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My Story Book 
Այս առցանց հարթակը նախատեսված է թեթև գործիքների արագ և հարմարավետ օգտագործմամբ 

փոքրիկ գրքույկ-գիրք կազմելու համար։ Հարթակի հեշտությամբ 
օգտագործվող մի քանի հրահանգներով կարելի է կատարել թեթև ու փոքրիկ 
գործնական աշխատանքներ․  

ա/ Քո մասին պատմող գրքույկի կազմում, 
բ/ Թեմատիկ երկխոսության կազմում, 
գ/ Նկարագրական, պատմողական ակնարկ-գրքույկի կազմում և այլն։ 

Օտար լեզվի տիրապետմամբ, ինչպես նաև հայերեն լեզվի իմացությամբ 
ուսումնառողները կարող են 5-10 րոպեում արագ կազմել հանձնարարված 
գործնական աշխատանքի վերաբերյալ գրքույկ և ցուցադրելով այն՝ 
ներկայացնել գործնական աշխատանքը։ 

Այն նպատակահարմար է օգտագործել և՛ տարրական դասարանների, և՛ միջին, և՛ ավագ 
դասարաններում ուսումնառության կազմակերպման համար։ 

Այժմ համակարգված փոքրիկ քայլերի օգնությամբ ծանոթանանք այդ հարթակում աշխատանքի 
հաջորդական քայլերի հետ։ 

Կայքում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է․ 

1. Հարթակից օգտվելու համար անհրաժեշտ է այցելել https://www.mystorybook.com/ կայք, 

2. Սեղմել կենտրոնում հայտնված  կապույտ շրջանակի վրա, որտեղ գրված է Create Story Book, 

3. Սեղմել էկրանի աջ մասում գտնվող Save հրամանի վրա, 

4. Բացվող նոր պատուհանի աջ մասում ընտրել 
Sign Up հրամանը և. 

ա/ What's your age? Մասում ընտրել տարիքային խումբը՝ 0-6, 
7-12, 13-17 կամ այլ, 

բ/ Username դաշտում գրել ձեր նախընտրելի մուտքանունը․ 
կարող եք գրել ձեր անուն ազգանունը իրար կպած՝ առանց 
բացատի, 

գ/ Email դաշտում լրացնել ձեր էլեկտրոնային փոստը, 

դ/ Password դաշտում գրել գաղտնաբառ, 

ե/ Ուշադիր լինել․ ներքևի տողերում գրվածքների ձախ մասում պետք է նիշք դրված լինի, 

զ/ Սեղմել պատուհանի ներքևի աջ մասում կանաչ շրջանակում գրված Sign Me Up հրամանի վրա։ 

Այս քայլերով դուք իրականացնում եք գրանցում։ 
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ՄՄուտք գործելու համար ձեր տարածք անհրաժեշտ է․ 

1. Իրականացնել վերը նշված 1-4 քայլերը, ընտրել Log In հրամանը,  

2. Email և Password դաշտերում լրացնել ձեր կողմից մուտքագրված էլեկտրոնային փոստի 
հասցեն և գաղտնաբառը, 

3. Սեղմել ներքևի աջ մասում գրված Log In հրամանի վրա։ 

Տարածքից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է․ 

1. Սեղմել էկրանի աջ մասում գտնվող Menu հրամանի վրա, 

2. Էկրանի վերին հատվածում բացվող երեք հրամաններից ընտրել Sign Out 
հրամանը։ 

Գրքույկի ստեղծման ընթացքը․ 

Հաջողությամբ գրանցվելուց և մուտք գործելուց հետո անհրաժեշտ է. 

1. Սեղմել My storybook հրամանի վրա, 

2․ Սեղմել կենտրոնում հայտնված կապույտ շրջանակի վրա, որտեղ գրված է Create 
Story Book, 

 

Items բաժնից տեղադրում ենք գրաֆիկական պատկերներ, որոնք դասավորված են ըստ բաժինների, որից 
հետո ընտրած պատկերը հայտնվում է գրքույկի էջում։ Օբյեկտների էջում տեղադրելուց հետո կարող ենք 
մկնիկի ձախ կոճակը սեղմելով ակտիվացնել տվյալ օբյեկտի խմբագրման գործիքները և իրականացնել 
այնպիսի խմբագրումներ, ինչպիսիք են գույնը, չափը և այլն։ 
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Էջում տեղադրված օբյեկտները կարելի է բռնել, տեղաշարժել էջի ցանկացած հատված, ինչպես նաև 
հեռացնել աղբաման պատկերի օգնությամբ։  

Draw նախատեսված է նկարելու համար։ Այնտեղ կան վրձին, մատիտ գույներ և այլն։ 

Text բաժնի օգնությամբ կարող եք մուտքագրել գրվածք, ընտրել տառաչափը, ձևը, գույնը և այլն։ 

Scene բաժնից կարող եք ընտրել և տեղադրել նկարներ։ 

Add page և Delete հրամանների օգնությամբ կարող ենք ավելացնել և պակասեցնել գրքույկի էջերը։ 

Գրքույկի ձևավորումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել էկրանի վերևի աջ մասում գտնվող Finish 
հրամանի վրա, իսկ դրանից հետո բացվող պատուհանում ընտրել Finished Story հրամանը։ 

Բացվող հաջորդ պատուհանում ընտրելով Publish հրամանը, հնարավորություն կունենաք աշխատանքը 
ներկայացնելու հնարավոր սոցիալական հարթակներում, կամ վերցնել գրքույկի հղումը և ուղարկել 
ցանկացած օգտատիրոջ, իսկ Keep Private հրամանն ընտրելուց հետո աշխատանքը պահպանվում է և 
ցանկացած պահի կարող եք այն գտնել, խմբագրել և կիսվել՝ Menu հրամանով բացված երեք 
հրամաններից ընտրելով Library հրամանը։        

 

AAnimated drawings 
 

Այս առցանց հարթակը նախատեսված է ներբեռնված նկարներին անիմացիոն շարժումներ հաղորդելու 
համար։ Ներբեռնված ցանկացած նկարի անիմացիոն կետերը 
որոշելուց հետո, այն ըստ առաջարկված տարբերակների կարելի է 
վերածել շարժման և վերջնական արդյունքում շարժական հոլովակ 
ստանալ, որով կարող ենք կիսվել։ 

Հարթակում կատարված աշխատանքը որպես թարմացնող 
վարժություն կարելի է օգտագործել ուսումնառության ընթացքում 
դադարների ժամանակ։ 

Աշխատանքը սկսելու համար գրանցվելու կամ մուտք գործելու 
անհրաժեշտություն չի առաջանում։ Բավական է միայն հավաքել 
կայքի հղումը https://sketch.metademolab.com/, տեղափոխվել կայք և 
սեղմելով ներքևում գտնվող Get Started հրամանի վրա՝ ազդարարել 
աշխատանքի մեկնարկը։ 

Հաջորդիվ քայլերը հետևյալն են․ 

1. Ընտրել Upload Photo հրամանը և բացված պատուհանի օգնությամբ ձեր համակարգչից 
ներբեռնել նկար՝ ընտրելով այն և սեղմելով Open, 

2. Նկարը ներբեռնելուց հետո ընտրել Next հրամանը, 

3. Այնուհետև ընտրել Agree հրամանը, 

4. Կատարել նկարի նախընտրելի հատվածի ընտրություն և սեղմել Next հրամանը, 
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5. Այս քայլում կարող եք մատիտ գործիքի օգնությամբ նկարի վրա չընտրված կամ վատ 
ընտրված հատվածի շտկում կատարել և սեղմել Next հրամանը, 

6. Ծրագիրն ինքնուրույն կընտրի անիմացիոն շարժական կետերը և նրանց միջև եղած 
հեռավորությունները, որոնք կարող եք փոփոխել մկնիկի սլաքով, բռնել տեղաշարժելով։ 

ա/ Ծրագրի կողմից առաջարկված   բ/ Խմբագրված-փոփոխված 

 

 

 

 

 

 

 

Փոփոխությունը կատարելուց հետո անհրաժեշտ է կրկին սեղմել սեղմել Next հրամանը, 

7. Այս քայլում էկրանի ձախ մասում Add Animation հատվածում ըստ բաժինների, կամ 
ընդհանուրից կարող ենք ընտրել անիմացիայի տեսակ՝ թռչկոտի, վազի, քայլի, պարի, 
հարվածի և այլն, 

8. Անիմացիայի ընտրությունից հետո անհրաժեշտ է ընտրել Share հրամանը և առաջարկվող 
տարբերակներից մեկով կիսվել անիմացիան այլ օգտատերերի հետ։  

Կատարված աշխատանքը պահպանվում է միայն կիսվող հղման տեսքով։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

AAnswerGarden-Պատասխանների այգի 
Այս գործիքը նախատեսված է հարցի պատասխանների 

քանակական վերլուծության և մտագրոհի իրականացման համար։ 
Մեծածավալ հարցադրումների և նրանց պատասխանների քանակի 
հաշվարկի աշխատանքը հեշտացնող գործիք է։ Հարթակը 
կարողանում է հաշվարկել բառերը կամ բառակապակցություները, 
բայց ոչ երկար նախադասությունները, ուստի հարցադրումները 
ձևակերպելուց անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի 
պատասխանը ենթադրի մեկ բառ, կամ բառակապակցություն։ 
Իհարկե, հարթակը կարողանում է հաշվել նաև թվերը։ Ավելի պարզ 
ձևակերպելով հարթակի աշխատանքը հարկ է նշել, որ այն 

հավաքում է հարցին տրված բոլոր պատասխանները և քանակական վերլուծություն կատարում, թե որ 
պատասխանից քանի հատ է տրվել։ 

 

Հարթակում աշխատանքի կառուցման հերթականությունը շատ պարզ է․ 

ա/ Ստեղծել հարցը, 

բ/ Հղումն ուղարկել օգտատերերին, որպեսզի լրացնեն պատասխանը, 

գ/ բացել պատասխանների վերլուծությունը և դիտել։ 

 

Աշխատանքը կազմակերպվում է հետևյալ քայլերի հաջորդականությամբ․ 

1․ Անհրաժեշտ տեղափոխվել կայք հետևյալ հղմամբ https://answergarden.ch/ 

2․ Սեղմել էկրանի աջ մասում գտնվող + նշանի վրա, 

3․ Topic (required) հատվածում մուտքագրել հարցը, 

4. More options (optional) հատվածում ընտրելով․ 

ա/ Brainstorm Mode-ը՝ հարցվողները կարող են ներկայացնել անսահմանափակ թվով 
պատասխաններ, ներառյալ նույն պատասխանի անսահմանափակ պատճենները, 

բ/ Classroom Mode-ը՝ պատասխանողները կարող են ներկայացնել անսահմանափակ թվով 
պատասխաններ, բայց կարող են յուրաքանչյուր 
պատասխան ներկայացնել միայն մեկ անգամ: 

գ/ Moderator Mode-ը՝ յուրաքանչյուր պատասխան 
կներկայացվի AntiGarden-ին, այնպես որ դուք կարող եք 
ձեռքով հաստատել այս գրառումները ձեր AnswerGarden-
ում: 

դ/ Locked Mode-ը՝ Կողպված ռեժիմ AnswerGarden-ը 
փակ է, և նոր պատասխաններ չեն կարող ներկայացվել: 

5․ Answer Length հատվածում ընտրում ենք պատասխանի չափը՝ 20 կամ 40 նիշ, 

6․ Admin Password․  կարող եք ստեղծվող պատասխանների այգու համար սահմանել գաղտնաբառ, 
որը  անհրաժեշտ է այլոց այն խմբագրելու և նրա տվյալները վերցնելու հնարավորություն չտալու համար,  
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7․ Reminder Email՝ նշվում է էլեկտրոնային փոստի հասցե, որին ուղարկվում է մուտքի տվյալները և 
ռեսուրսի հղումը  պատասխանի այգում խմբագրումները միայն գաղտնաբառով կատարելու համար,  

8․ Spam Filter՝ հատվածում կարող եք միացնել կամ անջատել զտիչը, որը չի ընդունի կամ դուրս 
կթողնի անցանկալի պատասխանները, 

9․ Case՝ հատվածում ընտրում ենք 
մուտքագրված պատասխանների համադրման-
դասավորման տարբերակը․ 

ա/ Lowercase-ի դեպքում Կրթություն, 
կրթություն և ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ պատասխանները 
կմիավորվեն՝ կրթություն բառով,  

բ, uppercase-ի դեպքում Կրթություն, 
կրթություն և ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ պատասխանները 
կմիավորվեն՝ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ բառով, 

գ/ no change՝ մեծատառ և փոքրատառ գրված 
տարբերակները չեն միավորվի, նրանք առանձին- 
առանձին կդիտարկվեն որպես պատասխաններ։ 

10․ Add Local Discoverability՝ հատվածում 
ընտրում ենք, թե որքան ժամանակ հարցադրումը 
ակտիվ լինի կամ որքան ժամանակ կարող են 
լրացնել այն օգտատերերը, ում ուղարկված է 
հարցադրման հղումը։ 

Բոլոր քայլերն ավարտելուց հետո 
անհրաժեշտ է սեղմել Create հրամանի վրա, իսկ դրանից հետո էկրանին հայտնված նոր տեսքի ներքևի 
հատվածի հրամաններից ընտրել․ 

Share հատվածը, որտեղ կա հնարավորություն կիսվելու ամենատարբեր սոցիալական ցանցերով, վերցնելու 
ռեսուրսի հղումը և  այն հղումը, որով ռեսուրսը կարող եք տեղադրել կայքերում։ 

Export հատվածում Export to CSV հրամանի օգնությամբ կարող եք ներբեռնել վերլուծությունը Էքսել 
ձևաչափով, 

Admin հատվածում կատարել արդեն պատրաստի ռեսուրսի խմբագրման աշխատանքներ, եթե դրա 
անհրաժեշտությունը կա՝ չմոռանալով այն պահպանել Save հրամանի օգնությամբ, 

QR հատվածում կարող եք գտնել ռեսուրսի QR կոդը, 

Moderate հատվածում, եթե նախապես ընտրել եք պատասխանների մոդերացիոն տարբերակը, կգտնեք 
մուտքագրված հարցերը, որոնց վրա մկնիկով քլիք անելով և ձախ մասում հայտնված կանաչ նիշքով 
պատկերի վրա քլիք անելով կհաստատեք մուտքագրված պատասխանների ընդունումը ռեսուրսում։ Մինչ 
ձեր կողմից որպես մոդերատոր պատասխանների հաստատելը, ռեսուրսում պատասխանները չեն երևա։ 
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Quizlet գործիքը 
 Quizlet առցանց պլատֆորմը բավական հետաքրքիր և արդյունավետ գործիք է հատկապես օտար 
լեզուների ուսուցման համար: Նշենք գործիքի մի քանի առանձնահատկություններ. 

� Ֆլեշ-քարտերի առցանց պլատֆորմ՝ ուսումնական նյութերի դյուրին մտապահման համար, 

� Պարզ և հետաքրքիր ուսումնառություն, 

� Խաղային ուսուցման 8 արդյունավետ ռեժիմներ, 

� Հարմարավետ օնլայն հավելված, 

� Հասանելիություն 24/7 ռեժիմով, 

� Անվճար հավելվածների բավական լայն ընտրանի։ 

Գործիքի ֆունկցիաները 

Գործիքը իր ֆունկցիոնալությամբ բավական լայն 
հնարավորություններ է ստեղծում արդյունավետ ուսումնառության կազմակերպման հարցում. 

o Կրթական մոդուլների ստեղծում ֆլեշ-քարտերի միջոցով, 

o Արդեն պատրաստի կրթական նյութի օգտագործում /մոտ 300 մլն/, 

o Առցանց համաժամանակյա խաղային տեխնոլոգիաների կիրառում։  

Ուսումնառության հինգ ռեժիմները հնարավորություն են տալիս օտար լեզուների ուսուցման 
հարցում բավական բարձր արդյունավետություն գրանցել. 

1. Քարտեր - ուսուցման հիմնական ռեժիմն է, որը հնարավորություն է տալիս դիտել յուրաքանչյուր 
քարտը՝ տերմինի և բացատրության տեսանկյունից: Կարելի է դիտել կամայական 
հերթականությամբ՝ օգտագործելով թե՛ ձայնային, թե պատկերային հավելումներ: 

2. Ուսուցում – Բազմակի ընտրանքի օգնությամբ ընտրել ճիշտ պատասխանը: 

3. Բանավոր խոսք –Հնարավորություն է տալիս ձևավորել լսողական ընկալման հմտություններ: 

4. Գրավոր խոսք – Հնարավորություն է տալիս զարգացնել գրավոր խոսքը: 

5. Թեստ – Սովորած նյութի ստուգում։ 

Quizlet- ի խաղային երեք ռեժիմները 

1. Ընտրություն - Անհրաժեշտ է համադրել երկու էլեմենտներ /տերմին և բացատրություն/ 

2. Գրավիտացիա - Անհրաժեշտ է տպել բացատրությունը, քանի դեռ տերմին-աստերոիդը չի 
ընկել Երկրի վրա 

3. Առցանց Quizlet - Սովորողները բաժանվում են խմբերի և մրցում միմյանց հետ: Խաղին 
հասանելիություն տրվում է կոդի միջոցով: Հաղթում է ավելի արագ ճշգրիտ պատասխաններ 
տվողը: 
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SShape Wordle գործիքը 
Այս գործիքը /https://www.shapewordle.com// հնարավորություն 

է տալիս ստեղծել պատկերի եզրագծերով սահմանափակված 
տարածք, որի եզրագծերից ներս հնարավոր կլինի տեղավորել 
տեքստը:  

Գործիքն ունի ձևերի հատուկ պահեստ՝ ձևերի բազմաթիվ 
կատեգորիաներով: Այն կարող է ստեղծել կոլաժ տեքստից՝ 
պատահականորեն ընտրված բառերով և դասավորել բառերը՝ ըստ 
պատկերի կամ ձևի:  

Հավելվածը անգամ 
ընտրում է տարբեր 
տառատեսակների և 
գույների գեղեցիկ համադրություն՝ յուրաքանչյուր բառի 
առավելագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Այն կարող է 
մի շարք տարբերակներ առաջարկել նույն բառակույտի համար, ինչը 
առավել լայն հնարավորություն կստեղծի բառապաշարի 
հարստացման համար:   

Կամայական թեմայի վերաբերյալ տեքստ տեղադրելիս 
հնարավորություն կունենանք թեմայի շուրջ բառապաշար 
կառուցելու, ամրապնդելու ու առաջարկվող թեման արվեստի 
միջոցով առավել պատկերավոր ներկայացնելու համար: 

 

SpellTower գործիքը 
 Բառապաշարի հարստացման մեկ այն հետաքրքիր խաղային գործիք է http://www.spelltower.com/  

հավելվածը: Այն հնարավորություն է տալիս էկրանին ներկայացված 
տառերով սալիկներից բառեր ստեղծել: Մասնակիցը կարող է ընտրել 
հարակից և անկյունագծային սալիկները: Հավելվածը ունի մի քանի 
խաղային ռեժիմներ, որտեղ մասնակիցը ջանում է հնարավորինս շատ 
բառեր կազմել, քանի դեռ տարբերակները չեն սպառվել: Վերջին 
թարմացումները հնարավորություն են տալիս խաղալ բազմամարդ 
ռեժիմով, 
իսկ 
մրցակցությո
ւնը առավել 

հետաքրքիր է դարձնում գործիքի կիրառությունը: 
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PPlot generator 
http://www.plot-generator.org.uk/ 
 

Plot Generator-ը գործիք է, որն օգնում է զարգացնել գրավոր խոսքը՝ պատմվածքներ ստեղծելու միջոցով: Այն 
բավական արդյունավետ է այն սովորողների համար, ովքեր սկսնակ են և նոր են յուրացնում լեզվական 
առանձնահատկությունները: Գործիքը օգնում է քայլ առ քայլ գրելու մի պատմություն, որը արվում է 
սովորողի կողմից բացատները պատմության վերաբերյալ տարբեր բառերի ընտրությամբ: Այնուհետև 
գործիքը համադրելով այս ամենը ներկայացնում է ամբողջական պատմությունը: Հետագայում սովորողը 
կարող է օգտագործել այդ սյուժեն։  
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Cloze text 
Cloze Text /http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html/ գործիքը բավական դյուրին քերականական գործիք է, որը 
հնարավորություն է տալիս աշակերտին ինտերակտիվ կերպով լրացնել նախատասության մեջ բաց թողնված 
բառերը: Տեքստը կարելի է վերացնել ցանկացած տեղից և պարզապես պատճենել տարածքում: Գործիքը 
հնարավորություն է տալիս ուսուցչին ընտրել տեքստից բառերի տեսակները /օր. բայեր և այլն…/: Եթե 
աշակերտի պատասխանը սխալ է, գործիքը այն ընդգծում է: Գործիքը բավական արդյունավետ կարելի է 
կիրառել բառապաշարի հարստացման, ինչպես նաև քերականության ուսուցման հարցում: 

 

 

 


