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OOffice Sway առցանց տիրույթում սահիկաշարերի հետ  աշխատելիս կարելի է օգտվել հետևյալ 
կարգավորումներից: 
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OOffice Sway առցանց տիրույթում պատրաստի սահիկաշարերի տարածումը հղման միջոցով հնարավոր է 
հետևյալ քայլաշարով՝ տարածելով նաև նշված սոցիալական ցանցերում: 

 

 

Office Sway առցանց գործիքով  սահիկաշարեր պատրաստելով հնարավորություն  կունենաք. 
� անհամեմատ դյուրին տարբերակով ստեղծել և պահպանել  առցանց էլեկտրոնային 

ուսումնադիդակտիկ նյութեր, 
� ներբեռնել ատեղծված սահիկաշարերը անհատական համակարգչում,  
� տարածել սահիկաշարերը համապատասխան հղմամբ, 
� ստեղծված սահիկաշարերի արագ խմբագրում և նորերի ստեղծում: 
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ԱԱռարկայական ուսումնական բովանդակային թվային նյութերի 
ստեղծում առցանց Canva գործիքների միջոցով 

Canva առցանց գործիքը բազմաֆունկցիոնալ գրաֆիկական խմբագիր է՝ նախատեսված  
ցուցադրական սահիկաշարեր, տեսանյութեր, զանազան կազմեր ստեղծելու, նկարներ 
խմբագրելու և այլնի համար: 

  
Canva  գործիքը հնարավորություն է տալիս. 

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

� վեբ բովանդակության ինտեգրում՝ CCanva գործիքի միջավայրում կարողանում ենք հեշտորեն 
ինտեգրել սահիկներ Facebook-ից, Dropbox-ից, Google Drive-ից, Instagram-ից, համակարգչից, ինչպես 
նաև ներառել մուլտիմեդիա YouTube, Pixton, Typeform, Brandfolder, Flickr, Giphy ամպային և այլ 
առցանց հարթակներից, 

� պարզություն, եթե PowerPoint ծրագրով աշխատելիս անհրաժեշտ է որոշակի վարպետություն, ապա 
Canva գործիքի միջավայրում կարելի է առանց հատուկ ջանքեր գործադրելու կողմնորոշվել և ստեղծել 
հետաքրքիր ու դինամիկ սահիկաշարեր, 

� սահիկաշարերում տեղադրել ցանկացած գրաֆիկական պատկեր, ստեղծել դիագրամներ, 
գրաֆիկներ, 

� ցանկացած հղում դարձնել QR կոդ և կցել սահիկաշարին, 
� առցանց կոնստրուկտորում հարմար է սահիկաշարեր ստեղծել պատրաստի մակետների օգնությամբ, 
� պատրաստի սահիկաշարը պահպանել առցանց, անհրաժեշտության դեպքում ներբեռնել jpeg, pdf, 

mp4 ձևաչափեր ունեցող ֆայլերի տեսքով, 
� սահիկաշարի դիտման ռեժիմում լսարանի հետ ուղիղ միացումով անցկացնել քննարկում թեմայի 

վերաբերյալ՝ սովորողներին ուղարկելով ուղիղ միացման հրավերի հղումը, կամ տրամադրելով 
վեցանիշ կոդ, իսկ սովորողները ուղիղ եթերին միանում են դասավանդողի կողմից տրամադրված 
հղումով կամ այցելում canva.live կայք, մուտքագրում վեցանիշ կոդն ու միանում քննարկմանը, 

� արտահանել պատրաստի սահիկաշարը, 
� հրապարակել հղմամբ և խմբագրել (անգամ այլ օգտատերերի, ովքեր հեղինակ չեն, սակայն ունեն 

համապատասխան թույլտվություն)։ 

Դասապրոցեսի ընթացքում ուսուցիչը սովորողների ուսման մոտիվացիան բարձրացնելու, ուսուցման 
գործընթացի արդյունավետությունը և սովորողների ճանաչողական ոլորտի ակտիվությունը խթանելու 
համար դիմում է տարբեր մեթոդների ու հնարների: CCanva առցանց գործիքը հրաշալի միջոց է դասի 
արդյունավետ պլանավորման և աշխատանքի կազմակերպման համար։ Այս գործիքի միջավայրում 
պատրաստված սահիկաշարերը կարելի է կիրառել դասի տարբեր փուլերում (և՛ խթանման, և՛ իմաստի 
ընկալման, ինչու չէ՝ նաև կշռադատման)՝ խթանելու սովորողների մոտիվացիան և կենտրոնացնելու լսարանի 
ուշադրությունը: 
Canva առցանց գործիքը, ինչպես շատ այլ կրթական գործիքներ, առաջարկում է տիրույթում գրանցվելու թե՛ 
անվճար, թե՛ վճարովի տարբերակներ։  Անվճար տարիֆից օգտվելով, դասավանդողները կարող են. 

� օգտվել ավելի քան 250 հազար անվճար շաբլոններից, 
� ստեղծել ձևավորման (սոցցանցերում հրապարակումների, սահիկաշարերի, նամակների և այլն) 

ավելի քան 100 տեսակ, 
� ստեղծել հարյուր հազարավոր անվճար լուսանկարներ ու գրաֆիկա, 
� ստեղծել դասարաններ և սովորողներով համալրել, 
� իրական ժամանակում համատեղ աշխատել և մեկնաբանել,ստեղծել 5 ԳԲ ամպային տիրույթ, որն էլ 

լիովին բավարար է ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման համար: 


