
5 

 

ՏՏՀՏ-ի կիրառությունը դասապրոցեսում 
 

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 
ուսուցիչների համար, որն օգնում է ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ ՏՀՏ գործիքները 
ուսումնական գործընթացում արդյունավետ կիրառելու գործում: 

Ձեռնարկի օգտագործման արդյունքում ուսուցիչը  կկարողանա 
կիրառել․ 

� ինտերնետ համակարգչային ռեսուրսները, որոնք 
հատուկ նախատեսված են ուսումնական խնդիրների 
լուծման համար, ներառյալ այնպիսիք, որոնք կարող են 
ստեղծվել կամ տեղայնացվել տվյալ երկրի մայրենի 
լեզվով ու մշակույթին համապատասխան 

� ուսուցման ինտերակտիվ, աշակերտակենտրոն մեթոդները, որոնք հիմնված են համագործակցային 
ուսուցման և յուրաքանչյուր սովորողին անհրաժեշտ կրթական ծրագրեր պարունակող անհատական 
համակարգչային սարք տրամադրելու սկզբունքների վրա: 

 

Նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով հնարավոր է. 

� ուսուցման նոր մեթոդների և տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառումը՝ համակցելով ուսուցման 
ավանդական մեթոդների հետ, 

� սովորողների կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման դյուրինացումը և նրանց առաջադիմության ու 
մոտիվացիայի բարձրացումը, 

� բոլոր սովորողների համար որակյալ և արդիական կրթություն ստանալու հավասար պայմանների 
ապահովումը՝ ներառյալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, ազգային 
փոքրամասնություններին պատկանող, գյուղական, սահմանամերձ ու մեկուսացված բնակավայրերի և 
այլ խոցելի խմբերից երեխաների համար, 

� դպրոցական տարիքից սովորողներին ժամանակակից ՏՀՏ-ին հաղորդակից դարձնելը, դրանցով 
աշխատել սովորեցնելը և տեղեկատվության լայն հասանելիությունն ապահովելը, 

� արդի դարաշրջանում խիստ անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների զարգացումը սովորողների 
մոտ, մասնավորապես՝ ստեղծագործ, քննադատական ու համակարգված մտածողության, 
մեդիագրագիտության, ինքնուրույն սովորելու և հետազոտական աշխատանքներ կատարելու, 
համագործակցային աշխատանքի և այլ հմտությունների զարգացումը, 

� հայալեզու էլեկտրոնային տարատեսակ ռեսուրսների ստեղծումը և օգտագործումը ուսումնական 
գործընթացում, 

� դասավանդողների՝ ՏՀՏ պատրաստվածության, գիտելիքների և հմտությունների զարգացումը և 
նրանց կողմից դասավանդման գործընթացում ՏՀՏ-ի ակտիվ օգտագործման ապահովումը: 

Ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ գործիքների կիրառումը նոր մակարդակի կբարձրացնի  ուսումնառության 
որակը՝ ապահովելով բոլոր սովորողների համար տարատեսակ էլեկտրոնային ռեսուրսների, 
համակարգչային սարքերի և համացանցային  կապի հավասար մատչելիությունը: 
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ՏՀՏ-ի սրընթաց զարգացումն արդի ժամանակաշրջանում բնականաբար նոր պահանջներ է դրել նաև 
կրթական համակարգի առջև ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում: ՏՀՏ-երը դարձել են որակյալ 
և արդիական կրթության հրամայական ու ուսուցման նորարարական գործիք: Ժամանակակից կրթական 
համակարգերում դրանք անչափ գործունակ միջոց են, որոնք խթանում են ստեղծագործ մտածողությունը, 
օգնում են սովորողներին ակտիվորեն ընդգրկվել ուսումնական գործընթացում, խորացնել ուսուցանվող 
նյութի իմացությունը, հասնել դպրոցական առարկաների առավել ընդգրկուն ընկալմանը, բարձրացնել 
առաջադիմությունը և հետաքրքրվածությունը, ստանալ անձնական պահանջմունքներին ավելի 
համապատասխան գիտելիքներ, ինչպես նաև կիրառել ժամանակակից ուսուցման, գնահատման ու 
ինքնագնահատման մեթոդներ: Դրանք նպաստում են մանկավարժների աշխատանքի որակի բարձրացմանը, 
նրանց մասնագիտական գիտելիքների ու ՏՀՏ հմտությունների զարգացմանը: 

ՏՀՏ-երը հնարավորություն են ընձեռում մուտք գործել մի հրապուրիչ ուսուցողական միջավայր, որտեղ 
հասանելի են գրեթե անսահմանափակ քանակությամբ բազմազան նյութեր ու տեղեկություններ, և 
ամենակարևորը՝ գիտելիքի ձեռք  բերման նպատակով ընդլայնել ուսումնական ծրագրերի ու դասագրքերի 
շրջանակները, փոփոխել հին մոտեցումները, առաջադրել և իրագործել բոլորովին այլ՝ որակապես նոր 
խնդիրներ: Ի վերջո ՏՀՏ-երը թույլ են տալիս դասավանդողին ու սովորողին հաղորդակցվել միևնույն 
միջավայրում և նույն «լեզվով»:         

ՏՀՏ-երն ունեն նորարարության զարգացումն արագացնելու, սովորողների գիտելիքները հարստացնելու 
ու խորացնելու, հմտությունները զարգացնելու, ինչպես նաև նրանց մոտիվացիան բարձրացնելու և ուսման 
մեջ արդյունավետ ներգրավելու ներուժ: Դրանք բարելավում և կատարելագործում են ուսումնական 
գործընթացը և օգնում դպրոցներին վերափոխվել: Էլեկտրոնային  ուսուցումը կրթական գործընթացի 
կազմակերպումն է ժամանակակից տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: 
Էլեկտրոնային ուսուցումը կարող է շոշափելիորեն ավելացնել սովորողների գիտելիքները, որի միջոցով 
մասնակիցները գործնական փորձ ու գիտելիք են ստանում համացանցից:  

Էլեկտրոնային  ուսուցումը  սովորողներին նոր հմտություններ և որակավորում ստանալու, նոր 
ուղղություներով զարգանալու հնարավորություն է ընձեռում: Էլեկտրոնային ուսուցման միջավայրեր 
ապահովող շատ ծրագրային ապահովումներ կան: Դրանց շարքում կան թե՛ կոմերցիոն նպատակով և թե՛ 
ազատ օգտագործման համար նախագծված համակարգեր։ Այդօրինակ ուսուցման միջավայրերից այս 
ձեռնարկում կներկայացվեն Google Classroom, Moodle, MS Teams,  էլեկտրոնային ուսուցման առցանց 
միջավայրերը: Էլեկտրոնային ուսուցման առավելություններից է՝ կրթություն ստանալու համեմատաբար 
ցածր ինքնարժեքը, էլեկտրոնային գրականության, առաջադրանքների և այլ նյութերի արագ 
հասանելիությունը, ուսուցման մեթոդների ճկունությունը, նյութերի համատեղ և բազմակի օգտագործումը, 
սովորողների մեծ լսարանի հետ աշխատելու առանձնահատկությունը, դասընթացների մասնակիցների և 
դասավանդողների աշխարհագրական դիրքից և ժամանակից անկախությունը, բարդ նյութերի  
ընկալողունակության բարձրացումը, նրանց սոցիալական հավասարության ապահովությունը և այլն։  

  
 

 

 

 

 

 



7 

 

GGoogle Classroom հարթակը՝ որպես առարկայական էլեկտրոնային 
ուսուցման հարթակ․ գործառույթներ և հնարավորություններ 
 

Google Classroom-ը ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու  և կառավարելու 
հարթակ է։ Այն թույլ է տալիս արդյունավետ իրականացնել սովորողների և ուսուցիչների 
համատեղ համագործակցությունը առցանց միջավայրում: Ուսուցման կառավարման 
համակարգերը թանկ են, և նրանցից շատերը դժվար է օգտագործել, սակայն այս 
հարթակը անվճար է և մատչելի։ GGoogle Classroom-ը թույլ է տալիս դպրոցներին և 
ուսուցիչներին ստեղծել վիրտուալ դասարաններ՝ դասի մասնակիցների հետ անվտանգ 
միջավայրում հաղորդակցվելու համար: Կախված համակարգի կարգավորումներից, 
ուսուցիչները կարող են դասեր ստեղծել և  ունենալ  դասարաններ: Ուսուցիչները կարող են տեղադրել  
հանձնարարությունները տարբեր խմբերի օգտագործողների համար։  Ստեղծված հանձնարարությունները և 
նյութերը  պահպանվում են  Google Drive-ի թղթապանակներում:  Օգտագործողները ստանում են 
էլեկտրոնային ծանուցումներ նոր գործունեության համար, ինչպես օրինակ, մեկնաբանություններ կամ 
հանձնարարականներ: 

Google Classroom-ը հեշտացնում է սովորողների և ուսուցիչների միջև նյութերի փոխանակումը և  թույլ 
է տալիս ներգրավված մնալ ուսումնական գործընթացում, անկախ նրանից, թե դա տեղի է ունենում առկա, թե 
հեռավար տարբերակներով:   

Google Classroom-ի հիմնական առանձնահատկություններն են. 

� Հայտարարություններ փակցնել: Որպես ուսուցիչ, դուք կարող եք հաղորդագրություններ և 
հայտարարություններ տեղադրել Google Classroom-ի առաջին էջում:  Դրանք կարող են լինել պարզ 
ողջույնի խոսքեր,  հայտարարություններ, առաջադրանքների հիշեցումներ, գնահատականների 
գրառումներ կամ ցանկացած հաղորդագրություն, որն անհրաժեշտ է՝ հաղորդակցվելու համար: 

� Առաջադրանքներ կատարել: Google Classroom-ը դասապրոցեսներ կազմակերպելու համապարփակ 
գործիք է: Ուսուցիչը կարող է վերբեռնել ֆայլեր, հանձնարարել առաջադրանքներ, նշել 
վերջնաժամկետներ, ինչպես նաև ցանկացած այլ տեղեկատվություն։  Սովորողները ծանուցումներ են 
ստանում առաջադրանքների վերաբերյալ և ավարտելուց հետո տեղադրում դրանք Google Classroom-
ում: 

� Անցկացնել թեստեր և վիկտորինաներ: Google Classroom-ը հնարավորություն է տալիս  ստեղծել 
վիկտորինաներ, թեստեր և տեղադրել հարթակում:  Վիկտորինաները կարող են լինել ցանկացած 
երկարության և բարդության, օրինակ ՝ բազմակի ընտրությամբ և կարճ պատասխանով: 

� Ծառայել որպես փաստաթղթերի գրադարան/պահոց։  Քանի որ Google Classroom-ը և Google Drive-ը 
ինտեգրված են, ապա  Google Classroom-ը կարող է ծառայել որպես հարմարավետ գրադարան, որի 
միջոցով հնարավոր է  Google Drive-ում առկա տարբեր նյութեր հասանելի դարձնել սովորողների 
համար: 

Google Classroom հարթակում կարելի է իրականացնել նաև հեռավար համաժամանակյա դասընթացներ 
Google Meet գործիքի միջոցով։ GGoogle Meet-ը վիդեոկոնֆերանսներ կազմակերպելու  գործիք է, որը  այժմ 
անվճար է բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն Google օգտահաշիվ։ Այն շատ հարմար  է հեռավար 
համաժամանակյա դաս անցկացնելու համար։  Հանդիպումների տևողությունը սահմնափակված չէ և կարող 
են մասնակցել մինչև 100 հոգի։   
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GGoogle Classrom մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է բացել  www.classroom.google.com  կայքը: Եթե 
դուք ունեք արդեն գրանցված Google 
հաշիվ, ապա կարող եք  համակարգ 
մուտք գործել ձեր հաշվով 

 

Մուտքագրեք գաղտնաբառը 
և  սեղմեք  NNext կոճակը: 

 

 

 Կբացվի հետևյալ էջը: 

 

Ցանկության դեպքում կարելի է փոխել համակարգի լեզուն, որի համար անհրաժեշտ  է. 

� մտնել հավելվածներ բաժինը, 
� սեղմել ““My Account” պիտակը, 
� բացվող պատուհանում ընտրել ““Data & parsonalization” հղումը, 
� “Language” բաժնում ընտրել նախընտրած լեզուն: 
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Վերադառնանք CClassroom հավելվածին և սկսենք ստեղծել  դասընթաց, որի համար անհրաժեշտ է սեղմել 
վերևի աջ անկյունում գտնվող ““+” կոճակը, որից հետո բացվող պատուհանում սեղմել ““Создать курс” հղումը: 

 

Բացվում է հետևյալ պատուհանը, որտեղ ””Название курса” մասում անհրաժեշ է մուտքագրել  դասընթացի 
 անունը /հայերեն/, 

“Раздел” մասում գրանցել առարկայի դասիչը: 

“Предмет” մասում մուտքագրել առարկայի անվանումը, 
իսկ ““Аудитория” մասում՝ լսարանը, որի համար 
նախատեսված է տվյալ դասընթացը: 

Վերջում, սեղմելով ““Создать” կոճակը, Դուք կստեղծեք Ձեր 
առաջին դասընթացը: 
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Դասընթացի կոդի միջոցով սովորողները կարող են միանալ տվյալ դասընթացին: 

Վերը նշված պատուհանի ““Задания” բաժնի ““+ Создать” կոճակի միջոցով կարելի է ստեղծել առաջադրանքներ, 
թեստեր, հարցումներ և այլն: 

 

Եկեք ստեղծենք առաջադրանք ““Создать”-“Задание” հրամանների միջոցով: 
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Տվյալների մուտքագրման ավարտից հետո, սեղմելով ““Создать задание” կոճակը, կստեղծվի տվյալ 
առաջադրանքը: Ստեղծված առաջադրանքը կարելի է խմբագրել, պատճենահանել և ջնջել: Ցանկացած 
ստեղծված առաջադրանք հայտնվում է GGoogle Drive-ում: 

 

Վերը նշված նկարում պատկերված է Google Drive մուտք գործելու կարգը: 
Դասընթացի յուրաքանչյուր թղթապանակում նպատակահարմար է տեղադրել տվյալ դասընթացի նյութերը: 
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Որպեսզի սովորողը կարողանա միանալ դասընթացին , ապա նա պետք է բացի  CClassroom  և սեղմի վերևի աջ 
անկյունում գտնվող ““+” կոճակը, որից հետո բացվող պատուհանում սեղմի ““Присоединиться” հղումը: 

 

Բացվում է մի պատուհան, որտեղ սովորողը պետք է մուտքագրի դասընթացի կոդը: Դասընթացի կոդը 
տրամադրվում է ուսուցչի կողմից: Կոդը մուտքագրելուց հետո, սովորողը դասընթացին միանալու համար 
պետք է սեղմի պատուհանի վերևի աջ մասում ““Присоединиться” կոճակը: 

 

Դասընթացի էջում սովորողը կարող է տեսնել՝ 

� դասընթացի անունը, ուսուցչի անունը, ազգանունը 
� ուսուցչի կողմից ներբեռնած նյութերը, «հայտարարությունները», «հանձնարարությունները», 
� սովորողը կարող է մեկնաբանություններ թողնել և այլն: 
� Սովորողը ““+ Добавить или Создать” կոճակի միջոցով կարող է ավելացնել գրառումներ, ֆայլեր և այլն: 
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MMicrosoft Teams հարթակը՝ որպես առարկայական էլեկտրոնային 
ուսուցման հարթակ. գործառույթներ և հնարավորություններ 
 

Microsoft Teams-ը գոյություն ունեցող բազմաթիվ էլեկտրոնային ուսուցման 
համակարգերից մեկն է, որը Office 365 ամպային պլատֆորմի մաս է կազմում և թույլ 
է տալիս իրականացնել առցանց ուսուցում, սովորողների և դասավանդողների միջև 
համագործակցություն և փոխազդեցություն: Տվյալ տեխնոլոգիան տրամադրում է 
տեխնիկական գործիքների հավաքածու, որն անհրաժեշտ է կրթական գործընթացի 
կազմակերպման համար՝ ընձեռելով լայն հնարավորություն հեռավար ուսուցման 
համար և թույլ տալիս. 
Դասավանդողին. 

� ստեղծել դասարաններ՝ սովորողների խմբերում ուսուցում կազմակերպելու համար, 
� սովորողներին տրամադրել ուսումնական նյութեր և ֆայլեր, 
� տեղադրել դասացուցակներ, հայտարարություններ, 
� հանձնարարել և ստուգել անհատական և խմբային առաջադրանքները, տրամադրել դրանք 

սովորողներին, հետևել, որ ժամանակին կատարեն և ստուգել, իսկ սովորողներն ստանում են 
առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետները, ներկայացնում դրանք և ստանում 
գնահատականներ, 

� ստեղծել վիրտուալ դասասենյակներ՝ սովորողներին հնարավորություն տալով ներկայացումներ 
ցուցադրել կամ կիսվել թվային գրատախտակով։ Բացի այդ, դասավանդողներն ու սովորողները 
կարող են համագործակցել  ոչ միայն գրատախտակի, այլ նաև տեքստի, աուդիոյի կամ տեսանյութի 
միջոցով, 

� կազմակերպել վեբինարներ, վիդեոդասախոսություններ կամ առցանց գործնական սեմինարներ, 
որոնք կարող են տեսաձայնագրվել առցանց դիտման համար: 

Սովորողին. 
 

� ընդգրկվել համապատասխան դասարանում, 
� միանալ որևէ այլ դասընթացի՝ ուղարկելով համապատասխան դաընթացին միանալու հայտ կամ 

մուտքի կոդը (եթե գիտի), 
� ստանալ և կատարել  հանձնարարություններ, 
� մասնակցել քննարկումների, 
� մասնակցել առցանց համաժամանակյա տեսահանդիպումների, 
� փոխանակվել հաղորդագրություններով և ստանալ ծանուցումներ: 

Microsoft Teams-ը  ժամանակակից կրթության ճկուն էկոհամակարգ է, անվտանգ ու ապահով հարթակ՝ 
միմյանց հետ կապվելու, ֆայլեր փոխանակելու, զրուցելու, միասին աշխատելու համար, սինխրոնիզացված է 
դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգի հետ և թույլ է տալիս ավելի դյուրին կառավարել 
ուսումնական գործընթացը: Այն ԿԳՄՍՆ-ի կողմից խրախուսվել է՝ ելնելով տեղեկատվական 
անվտանգության, ուսումնական գործընթացի առավել լիարժեք կազմակերպման գործիքների, ինչպես նաև 
անվճար լինելու հանգամանքից։ Հարթակը համախմբում է հանդիպումների, վիդեոկոնֆերանսների, 
զրույցների, զանգերի հնարավորություններ, Office 365 հավելվածներ և այլ գործիքներ:  
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MMoodle հարթակը՝ որպես առարկայական 
էլեկտրոնային ուսուցման հարթակ․գործառույթներ 

և հնարավորություններ 
 

Moodle-ի հիմնական գործառույթները. 
Կայքի կառավարում. 

� կայքը ղեկավարվում է ադմինիստրատորի կողմից, 
� կայքի կազմաձևումն իրականացվում է ինչպես տեղադրման ընթացքում, այնպես էլ այն ժամանակ, երբ 

տեղակայված է Moodle հեռավար ուսուցման համակարգը. անհրաժեշտության դեպքում կարող եք 
կարգաբերել գույները, տառատեսակները, տեղում գտնվող օբյեկտների գտնվելու վայրը, կարող եք 
ընդլայնել հեռավար ուսուցման համակարգի գործառույթը Moodle ՝ լրացուցիչ մոդուլների օգնությամբ, 

� լեզուների փաթեթների օգտագործումը թույլ է տալիս տեղակայել Moodle հեռավար ուսուցման 
համակարգը ցանկացած լեզվով, 

� բաց կոդերի օգտագործումը թույլ է տալիս կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ համակարգի 
ֆունկցիոնալության մեջ: 

Օգտագործողի կառավարում. 

� թույլատրվում է օգտագործողների գրանցման մի քանի եղանակ՝ ինքնագրանցում, ադմինիստրատորի 
կողմից ձեռքով գրանցում, LDAP օգտագործման և այլն, 

� Moodle հեռավար ուսուցման համակարգը հնարավորություն է տալիս օգտվողներին ինքնաբերաբար 
հիշեցնել գաղտնաբառերը (գաղտնաբառը ուղարկվում է օգտագործողին էլ. փոստով), 

� Moodle-ի հեռավար ուսուցման համակարգի շրջանակներում իրականացվում են չարտոնված մուտքի դեմ 
բոլոր անհրաժեշտ պաշտպանության մեխանիզմները, 

� սովորողները կարող են իրենց պրոֆիլը լրացնել ըստ ցանկության, 
� Moodle հեռավար ուսուցման համակարգում սովորողներին դասընթացներ նշանակելու համար 

օգտագործվում է գործիքների լայն տեսականի՝ հեռավորության դասընթացներ նշանակելու բանալին, 
ձեռնարկի հանձնարարությունը և այլն, 

� դերերը օգտագործվում են Moodle հեռավար ուսուցման համակարգում օգտագործողի իրավունքները 
կառավարելու համար, 

� օգտագործողի իրավունքները կարող են հանձնվել տարբեր օբյեկտների, ինչպիսիք են հեռավար 
ուսուցման դասընթացները: 

Դասընթացի կառավարում. 

� լռելյայն, ուսուցիչը լիովին վերահսկում է դասընթացի հատկությունները (ուսուցչի 
հնարավորությունները կարող են սահմանափակվել ադմինիստրատորի կողմից), 

� դասընթացներ կազմակերպելու համար կարող են օգտագործվել տարբեր ձևաչափեր: Օրինակ ՝ SCORM 
ձևաչափը, թեմայի վրա հիմնված ձևաչափը և այլն, 

� յուրաքանչյուր դասընթացի համար կարող են ստեղծվել անհատական պարամետրեր, 
� Moodle հեռավար ուսուցման համակարգը առաջարկում է ինտերակտիվ տարրերի լայն տեսականի՝ 

ֆորումներ, թեստեր, բառարաններ, ռեսուրսներ, զրույցներ և այլն, 
� յուրաքանչյուր դասընթացի համար հետևում է սովորողի գործունեության վերաբերյալ ամբողջական 

տեղեկատվություն, 
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� Moodle հեռավար ուսուցման համակարգը ինտեգրված է փոստային համակարգերին. արդյունքում, 
ուսուցչից ստացված տեղեկատվությունը սովորողներին և հակառակը, հնարավոր է փոխանցել 
էլեկտրոնային փոստով, 

� հեռավար ուսուցման դասընթացները կարելի է փաթեթավորել մեկ ZIP փաթեթում՝ օգտագործելով 
«Կրկնօրինակում» գործառույթը, 

� Moodle հեռավար ուսուցման համակարգում անցկացվող հեռավար ուսուցման դասընթացների տարրերը 
կարող են ներմուծվել այլ դասընթացներից: 

ԴԴասի պլանավորում 
Դասի ամենօրյա պլանավորումը դասի արդյունավետության հետ 
կապված մտահղացումների արդյունավետ իրագործման 
հրամայականն է։ Դասի պլանավորման բաղադրիչներն են՝  

�  Դասի թեման։  
�  Դասի նպատակները (կրթական, զարգացողական, 

դաստիարակչական և այլն)։  
� Դասի տեսակը (նոր նյութի յուրացման, ամրապնդման, 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների 
ստուգման, յուրացված նյութի համակարգման և 
ընդհանրացման)։ 

� Դասի հիմնական փուլերին հատկացվող ժամանակի 
բաշխում։ 

� Դասի ընթացքը։ 
� Դասի հենքային հասկացությունների ձևավորման փուլերը 

(հասկացությունների ներմուծում,օրինակների ներկայացում, որոնցում կիրառված են այդ 
հասկացությունները, հասկացությունների էական և ոչ էական առանձնահատկությունների 
առանձնացում, էական առանձնահատկությունների վրա հիմնված հասկացությունների սահմանում)։ 

� Դասավանդման մեթոդները՝ բանավոր (անհատական, համընդհանուր) կամ գրավոր (ինքնուրույն, 
ստուգողական աշխատանք, թելադրություն) հարցում, դասախոսություն, բացատրություն, 
խնդրահարույց բացատրություն, պատմվածք, զրույց, զրույցի տարրերով պատմվածք, տեղեկույթի 
աղբյուրների հետ ինքնուրույն աշխատանք, վարժություն, դերային խաղ, վարժությունների և 
խնդիրների կատարում սովորական կամ խաղային ձևով։ 

�  Աշխատանքների ընդունում․ սխեմայի կազմում, աղյուսակների հետ աշխատանք, դասագրքի 
տեքստի հետ աշխատանք, նկարագրությունների կազմում։  

       

Դասի պլանը կազմելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ 
առանձին դասերի պլանավորված խնդիրները պետք է 
հանդիսանան ամբողջ ուսումնասիրվող նյութի ընդհանուր 
խնդրի բաղկացուցիչ մասը։ Դասի ընթացքում բացահայտված 
գիտելիքների բաղադրիչները պետք է ապահովեն այս կամ այն 
ամբողջական խնդրի լուծման որոշակի մասը։ Առանձին 
դասերի կոնկրետ խնդիրները պետք է դիտարկվեն մյուսների 
հետ փոխկապակցված։ 
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MMind mup առցանց հավելվածը՝ որպես դասի պլանավորման և 
էլեկտրոնային ռեսուրսների պաշարման տիրույթ 

 

Mind Mup («Մտքերի քարտեզ ») առցանց գործիքը օգտագործվում է նյութը սխեմաների միջոցով 
ներկայացնելու համար: Այս դասընթացում նպատակահարմար է գործիքն օգտագործել դասի պլանը 
սխեմատիկ ներկայացնելու համար, որի արդյունքում հնարավոր կլինի մեկ հղմամբ ներկայացնել մեկ դասի 
պլան ՝ դասին անհրաժեշտ բոլոր դիդակտիկ նյութերով, հղումներով և էլեկտրոնային պաշարներով: 

Mind Mup   («Մտքերի քարտեզ ») առցանց գործիքը, որպես «դասի պլան» հնարավորություն է տալիս. 

� դասի բոլոր կառուցվածքային տարրերը ներկայացնել առանձին-առանձին՝ կցելով դրանց 
անհրաժեշտ նկարագիր և տարբեր ֆայլեր  (docx., ppt, pdf, jpeg և այլ) և հղումներ,  

� պատրաստի  Mind Mup-ը հնարավոր է   արտահանել  docx., ppt, pdf, jpeg և այլ ֆորմատներով 
� հրապարակել հղմամբ և խմբագրել (անգամ այլ օգտատերերի, ովքեր հեղինակ չեն, սակայն ունեն 

համապատասխան թույլտվություն), 
� ստեղծված Mind Mup-ը    («Մտքերի քարտեզ»)  հնարավոր է պահպանել ամպային տեխնոլոգիաների 

միջոցով: 

 Mind Mup տարածք մուտք գործելու և գրանցվելու համար կատարվում են հետևյալ քայլերը.   
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