
Վեբինարի

վարման

ուղեցույց



Նյութի ներկայացման հնարավորություններ

Աշակերտների ներգրավման 

հնարավորություններ

Աշակերտների հարցման 

հնարավորություններ

 Նյութերի նախապատրաստում

Վեբինարի սկիզբ և ավարտ

Վեբինարի վարում

Ամփոփում

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ



Սիրելի՛ ուսուցիչներ, 
Վեբինարներ պլանավորելիս և իրականացնելիս 
ձեզ կօգնեն հետևյալ քայլերը․

Նյութերի նախապատրաստում

Սահիկների պատրաստություն։

Սահիկների տեղադրում աշխատանքային                 
հարթակում (կախված դասի նպատակներից՝

սահիկները կարելի է տեղադրել նախքան

վեբինարը կամ վեբինարից հետո)։

Թեմատիկ հարցերի կազմում և տեղադրում՝ ըստ
թեմատիկ պլանների վերջնարդյունքների։ 

Թեմատիկ տեսադասերի և տեսանյութերի որոնում
և տեղադրում՝ ըստ թեմատիկ պլանների

վերջնարդյունքների (հաշվի առնել ԿԱՊԿՈՒ

աշակերտների առանձնահատկությունները):

Թեմատիկ, հավաստի գրականության, հոդվածների
և օժանդակ նյութերի որոնում, ընտրություն և
տեղադրում։

Առցանց խաղերի ընտրություն, պատրաստում,
տեղադրում՝ ըստ թեմատիկ պլանների

վերջնարդյունքների։

Ուշադրություն նյութերի տեղադրման գունային
գամաներին և տառաչափերին։



Վեբինարի սկիզբ

Անդրադարձ վեբինարի կանոններին

Մտագրոհի միջոցով նոր նյութի կապը
նախորդ նյութի հետ (Padlet, MS Teams

Whiteboard, Wordwall) 

Անդրադարձ նոր նյութի նպատակներին 



Երաժշտության ունկնդրում

Ֆիզկուլտդադար

Խրախուսում

Հոգատարություն

Հանդուրժողականություն

Աջակցություն

Հասանելիություն

Մատչելիություն

Խաղեր

Էմոցիաների, հույզերի դրսևորում զմայլիկների, 

գույների, պատկերների միջոցով

ԴՐԱԿԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ



Վեբինարի վարում

1․ Սահիկաշարի կամ տեսանյութի միջոցով նոր նյութի
մատուցում

2․ Հետադարձ կապ/ընկալման պարբերաբար ստուգումներ

3․ Անհատական/խմբային ինքնուրույն աշխատանքի 
կազմակերպում և իրականացում (կախված աշակերտների
քանակից) 



Վեբինարի ավարտ

 
Քայլ 1. Անդրադարձ թեմայի նպատակներին

Քայլ 2. Թեմայի ամփոփում (Padlet, MS Teams Whiteboard, 
Wardwall)

 
 
 



Սահիկաշար

Տեսադասի միջոցով՝ առցանց գործիքների

համադրմամբ

 

 ՏՀՏ Մեթոդներ

Խոսքային մեթոդներ

 Խաղային մեթոդներ

 Միջառարկայական կապերի ստեղծում

Նյութի ներկայացման հնարավորություններ

Աշակերտների ներգրավման
հնարավորություններ



Հարց ու պատասխան

Զրույց

Բանավեճ

Քննարկում

Պատմության մեթոդ

Երաժշտական պատկերի, նկարի, գեղանկարի

քննարկում

Խոսքային մեթոդներ 



Խոսքային մեթոդներ 

Կիրառվում է սովորողի մտավոր գործունեությունն ակտիվացնելու նպատակով։ Զրույցի ընթացքում
սովորողը կրկնում և ամրապնդում է անցած նյութը, ձեռք բերում նոր գիտելիքներ։ Ի հայտ են գալիս
սովորողի անհատական առանձնահատկությունները, մշակվում են տրամաբանորեն մտածելու,
փաստերի և երևույթների միջև նոր կապեր հաստատելու, ուշադիր լսելու, վիճելի հարցերին

քննադատաբար մոտենալու և կոլեկտիվ ձևով լուծելու կարողություններ։ Զրույցը չի ընթանում խստորեն
մշակված պլանով, կիրառվում է ուսումնական պրոցեսում այլ մեթոդների հետ զուգակցված։

Բանավեճի գլխավոր նպատակը իմացական հետաքրքրության խթանումն է: Այն ուղղված է սովորողների
կողմից նոր գիտելիքների ձեռքբերմանը, սեփական դիրքորոշում արտահայտելուն, կարծիքի

ամրապնդմանը, այն պաշտպանելու կարողության զարգացմանը։ Այստեղ շատ կարևորվում են
յուրաքանչյուրի առանձին կարծիքն ու հայացքները և հարգալից վերաբերմունքը մյուսների կարծիքների
նկատմամբ։

  Յուրաքանչյուր աշակերտ ունի համագործակցելու և իր տեսակետը ներկայացնելու հավասար
հնարավորություն։ Դասարանում կատարվող քննարկումը կարող է իրականացվել կա՛մ ուսուցչի, կա՛մ
աշակերտի կողմից։ Քննարկումների արդյունավետությունը ապահովում են աշակերտների հետ

քննարկվող հարցերը, ստացված տեղեկատվությունը այլ ձևով մեկնաբանելը, այնպիսի հարցերի
օգտագործումը, որոնք զարգացնում են քննադատական մտածողությունը։

Զրույց

Բանավեճ 

Քննարկում 



ՏՀՏ մեթոդներ
 Առցանց վարժություններ

Learning Apps

Kahoot

Wordwall

Padlet

Learning Apps

Այն օգնում է ստեղծել խաչբառեր, թեստային առաջադրանքներ, գլուխկոտրուկներ և այլ

հետաքրքիր աշխատանքներ: Կարող է օգտագործվել յուրաքանչյուր դասի ժամանակ՝

հնարավորություն տալով ստուգել սովորողների գիտելիքները տվյալ նյութի վերաբերյալ: 

Այն օգնում է ստեղծել ինտերակտիվ առաջադրանքներ` ստուգելով սովորողների

գիտելիքները զվարճալի ճանապարհով: Յուրաքանչյուր աշակերտ միանում է խաղին իր

բջջային հեռախոսով և ընտրում ճիշտ տարբերակը: Խաղի վերջում երևում են աշակերտների

հավաքած միավորները: Հարմար է օգտագործել թեմայի ամփոփման ժամանակ:

Այն օգնում է ստեղծել ինտերակտիվ առաջադրանքներ՝ ստուգելու սովորողների

գիտելիքները: Կարելի է կիրառել հատկապես կշռադատման փուլում: Նոր նյութն

ամրապնդելու համար այս գործիքով կարող ենք կազմել հետաքրքրաշարժ, ինքնատիպ

առաջադրանքներ, վիկտորինաներ, խաղեր:

Այն հատկապես կիրառելի է մտագրոհի, դասի ամփոփման, ինչպես նաև տնային

աշխատանքները ստուգելու համար: Հեռավար ուսուցման ժամանակ երեխաներն իրենց

տնային աշխատանքները կարող են տեղադրել ստեղծված պատի վրա, որից հետո միասին

հնարավոր է ստուգել աշխատանքները, քննարկել, վեր հանել և ուղղել սխալները:



Առցանց խաղեր, հարցարաններ

Բավականին հարմար գործիք է, որի կիրառումն ու օգտագործումը հեշտ է։ Սովորողների

համար կարող է ոգևորիչ լինել այս կերպ, օրինակ, տնային աշխատանքներ կատարելը կամ

դասի ամփոփումը։ 

Այս ծրագրի օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել սովորողների առցանց

համաժամանակյա և ոչ համաժամանակյա միավորային գնահատում և տարաբնույթ

հարցումներ: Կարելի է օգտագործել ամփոփման փուլում, ինչպես նաև թեմատիկ

աշխատանքների համար:

Այս գործիքը կիրառելի է կշռադատման փուլում աշակերտների ստացած գիտելիքները

ստուգելու նպատակով: Աշակերտը, դիտելով տեսանյութը, պատասխանում է տեսանյութի

ցանկացած հատվածում տեղադրված տարատեսակ հարցերին:

Այս գործիքը հարմար միջոց է աշակերտներին դասի մեջ արագ ներգրավելու, ինչպես նաև

լավ, տրամադրող միջավայր ստեղծելու համար:

Quizizz

Google forms

Wheelofnames

Playposit



Learning Apps

օրինակ

օրինակ

օրինակ

օրինակ

*Օրինակները տեսնելու համար սեղմի՛ր «օրինակ» բառի վրա։

Սիրելի՛ ուսուցիչ, 
Այստեղ կարող եք տեսնել մի քանի օրինակ վերոնշյալ առցանց
վարժություններից և խաղերից։

https://learningapps.org/watch?v=phw0gph8a21
https://learningapps.org/watch?v=pfi279uaj20
https://learningapps.org/display?v=pm2mfhgg320
https://learningapps.org/watch?v=pozcyk3oc20
https://learningapps.org/watch?v=pozcyk3oc20
https://learningapps.org/display?v=pm2mfhgg320
https://learningapps.org/watch?v=phw0gph8a21
https://learningapps.org/watch?v=pfi279uaj20


Quizizz
Quizizz



Wheel of 
names 



Երևան 2022


