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CCanva առցանց գործիքի տիրույթ մուտք գործելու, գրանցվելու և աշխատելու համար անհրաժեշտ է 
ցանկացած զննարկիչում մուտքագրել canva.com հասցեն,  մուտք գործել Gmail, facebook հաշիվներից որևէ 
մեկով կամ էլ. փոստով և իրականացնել ներքոնշյալ հաջորդական քայլերը:  

 

 

 

Սահիկաշար ստեղծելու համար անհրաժեշտ է առաջարկվող գործիքաշարից ընտրել 
«Презентации»  պիտակը, բացված պատրաստի շաբլոնների ցանկից օգտվելով ընտրել սահիկաշարի ֆոնը, 
որը կարելի է ենթարկել խմբագրման՝ փոփոխելով թե գույնը, թե՛ առաջարկվող բլոկների չափսերը,  հեռացնել 
կամ ավելացնել դրանք, ստեղծելով սահիկաշարի առաջին սահիկը, 
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կամ ստեղծել սեփական դիզայնը՝ օգտվելով ծրագրի գործիքակազմից: 
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Աշխատանքի սկզբունքը նման է MS PowerPoint ծրագրին, այսինքն՝ սահիկաշարում կարողանում ենք 
ներմուծել գրաֆիկական պատկերներ, տեքստ, տեսանյութեր, ձայնային ինֆորմացիա, դիագրամներ, 
գրաֆիկներ, հղումներ, անիմացիաներ և այլն: Սակայն այս ծրագրի միջավայրում աշխատելն անհամեմատ 
ավելի դյուրին է, որովհետև կայքի միջերեսը պարզ է, հեշտ կարելի է կողմնորոշվել և, առաջարկվող 
գրադարանից օգտվելով, արագ ձևավորել սահիկաշարը, որը պահպանվում է առցանց, կիսվել սահիկաշարի 
հղումով՝ նախապես դիտման կամ խմբագրման կարգավորումներ տալով, ինչպես նաև պատրաստի 

սահիկաշարը բեռնել անձնական համակարգիչ PNG, JPG, PPT, MP4 ձևաչափեր ունեցող ֆայլերի տեսքով։  
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Գործիքը դասավանդողին հնարավորություն է ընձեռում նաև իրական ժամանակում կազմակերպել 
քննարկում սահիկաշարի շուրջ՝ նախապես սովորողներին հրահանգելով մուտք գործել  canva.live կայք՝ 
տրամադրելով համապատասխան մուտքի կոդ կամ ուղղակի պատճենելով ուղիղ միացման հղումը, 
ուղարկել սովորողներին:  

 

Ծրագրի միջավայրում հնարավոր է նաև տեսադաս տեսագրել և տեսանյութը սովորողներին ուղարկել դասից 
առաջ՝ կիրառելով «շրջված դասարան» մեթոդը: Տեսադաս ձայնագրելու համար օգտվել «Презентация и 
запись» գործառույթից, ապա ստորև նկարագրված քայլաշարով իրականացնել ձայնագրությունը, որը կարող 
է ուղեկցվել թե՛ տեսա, թե՛ ձայնային ուղեկցությամբ:  
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Տեսանյութը կարելի է պահպանել առցանց տիրույթում, ներբեռնել, կիսվել հղումով կամ հեռացնել: 
Իսկ պատրաստի սահիկաշարի հղումով կիսվել ներքոնշյալ քայլաշարով. 
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Գործիքը հնարավորություն է տալիս դասավանդողին իր տիրույթում ստեղծել դասարաններ, դասարանում 
ընդգրկել սովորողներին, բաժանել խմբերի, անհրաժեշտության դեպքում՝ կազմակերպել հեռավար ուսուցում: 
Canva for Education-ի շնորհիվ սովորողներն ու դասավանդողները կարողանում են համագործակցել, ստեղծել 
աշխատանքներ և խմբագրել դրանք իրական ժամանակում, թողնել մեկնաբանություններ, ավելացնել նոր 
գրաֆիկա, խմբագրել տեքստը, սովորել միասին: CCanva առցանց գործիքի «քաշել և թողնել» (drag and drop) 
գործառույթի շնորհիվ հեշտանում է համագործակցությունը դասարանում և դրանից դուրս: CCanva-ն 
օպտիմիզացված է նաև Chromebook-ների համար և միջպլատֆորմային է:  

Դասարան ստեղծելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ներքոնշյալ քայլերը. 
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Մասնակիցներին դասարան կարելի է հրավիրել՝ ավելացնելով նրանց էլ․ փոստի հասցեները կամ 
ուղարկելով հրավերի հղում, որի միջոցով մասնակիցները կմիանան համապատասխան դասարանին: 
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Այսպիսով, CCanva առցանց գործիքն օգտագործելով, դասավանդողները հնարավորություն կունենան. 

� սահիկաշարեր պատրաստել՝ դասապրոցեսի տարբեր փուլերում արդյունավետ աշխատանք 
կազմակերպելու նպատակով, 

� անհամեմատ դյուրին տարբերակով ստեղծել և պահպանել  առցանց էլեկտրոնային 
ուսումնադիդակտիկ նյութեր, 

� ներբեռնել ստեղծված սահիկաշարերը անհատական համակարգչում, 
� տարածել սահիկաշարերը հղմամբ, 
� ստեղծված սահիկաշարերը արագ խմբագրել և ստեղծել նորերը, 
� դասարաններ ստեղծել և սովորողների հետ համագործակցային աշխատանք իրականացնել, 
� տեսադասեր պատրաստել և դրանցով կիսվել: 
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ԱԱռցանց ռեսուրսներ, որոնք կպատկերազարդեն ձեր յուրաքանչյուր 
դասը 

 

Անկախ ուսուցչի առջև դրված նպատակներից՝ դասարանի հետ 
շփվելու համար առցանց բազմազան ռեսուրսներ են պետք: Եվ գաղտնիք չէ, որ այդպիսի ամպային 
ռեսուրսները բազմազան են:  
 
 Ինչպե՞ս ընտրել «անհրաժեշտ»-ը այս բազմազանությունից` ամենահարմարը, լավագույնը: 
Ընտրության համար երեք հիմնական չափանիշներ կան. 

1. ինտուիտիվ հասկանալի, պարզ ինտերֆեյս,  
2. սովորողների գրանցման անհրաժեշտության բացակայություն (ուսուցչի համար պարտադիր է) 
3. բազմաֆունկցիոնալություն (ռեսուրսը կարելի է օգտագործել դասի ցանկացած մասում ՝ տարբեր 

առաջադրանքների համար)։ 

Mentimeter-ը՝ 

� ունիվերսալ է, 
� արդյունավետ,  
� ժամանակ է խնայում,  
� էներգիա է տալիս,  
� ցույց է տալիս այն, ինչ ուզում եք:  

 
Այս առցանց ծառայությունը կարող է հաջողությամբ օգտագործվել կրթական նպատակներով. 

� բաց դասերի անցկացման համար, 
� հեռավար համաժամանակյա դասերի համար,  
� ուսուցիչների համար նախատեսված վարպետության դասերի համար, 
� սոցիալական հարթակներում առցանց հարցումների համար: 

Mentimeter-ը ձևավորող գնահատման հիանալի գործիք է. 

� սովորողները կարող են տեսնել իրենց գնահատականները,  
� ուսուցիչը կարող է տալ «+» 1-3 տեղի համար,  
� ուսուցիչը կարող է գնահատականներ նշանակել լավ մշակված հարցման կամ վիկտորինայի համար: 

Այսպիսի առաջադրանքներ ուսուցիչը դասաժամին կարող է տալ. 

� տնային առաջադրանքը ստուգելիս, որպես հիմնական գիտելիքների իրականացում, 
� նոր նյութի ըմբռնման նախնական ստուգման փուլում,  
� դասի կեսին ՝ որպես խնդրահարույց բաժինների հետազոտման գործիք,  
� դասի ամփոփման փուլում:  

Սովորողները ևս կարող են իրենց դասընկերների համար հարցումներ ստեղծել ուսումնասիրված 
թեմաների վերաբերյալ (բոլորը գիտեն, թե որքան դժվար է նրանց համար գրագետ հարցեր գրելը): Եվ, 
իհարկե, այդպիսի առաջադրանքների կատարումը դասարանում ստեղծում է ուրախ և երջանիկ մթնոլորտ, 
նույնիսկ եթե չեն հաղթում: 
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ԾԾանոթացեք՝ Mentimeter! 
 

 

Mentimeter –ը առցանց ռեսուրս է, որը նախատեսված է ստեղծելու. 

� ինտերակտիվ ցուցադրություններ,  
� հարցումներ, 
� համաժամանակյա քվեարկություններ, որը հնարավորություն է տալիս ակնթարթային հետադարձ 

կապ ապահովել լսարանի հետ։ 

Հնարավորությունները․ 

Կայքում հնարավոր է անվճար գրանցվել և գործիքները օգտագործել: Անվճար տարբերակը թույլ է տալիս.  

1. Ստեղծել անսահմանափակ ինտերակտիվ ցուցադրություններ/թեստեր/հարցումներ, 
2. դասին ներգրավել անսահմանափակ սովորողների, 
3. արտահանել նկարներ և PDF ֆորմատով ֆայլեր, 
4. 2 հարց յուրաքանչյուր մեկ ցուցադրության համար, 
5. 5 տեստ մեկ ցուցադրության համար։ 

Այս ֆունկցիաները բավարար են՝ լիարժեք օգտագործելու ռեսուրսը տարբեր նպատակներով: 
Առցանց հարցումը կարող է ներառել մի շարք հարցեր տարբեր պատասխաններով. 

1. բազմակի ընտրանք /մեկ կամ մի քանի ճիշտ պատասխաններով/, 
2. բաց պատասխան, 
3. գնահատում ըստ սանդղակի, 
4. պատասխանների դասակարգում 100% -ի սահմաններում, 
5. պատասխանի մուտքագրում կոորդինատային հարթության վրա կետի տեսքով: 

 Հարցում անցկացնելու համար պահանջվում են հետևյալ տեխնիկական սարքերը. 

� պրոյեկտոր պատկերը ցրելու համար՝ ուսուցչի մոտ, 
� սմարթֆոններ կամ պլանշետներ ինտերնետ հասանելիությամբ` սովորողների համար: 

Քվեարկությունն իրականացվում է կայքում, այնպես որ սմարթֆոնի կամ պլանշետի վրա հատուկ 
ծրագիր չի պահանջվում ներբեռնել:  
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ԱԱռցանց հարցում պատրաստելու եվ անցկացնելու կարգի համառոտ նկարագրություն. 

1. Ուսուցիչը նախապես ստեղծում է հարցում, ներառելով մեկ կամ մի քանի հարց: 

2. Դասարանում ուսուցիչը հարցումն իրականացնում է համակարգչով: Էկրանի վրա (հարցման 
արդյունքների տախտակ) ցուցադրում է հասցեն և հարցման կոդը սովորողների համար: 

3. Սովորողները մուտք են գործում www.govote.at կայք, մուտքագրում հարցման կոդը և պատասխանում 
հարցին (հարցերին): 

4. Հարցման արդյունքները ակնթարթորեն ցուցադրվում է էկրանին: 

Հարցում կարելի է կատարել ինչպես համաժամանակյա ռեժիմով (դասարանում ՝ «այստեղ և հիմա»), 
այնպես էլ հաջորդական (ցանկացած պահի սահմանված ժամանակահատվածում): 

Ծրագրի կարգավորումները թույլ են տալիս. 

� սահմանել հարցմանը մասնակցության եղանակը. ուսանողը կարող է պատասխանել միայն ընթացիկ 
հարցին կամ բոլորին, 

� փոխել արդյունքների ցուցադրման ձևը, 
� հարցման համար սահմանել ժամանակ, 
� ջնջել արդյունքները և վերակազմել հարցումը, 
� առաջարկել QR կոդ՝ արագ մուտք գործելու համար, 
� օգտագործել հատուկ պլագին ՝ հարցման մեջ MS PowerPoint ներկայացումը ներդնելու համար (2013 

վերսիայի համար), 
� Հարցմանը թույլատրելու համար կարելի է հղումը փոխանցել կամ html կոդը ներկառուցել բլոգում 

կամ որևէ հեռավար LMS հարթակում: 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Գրանցում 
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