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Պատրաստի Mind Mup-ի   («Մտքերի քարտեզ») նմուշ-օրինակ. 

 

 

Mind Mup   («Մտքերի քարտեզ ») առցանց գործիքով դասի պլան ներկայացնելիս կունենաք. 

� առցանց դասի պլան ամբողջական պաշարներով և նյութերով, 
� ստեղծված դասերի պլանների արագ խմբագրում և նորերի ստեղծում, 
� ստեղծված դասերի պլանների պահպանում անհատական համակարգչում տարբեր ֆորմատներով, 
� ստեղծված ռեսուրսների հասանելիության ապահովում աշակերտների համար հղման միջոցով, 
� տնային առաջադրանքների հանձնարարում առցանց գործիքի միջոցով։ 
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ՈՈւսումնադաստիարակչական գործընթացի պլանավորում առցանց 
Wisemapping գործիքների միջոցով 

Ի՞նչ է WiseMapping-ը: 
Մտքի քարտեզը դիագրամ է, որն օգտագործվում է կենտրոնական 
առանցքային բառի կամ գաղափարի շուրջ կապակցված և 
կազմակերպված այլ բառերի, գաղափարների, առաջադրանքների կամ 
այլ իրերի ներկայացման համար: Այն օգտագործվում է գաղափարների 
առաջացման, պատկերացման, կառուցվածքի և գաղափարների 
դասակարգման համար, և որպես օգնություն ուսումնասիրության, 
կազմակերպման, խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման 
գործում: Այն պատկերի վրա հիմնված դիագրամ է, որը ներկայացնում է  
տեղեկատվության մի մասի միջև այլ կապեր՝այս կապերը 
ներկայացնելով ճառագայթային, ոչ գծային գրաֆիկական ձևով:  

Մտքի քարտեզը նման է իմաստաբանական ցանցին կամ ճանաչողական քարտեզին, բայց օգտագործված 
հղումների տեսակների վերաբերյալ պաշտոնական սահմանափակումներ չկան: Տարրերը ինտուիտիվ 

կերպով դասավորված են ըստ հայեցակարգերի 
կարևորության և դրանք կազմակերպվում են 
խմբավորումների, մասնաճյուղերի կամ 
տարածքների:  
Ինչպես նշվեց վերևում, WWiseMapping առցանց 
գործիքը օգտագործվում է նյութը սխեմաների 
միջոցով ներկայացնելու համար: Այս ձեռնարկում 
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: 

 WWiseMapping առցանց գործիքը, որպես «դասի պլան» հնարավորություն է տալիս . 

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

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

համապատասխան թույլտվություն), 
� ստեղծված WWiseMapping -ը  հնարավոր է պահպանել ամպային տեխնոլոգիաների միջոցով: 
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Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի պլանավորում առցանց 
Popplet գործիքի միջոցով 

 

Popplet գործիքը հնարավորություն է ընձեռում ստեղծել սխեմատիկ 
նախագծվող քարտեզներ։ Մանկավարժության մեջ այն բոլորիս  ծանոթ է 
որպես քարտեզագրում, որն իրենից ներկայացնում է միմյանց հետ 
տրամաբանորեն,  դասակարգված  կամ որոշակի կապով կապված 
շրջանակներ՝  ինֆորմացիոն բլոկներ։ 

Popplet- ը  կարելի է դիտարկել որպես առցանց գործիք, որով հնարավոր է 
նաև կազմակերպել մտագրոհ  դասի խթանման փուլում։ Կայքում գրանցումն անվճար է։ Սակայն 
ստեղծվող popplet-ների քանակը սահմանափակ է։ Անվճար թույլ է տալիս ստեղծել մինչև 5 popplet, դրանից 
ավել քանակությամբ ստեղծելու համար նախատեսված է ամսական կամ տարեկան  վճար։ Ընդ որում, և 
վճարովի և անվճար տարբերակների դեպքում կայքի գործիքներն ամբողջությամբ հասանելի են, միայն 
ստեղծվող  popplet-ների քանակն է թույլ տալիս ավելացնել։ Ստեղծված ռեսուրսները հնարավոր է լինում 
ուղարկել այլ հասցեատերերի՝ անմիջապես նրանց էլեկտրոնային փոստերը մուտքագրելով կամ ռեսուրսի 
հղումն ուղարկելով։ 

Popple-ի  ինֆորմացիոն բլոկներում կարելի է տեղադրել տեքստ, պատկեր, հղումներ և հոլովակ։   

Այս գործիքի օգնությամբ կարելի է իրականացնել․ 

ա/ Դասապլանավորում։ Յուրաքանչյուր բլոկում տեղադրելով դասավանդման ամեն քայլի համար 
անհրաժեշտ ռեսուրսի հղումը, դասի բովանդակությունը և այլն։ Ավելի կոնկրետ կարող ենք ասել, որ նրա 
օգնությամբ նախագծվում են մանկավարժական սցենարներ, որոնցով ուսուցչի կողմից իրականացվում է 
դասը։  

Popplet-ով հնարավոր է նախագծել  դասի պլան, մանկավարժական սցենար, իրականացնել  դաս։ 

բ/ Հետազոտական նախագծեր։ Այս գործիքի օգնությամբ կարելի է սովորողներին հանձնարարել 
իրականացնել հետազոտական կամ խմբային աշխատանքի ներկայացում, քանի որ PPopplet-ով ստեղծվող 
ռեսուրսում առկա բլոկները փոխարինում են ֆլիպչարտին, վատման թղթերին և պաստառներին։ PPopplet-ով 
հնարավոր է նախագծել  ներկայացման ռեսուրսներ, իրականացնել ներկայացում։ 

գ/ Դասանյութի մատուցում։  Հաճախ դասի, կամ թեմայի բովանդակությունը ավելի արդյունավետ մատուցելու 
համար անհրաժեշտ է լինում  այն տրոհել կամ նրանից առանձնացնել տարբեր տրամաբանական 
հատվածներ, վերախմբավորել, անցում ապահովել մի փունջ գաղափարից մյուսը, որը որքան էլ 
մանկավարժական միտքը թույլ տա, միևնույն է՝ ակնառու դասավորության, կամ համակարգման դեպքում,  
դասախոսության հետ համեմված, նախագծված, համակարգված ռեսուրսով ավելի հեշտ է ընկալվում։ 
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ԱԱռցանց գնահատում իրականացնող ՏՀՏ գործիքներ 
Գնահատումը ուսուցման գործընթացի վերաբերյալ և նրա կատարելագործման համար փաստեր, 

հավաստի, բազմակողմանի տվյալներ հավաքագրելու շարունակական գործընթաց է` ուղղված ուսուցման 
գործընթացի զարգացմանն ու կատարելագործմանը: Այն պետք է արտացոլի առկա լավագույն փորձը, 
ներկայացնի տարբեր կողմերից, խթանի սովորողների և դասավանդողների համատեղ գործունեության 
արդյունավետ զարգացումը: 

Անհրաժեշտ է, որ գնահատումը լինի. 

� համապատասխան 
� հավաստի 
� համարժեք 
� կառավարելի 
� անկողմնակալ 
� արդար 
� արժանահավատ 
� թափանցիկ 

Գնահատում իրականացնելիս հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը կարևորում է 
յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնառությունը հետազոտությունների միջոցով և հենվում է ուսուցման 
ընթացքի ու արդյունքների որակի վրա: 

Գնահատման տեսակները. ուսուցանող և միավորային գնահատում 
Սովորողների ընթացիկ գնահատման ժամանակակից մեթոդաբանության համաձայն՝ ընթացիկ 

գնահատման համակարգը բաղկացած է փոխադարձաբար միմյանց լրացնող երկու ձևերից՝ ուսուցանող 
գնահատում և սովորողների առաջադիմության միավորային գնահատում: 

Գիտելիքների ուսուցանող գնահատումն  ակտիվացնում է  սովորողների իմացական գործունեությունը, 
բարձրացնում ուսման արդյունավետությունը և որակը։ Այն դասավանդողին հնարավորություն է տալիս 
պարզելու յուրաքանչյուր սովորողի, խմբի ձեռքբերումները, ինչպես նաև բացահայտելու դժվարություններն 
ու բացթողումները: 

Գնահատման այս ձևը կարող է հանգեցնել դասավանդման ընթացքում առաջացած դժվարությունների 
 հայտորոշման և շտկման գործողությունների: 

Ուսուցանող գնահատման արդյունքներից ելնելով՝ դասավանդողը կարող է համապատասխան 
եզրակացություններ անել դասավանդման որակի մասին և միջոցներ ձեռնարկել այն բարելավելու համար:  
Ուսուցանող գնահատման ժամանակ թվանշանային գնահատում չի իրականացվում: 
 

Ուսուցանող գնահատում իրականացնելիս առաջարկվում են աշխատանքների տարբեր տեսակներ. 

� կարճ ժամանակի համար նախատեսվող առաջադրանք, 
� խմբային կամ զույգերով առաջադրանք, 
� տնային աշխատանք, 
� ինքնուրույն կատարման ուսումնական առաջադրանք, 
� բաց հարցերով քննարկում, 
� ինքնագնահատում, 
� փոխադարձ գնահատում, 
� գործնական աշխատանք: 
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Ուսուցանող կարճատև գնահատումը կարող է իրականացվել գրավոր կամ բանավոր՝ ՏՀՏ գործիքների 
միջոցով, որոնցից այս ձեռնարկում ներկայացված է LearningApps առցանց գործիքը:  

Սովորողների առաջադիմության միավորային գնահատումը նպատակահարմար է իրականացնել 
գրավոր աշխատանքների ձևով: Այդօրինակ գնահատում իրականացվում է ինչպես ամեն թեմայի վերջում, 
այնպես էլ դասընթացի ավարտին: Առաջադիմության միավորային գնահատման նպատակը սովորողների 
ստացած գիտելիքների ու կարողությունների ստուգումն է՝   պարզելու ու գնահատելու համար նրանց 
առաջադիմությունը: Ստուգման արդյունքները  օգտագործվում են  սովորողին  և նրա ծնողին սովորողի 
առաջադիմության մակարդակի մասին տեղեկացնելու, իսկ  ղեկավարությանը՝ ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման մասին զեկուցելու համար: Առաջադիմության միավորային գնահատումը նպատակ է 
հետապնդում նաև բացահայտելու այն բացթողումները, որոնք պիտի հաշվի առնվեն հաջորդ թեմաներն 
ուսումնասիրելիս, օգնեն շտկելու ուսուցման թերությունները և նպաստեն ուսուցման բարելավմանը: 
Առաջադիմության միավորային գնահատման գնահատականն օգտագործվում է սովորողի առաջադիմության 
վերջնական գնահատականը ձևավորելու ժամանակ: Առաջադիմության միավորային գնահատման 
ամենատարածված ձևերից է գնահատման իրականացումը թեստային առաջադրանքների միջոցով: 
Առաջին հայացքից թեստային առաջադրանքների կազմումը բավականին դյուրին է, սակայն այն լուրջ 
մանկավարժական գործընթաց է, որը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին. 

� հետապնդի որոշակի նպատակ, 
� ունենա տեխնոլոգիական բնույթ (հնարավոր  լինի թեստավորում իրականացնել նաև 

տեխնոլոգիական միջամտությամբ), 
� ձևակերպված լինի տրամաբանորեն, համառոտ, 
� պատասխանի համար ունենա հստակեցված որոշակի տեղ, 
� ունենա ստուգվողների բոլոր խմբերի համար միևնույն կանոնները, 
� ուղեկցվի բոլոր ստուգվողներին տրվող նույն հրահանգով, որը պետք է համապատասխանի 

առաջադրանքի ձևին և բովանդակությանը, 
� առաջադրանքների բարդության աստիճանը  պետք է լինի  զրոյից մեծ և մեկից փոքր արժեքների 

տիրույթում, այսինքն չլինեն միօրինակ բարդության աստիճանով: 

Գնահատման հիմնական տեսակների (ուսուցանող և միավորային) իրականացումն ավելի 
պատկերավոր, հետաքրքիր  ու դյուրին կլինի, եթե գնահատում իրականացվի ինտերակտիվ առցանց ՏՀՏ 
գործիքների կիրառմամբ: Գնահատման ժամանակակից մեթոդաբանությունը կիրառելիս հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններում սովորողների առաջադիմության  միավորային գնահատում 
իրականացնելիս նպատակահարմար է օգտվել Բլյումի դասակարգման տաքսոնոմիայից: 
Բլյումի տաքսոնոմիան դասակարգում է կրթական նպատակները կամ ավելի շուտ կրթական 
վերջնարդյունքները: Այն առաջարկվել է համանուն հեղինակի կողմից: 
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Տաքսոնոմիայի յուրաքանչյուր մակարդակ կախված է նախորդ մակարդակի ձեռքբերումից։ 
Չնայած Բլումի տաքսոնոմիան ի սկզբանե նախատեսված է եղել աշակերտներին գնահատելու համար՝ այսօր 
այն լայնորեն կիրառվում է մի շարք նպատակներով։ Այն ուսուցիչներին օգնում է ուսուցանելու, 
իսկ  աշակերտներին՝ սովորելու գործընթացում։ 

Ուսուցիչը կարող է այս բուրգը կիրառել հետևյալ աշխատանքների կազմակերպման և ուսումնական 
նպատակների ապահովման համար՝ 

� Գնահատման իրականացում, 
� Դասերի պլանավորում, 
� Դասի բարդության գնահատում, 
� Թեստերի/հանձնարարությունների բարդության գնահատում, 
� Չափորոշիչների կիրառման ուղեցույցների մշակում, 
� Առցանց դասընթացների մշակում, 
� Սեփական ունակությունների գնահատում, 
� Սովորողների՝ չափորոշիչներով նկարագրված ուսումնառական վերջնարդյունքների ապահովում, և 

այլն: 

Օգտագործելով այս դասակարգումը՝ մանկավարժները կարող են. 

� արդյունավետ սահմանել ուսումնական գործընթացի նպատակներն ըստ առաջնահերթության և 
ուսումնական ծրագրի կառուցվածքի, 

� ստեղծել դասի պլաններ, որոնք կներառեն համապատասխան ուսումնական նյութերը և մեթոդական 
հանձնարարականները՝ սովորողներին առաջնորդելով բուրգի մակարդակներով վերև։ 

Այս դասընթացում միավորային գնահատում իրականացնելու համար կուսումնասիրվեն, Google 
Forms, Socrative, Quizizz առցանց գործիքները: 
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ՈՈւսուցանող գնահատման իրականացում LearningApps առցանց 
գործիքի միջոցով 

LearningApps առցանց 
հարթակը անվճար հավելված է՝ ինտերակտիվ վարժությունների ստեղծման 
համար: “LearningApps” հավելվածն ունի  վարժությունների ձևաչափերի լայն ընտրանի, 
որոնք կարող են օգտագործվել ուսումնական խաղեր ստեղծելու համար: Սովորողներին 
այսօրինակ վարժությունների հանձնարարումը հնարավորություն կտա 
դասավանդողներին՝ հեշտությամբ իրականացնել ուսուցանող գնահատում: 

LearningApps առցանց գործիքը հնարավորություն է  տալիս 
իրականացնել հետևյալ  աշխատանքները. 

� ստեղծել առցանց խմբեր (դասարաններ) և տալ համապատասխանաբար առանձին 
հանձնարարություններ, 

� ստեղծել առցանց ինտերակտիվ վարժություններ տարբեր թեմաներով և ձևաչափերով՝ վերբեռնելով 
տարբեր ֆորմատների ֆայլեր, 

� տարածել ստեղծված առցանց վարժությունները հղման և QR կոդի միջոցով, 
� հեշտությամբ խմբագրել պատրաստի թեմատիկ վարժությունները, 
� այս տիրույթում իրականացնել համագործակցություն գործընկերների և սովորողների հետ, 
� իրականացնել առցանց քվեարկություններ, 
� այս տիրույթում կատարել գրառումներ նոթատետրում, 
� «օրացույց» գործիքը հնարավորություն է տալիս աշխատել այս  տիրույթում՝ չգրանցված մարդկանց 

հետ, 
� տարածել հայտարարություններ և կազմակերպել քննարկումներ՝ զրուցարանի (chat) օգնությամբ։ 

LearningApps  առցանց տիրույթում գրանցվելու, մուտք գործելու և աշխատելու համար անհրաժեշտ է 
իրականացնել հետևյալ քայլերը. 

Գրել ցանկացած զննարկիչում learningapps.org հասցեն, այնուհետև. 

 



31 

 

 

 

 


