ) և հղումներ, 
� արտահանել պատրաստի սահիկաշարը, 
� հրապարակել հղմամբ և խմբագրել (անգամ այլ օգտատերերի, ովքեր հեղինակ չեն, սակայն ունեն 

համապատասխան թույլտվություն)։ 
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Microsoft ընկերությունը առաջին անգամ ներկայացրեց այս գործիքը 2014 թվականին: Իսկ հիմա  Windows 10 
համակարգում այս հարթակը հասանելի է պաշտոնապես: Բացի այդ, այն նաև վեբ տարբերակով առկա է 
Office 365 փաթեթում: 

 OOffice Sway-ի վեբ տարբերակում աշխատանքը սկսելու համար պետք է ունենալ Microsoft տիրույթում 
հաշիվ: Բացել https://sway.office.com/  կայք էջը և  մուտք գործել համակարգ հետևյալ քայլաշարին 
համապատասխան. 

 

 

 


