
Արդյունավետ Առցանց Դասավանդման Հիմունքները 

համաժամանակյա / ապաժամանակյա ուսուցում 

Պրոֆեսոր, Տնօրեն 

Կենսատեխնոլոգիա  

Կենսաինֆորմատիկա 

Կենսաանվտանգություն 
և կենսապաշտպանություն 

Կենսատեխնոլոգիայի կառավարում 

Կենսատեխնոլոգիա և կանոնակարգեր  

Մերիլենդի Համալսարան Գլոբալ Կամպուս, ԱՄՆ  

Ավագ դասախոս  
Ջոնս Հոփքինսի Համալսարան, ԱՄՆ 
 
 

Այցելող պրոֆեսոր  
Հայաստանի Ամերիկյան  
Համալսարան 



Նախնական Հարցեր 

@RozaSelimyan 



Նախնական Հարցեր 

@RozaSelimyan 



Նախնական Հարցեր 

@RozaSelimyan 



Նկատառումներ` առցանց  
դասավանդման վերաբերյալ, 
հաշվի առնելով առերես դասավանդման փորձը 

Քննադատություններ                                   Հավանության խոսքեր 

@RozaSelimyan 



Որակի ապահովում 

@RozaSelimyan 

Նկատառումներ` առցանց  
դասավանդման վերաբերյալ, 
հաշվի առնելով առերես դասավանդման փորձը 



Առցանց դասավանդման պատմությունը 

Էլիոթ Մեսի Զեյ Քրոս 

«Առցանց ուսումնառությունը (online 
learning) ցանցային տեխնոլոգիաների 
օգտագործումն է ուսումնառության 

մշակման, տրամադրման,  
ընտրության, կառավարման և  
այն ընդլայնելու նպատակով»  

1997 թ 

Առաջին անգամ առաջարկել է 
համացանցային ուսումնառություն  

(e-learning) տերմինը  
1998 թ. 

@RozaSelimyan 



Անգլերեն լեզվի ուսուցիչ:   

Մշակել է ամենալայնատարած սղագրության 
համակարգը, որը հայտնի է որպես Փիթմընի 
սղագրություն:  

(1813 - 1897) 

Հեռավար դասավանդման պատմությունը 

Սըր Այզըք Փիթմըն 
(Sir Isaac Pitman)  

@RozaSelimyan 

Առաջին հայտնի ուսուցիչը հեռակա 
ուսուցման ոլորտում: 



Կրթության մեջ տեխնոլոգիական գործիքների 
օգտագործման պատմությունը 

Թրիեր, մ.թ.ա. 200 

@RozaSelimyan 



Տեխնոլոգիաների և առցանց կրթության զարգացումը  

…հասարակության և աշխարհի  
փոփոխությունների համատեքստում: 

@RozaSelimyan 



ուսանողի վարքը և 
մասնակցությունը 
համալսարանում, 
լսարանում և այլն 

իմացական 

հուզական վարքային 

ուսանողի ներքին մղումը ուսման գործընթացում 

ուսանողի 
վերաբերմունքը 
դասախոսին, 
դասընթացին կամ 
համալսարանին 

Ուսանողների ներգրավվածությունը 

@RozaSelimyan 



Ուսանողների ներգրավվածությունը 

@RozaSelimyan 



Համաժամանակյա և ապաժամանակյա առցանց 
ուսուցում 

Սահմանումները: 

 հեռավար ուսուցման տարատեսակ, որը տեղի է 
ունենում համացանցում 

 
ուսուցումը տեղի է ունենում միաժամանակ բոլոր 
ուսանողների համար:  Ուսանողների և 
դասախոսի միջև հաղորդակցությունը տեղի է 
ունենում իրական ժամանակում 

 
 ուսանողները և դասախոսը միանում են դասին 

տարբեր ժամերի` յուրանքանչյուրն իր համար 
առավելագույն հարմար ժամանակ ընտրելով: 
Իրական ժամանակում հաղորդակցութուն չի 
ակնկալվում: 

@RozaSelimyan 



Համաժամանակյա առցանց ուսուցում 

@RozaSelimyan 



Համաժամանակյա առցանց ուսուցում 

Ի տարբերություն ավանդական 
դասապրոցեսի, ուսանողները չեն 
գտնվում  նույն վայրում 
 
Տարբեր վայրերում գտնվող 
ուսանողներին դասավանդելու 
արդյունավետ միջոց է 
 
Կարելի է իրականացնել աուդիո- 
կամ վիդեո-հանդիպումների, լայվ 
չաթերի և քննարկումների միջոցով 

@RozaSelimyan 



Առավելություններ` 

• թույլ է տալիս մարդկային շփում իրական ժամանակում 

• թույլ է տալիս ավելի ճկուն դասավանդում 

• ձայնի տոնայնության և դեմքի արտահայտությունների առումով այս ձևաչափը 
ամենամոտն է առերես դասավանդմանը 

 

Թերությունները/մարտահրավերները` 

• ուսանողը չի ղեկավարում ուսուցման տեմպը 

• ուսանողները պետք է հետևեն ֆիքսված դասացուցակին 

• հնարավոր է վարքային սպասելիքների տրամադրման անհրաժեշտություն լինի 

• քննարկումների կազմակերպումը կարող է որոշ խոչընդոտներ ունենալ* 

 

Լավագույն փորձ: 

Ձայնագրեք դասընթացը, որպեսզի ուսանողները կարողանան վերանայել այն: 

Համաժամանակյա առցանց ուսուցում 

@RozaSelimyan 



Ապաժամանակյա առցանց ուսուցում 



Ապաժամանակյա առցանց ուսուցում 

Հնարավոր դասավանդման միջոցներ` 

• քննարկումներ 
• դասախոսության գրառումներ 
• ձայնագրված նյութեր 

(տրամադրեք նաև տեքստը) 
• էլեկտրոնային նամակներ 
• հայտարարություններ 
• բլոգներ (դասախոս, ուսանողներ) 

@RozaSelimyan 



Առավելություններ: 
• թույլ է տալիս շարունակական հաղորդակցութուն ուսանողների և դասախոսի միջև 
• ուսանողները կարող են ղեկավարել իրենց ուսուցման օպտիմալ տեմպը 
• ուսանողներն ընտրում են ուսուցման համար առավելագույն հարմար ժամանակ 
• հետևողական դասավանդում և հետադարձ կապ 
• ավելի խորաթափանց մտածողություն և քննարկումներ 
• ներգրավվածության հնարավորություն բոլոր ուսանողների համար   

 
Թերություններ/մարտահրավերներ: 
• բովանդակությունը ֆիքսված է 
• ժամանակի ճիշտ կառավարումը խիստ կարևոր է 
• ուսանողներին ներգրավելը հնարավոր է ավելի բարդ լինի* 
 
Լավագույն փորձեր: 
Տրամադրեք փոխհաղորդակցության հնարավոր տարբերակներ 
Կարևոր է սահմանել տեմպը/սպասումները սեմեստրի սկզբից 
Կարևոր է ապահովել դասախոսի սոցիալական ներկայությունը ամբողջ սեմեստրի 
ընթացքում 

Ապաժամանակյա առցանց ուսուցում 

@RozaSelimyan 



Ա-հա! 
? 

? 
? 

? 
Ա-հա! 

@RozaSelimyan 

Ա-հա! 

Ա-հա! 
Ա-հա! 

Ա-հա! 

Ա-հա! 



համաժամանակյա  ապաժամանակյա 

ընկալման և 
խորը մտածողության 

հնարավորություն  

ոգևորության/հուզմունքի 
աճ (ակնկալվում է արագ 
արձագանք)  

Համաժամանակյա և ապաժամանակյա առցանց 
ուսուցում 

@RozaSelimyan 



• Տուժում է ուսման որակը 

• Չկա համայնքի զգացում 

• Ուսանողները մեկուսացված են զգում  իրենց 

• Չկա իմաստալից փոխհաղորդակցություն 

 

Առցանց ուսումնառության մասին  
թյուր կարծիքներ 

@RozaSelimyan 



Արդյո՞ք կա վտանգ, որ առցանց ձևավաչափով 

ուսուցման տարածումը տեսանելի ապագայում  

կարող է փոխարինել և դուրս մղել ավանդական 

կրթաձևը 

@RozaSelimyan 

Նախնական Հարցեր 



@RozaSelimyan 

Երբ ամբողջ ուշադրությունը, եռանդը  
և էներգիան տրամադրում եք ուսանողներին  
լավագույն կրթական որակ տրամադրելուն,  

մի մոռացեք ձեր բարեկեցության մասին: 
   

 



Շնորհակալություն 
 
 
 

rselimyan@aua.am 


