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Դասախոսների առցանց վերապատրաստման դասընթացի ծրագիր 

ԲՈՒՀ-ի անվանումը  

Վերապատրաստման 

դասընթացի 

անվանումը 

Տեսանյութը՝ որպես դասավանդման գործիք (հեռավար 

ուսուցման համատեքստում) 

Վերապատրաստողի 

անունը 

Ֆակուլտետը և 

ամբիոնը 

Պաշտոնը 

Էլ. հասցեն 

Հեռախոսահամարը 

Նանե Վարդանյան 

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ 

Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի դոցենտ 

nane.vardanyan2016@gmail.com 

հեռ.՝ (091) 49-97-03  

Հանդիպման օրերը և 

ժամերը 

12, 19 և 26 ապրիլի (2021) 

ժամը՝ 16:00-19:00 

Ուսումնական 

բեռնվածությունը 

Երեք օր՝ երեքական ժամ (առցանց հանդիպում) 

Դասընթացի նպատակը Ամփոփել համավարակով պայմանավորված հեռավար 

ուսուցմանն անցնելու փուլի մեկնարկն ու ընթացքը, 

ձեռքբերումներն ու ռիսկերը (ինչ մարտահրավերների 

հանդիպեցինք, ինչպես հաղթահարեցինք դժվարությունները, 

ինչ ճանապարհով ենք շարժվելու այսուհետ) 

 

Ներկայացնել Պորտուի համալսարանի (Պորտուգալիա) փորձը 

հեռավար ուսուցման, օնլայն դասերի կազմակերպման 

տեխնիկական ու ստեղծագործական հարցերի վերաբերյալ 

 

Դիտարկել տեսանյութի դերը կրթական գործընթացում (ինչ 

փոխվեց համավարակի ընթացքում) 

 

Վեր հանել ուսանողներին և դասախոսներին ուղղված 

մարտահրավերներն ու ռիսկերը, որոնք գոյություն ունեն 

համաժամանակյա վիրտուալ լսարանում և ոչ 

համաժամանակյա դասավանդման պայմաններում՝ 

առաջարկելով ինքնակարգավորման եղանակներ և հնարավոր 

լուծումներ 

 

Անդրադառնալ տեխնիկական, ստեղծագործական և էթիկական 

mailto:nane.vardanyan2016@gmail.com
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այն հիմնահարցերին, որոնք վերաբերում են դասընթացի 

բովանդակության գրագետ ու հետաքրքիր «փաթեթավորումը» 

տեսալսողական ձևաչափում 

 

Ծանոթացնել տեսախցիկով, հեռախոսով և տեսակապի 

միջոցով տեսագրության առանձնահատկություններին 

 

Փոխանցել նոր ու թարմ հմտություններ՝ ուսումնական 

տեսանյութերի պատրաստման և օգտագործման հարցում (երբ, 

ինչպես և ինչու), ներկայացնել տեսալսողական նյութ 

մատուցելու հիմնական կանոնները (ինչպես մատուցել այն 

այնպես, որ ունկնդրի մոտ չառաջանա ընկալման խոչընդոտ), 

պատկերացնել այդ կանոնների պահպանման 

անհրաժեշտութունը 

 

Ծանոթանալ ինֆոզվարճանքի հատկություններին՝ որպես 

կոնտենտի վիզուալացման կարևոր պայման (աշխատանք 

www.powtoon.com կայքով)  

 

Զարգացնել հաղորդակցային հմտությունները, որոնք կարևոր 

են տեսախցիկի առջև խոսելու ժամանակ  

Դիտարկել տեսանյութը իբրև դասավանդման մեթոդներից 

մեկի՝ «շրջված լսարան» մոդելի ուղեկից 

 

Անդրադառնալ տեսանյութի տեսակներին և կիրառման 

հնարավորություներին ուսուցանելու-սովորելու (T&L) տարբեր 

փուլերում՝ ընդգծելով կրթական տեսանյութի օգտագործման 

կարևորությունը 

 

Փորձել գտնել այս հարցերի պատասխանը՝ 

- Որքանո՞վ եմ պատրաստ շարունակելու օնլայն դասերը: 

Իսկ իմ ուսանողները՞:  

- Ի՞նչ սովորեցինք, և ո՞րն է հաջորդ քայլը: 

 

Կրթական վերջնար-

դյունքները (ԿՎ) 

Դասընթացի ավարտին մասնակիցը՝  

 կպատկերացնի, թե ինչ գործընթացների միջով անցան 

դասախոսն ու ուսանողը հեռավար կրթության 

ընթացքում, ինչ սովորեցին, ինչ ձեռք բերեցին ու ինչում 

ձախողեցին: 

 կպատկերացնի, որ «դասերն անցկացնել առցանց» մի 
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իրողություն է, «առցանց դասերը»՝ մեկ այլ: 

 կկարողանա հեռախոսով և տեսակապով տեսանյութ 

պատրաստել, որոնք կկրեն ընդգրկուն 

բովանդակություն, կունենան հետաքրքիր կոմպոզիցիա 

և կտրամադրեն նյութն ընկալել մաքսիմալ 

հարմարավետ կերպով  

 կկարողանա մատուցվելիք նյութի համար 

սցենարավորում անել տեսակապով, հեռախոսով կամ 

տեսախցիկով տեսագրվելու/նկարահանվելու 

կանոններին համապատասխան 

 կտիրապետի տեսախցիկի առջև ելույթ ունենալու որոշ 

հմտությունների 

 կկարողանա կիրառել ուսուցողական տեսանյութը 

դասընթացի տարբեր փուլերում որոշակի խնդիրներ 

իրականացնելիս  

 ծանոթ կլինի էթիկական այն խնդիրներին, որոնք կարող 

են ծագել ուսուցման պրոցեսում՝ տեսալսողական 

արտադրանքի ստեղծմամբ ու տարածմամբ 

պայմանավորված 

 կպատկերացնի, թե ինչ օգտակարություն և ռիսկեր են 

պարունակում տեսանյութերը ոչ համաժամանակյա 

դասավանդման պայմաններում 

 կկարողանա մշակել սեփական բանաձևը ՝ ինչպես 

հարմարվել սեփական ձայնին ու արտաքինին 

տեսանյութեր պատրաստելու ժամանակ 

 կպատկերացնի, թե որքան կարևոր է գրագետ 

փաթեթավորումը, որպեսզի բովանդակությունը «հասնի» 

ունկնդրին 

 կկարողանա ինքնուրույն լուծումներ գտել՝ խթանելով 

առցանց դասընթացների կազմակեպումը 

 կփորձի դիմագրավել, այսպես ասած, Zoom-ի 

պատճառած սթրեսներին (չհիասթափեցնել և 

չհիասթափվել) 

 

Դասընթացի 

մեթոդաբանությունը/ 

դասավանդման ձևերը 

 խնդիրների հստակեցում բանավոր քննարկումների և 

օնլայն տեստ-առաջադրանքների միջոցով,  

 տեսական նյութի ներկայացում և քննարկում minute-

paper ձևաչափով 
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 ինտերակտիվ վարժանքների անցկացում,  

 կադրերի նկարահանում, տեսանյութի ստեղծում  

 օնլայն տեստ-հարցումների անցկացում (www.sli.do, 

www.polleverywhere.com, www.wordwall.net…) 

դասընթացի սկզբում, թեմայից թեմա անցնելիս և 

ավարտին  

 դասընթացի ավարտին գիտելիքների ստուգում՝ 

www.polleverywhere.com կայքի «Մրցույթ» ձևաչափով 

Առաջարկվող 

ուսումնական նյութերը     

 9 Tips for a Good Distance Learning Lesson Using Zoom 

https://athlos.org/9-tips-for-a-good-distance-learning-lesson-

using-zoom/ 

 

 Flipped Classroom Tutorials 

https://www.youtube.com/channel/UC_Mv2BsvWR03-

s7S5CrNm3w 

 

 7 tips for speaking well on video 

https://blog.coursify.me/en/tips-for-speaking-well-on-video/ 

 

 Top 20 Zoom Tips & Tricks 

https://www.youtube.com/watch?v=UEABW3ddZkc&t=127s 

 

 Filming on your smartphone 

https://www.bbc.co.uk/academy/en/articles/art20150918155426102 

 

 Engaging Students Through Asynchronous Video-Based 

Discussions in Online Courses 

https://er.educause.edu/articles/2020/8/engaging-students-through-

asynchronous-video-based-discussions-in-online-courses  

Հիմնական 

տեխնիկական/մեդիա 

պահանջները 

հնարավորության դեպքում դասին նոութբուքով կամ 

համակարգչով միանալու հնարավորություն, նկարահանող 

սարք՝ տեսախցիկ կամ սմարթֆոն 

Որակի ապահովումը դասախոսների առցանց հարցում և հետադարձ կապի հակիրճ 

հաշվետվության պատրաստում 

 

 

 

https://athlos.org/9-tips-for-a-good-distance-learning-lesson-using-zoom/
https://athlos.org/9-tips-for-a-good-distance-learning-lesson-using-zoom/
https://www.youtube.com/channel/UC_Mv2BsvWR03-s7S5CrNm3w
https://www.youtube.com/channel/UC_Mv2BsvWR03-s7S5CrNm3w
https://blog.coursify.me/en/tips-for-speaking-well-on-video/
https://www.bbc.co.uk/academy/en/articles/art20150918155426102
https://er.educause.edu/articles/2020/8/engaging-students-through-asynchronous-video-based-discussions-in-online-courses
https://er.educause.edu/articles/2020/8/engaging-students-through-asynchronous-video-based-discussions-in-online-courses
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Դասընթացի նկարագիրը և ընդհանուր բովանդակությունը 

Վերապա-

տրաստման 

օրերը 

Հիմնական թեմաները Ուսումնառման 

գործողությունները 

Հանձնարարությունները 

1-ին օր՝ 

XX ապրիլ 

2021 

XX:00-

XX:00 

 Հեռավար ուսուցում. 

ինչ փորձ ձեռք 

բերեցինք  

 Մանկավարժական 

բովանդակության 

հարմարեցում- 

տեղափոխումը 

վիրտուալ տարածք 

 Առցանց ուսուցման 

ռիսկերն ու 

հնարավորություն-

ները  

 Էթիկական 

հիմնահարցեր 

 Համաժամանակյա և 

ոչ 

համաժամանակյա 

դասավանդում 

(վիրտուալ լսարանի 

կանոնները) 

 Մարտահրավերներ. 

դրական և 

բացասական փորձ 

(դասախոսներ և 

ուսանողներ) 

 Կոնտենտի 

վիզուալացումը՝ 

իբրև պարտադիր 

պայման առցանց 

ուսուցման 

ժամանակ 

 Տեսանյութը 

կրթական 

 Խնդրի առաջադրում, 

հարցերի քննարկում, 

քուիզ-

առաջադրանքների 

կատարում 

 Տեսական նյութի 

ներկայացում 

 Վիճակագրության 

վերլուծություն, 

արտերկրի փորձի 

տեղայնացում 

 Բացատրական 

տեսանյութերի դիտում-

քննարկում 

(ներկայացնել թույլ և 

ուժեղ կողմերը) 

 

 Ինքնուրույն 

աշխատանք տեղում՝ 

օնլայն հարցում 

www.sli.do կայքով 

(«Ո՞րն էր ամենից 

դժվար հաղթահարելի 

մարտահրավերը 

հեռավար ուսուցման 

ընթացքում»): 

Պատասխանների 

քննարկում: 

 Նկարահանել երեք 

կադր 
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գործընթացում (ինչ 

փոխվեց 

համավարակից 

հետո) 

 Ինչի համար էին 

օգտագործվում 

տեսանյութերը և 

ինչպես: 

Տեսանյութը՝ իբրև 

գիտելիք և 

հմտություն 

փոխանցող և 

ստուգող գործիք:  

 Որոնք են դրա 

ռիսկերը, 

վտանգները, 

հնարավորություն- 

ները և ուժեղ ու 

թույլ կողմերը: Ինչ 

որակներ ձեռք 

բերեց տեսանյութի 

կիրառման փորձը 

«արտակարգ» 

պայմաններում: 

 

2-րդ օր 

XX ապրիլ 

2021 

XX:00-

XX:00 

 Ինչ է ուսուցողական 

տեսանյութը և 

ինչպես այն 

պատրաստել 

 Նկարահանում 

տեսախցիկով, 

հեռախոսով և 

տեսակապով 

 Տեսանյութ 

պատրաստելու 

կանոնները. 

պարտադիր 

 Առաջին դասին 

ստացած գիտելիքի 

ստուգում-ամրապնդում 

 Տնային 

հանձնարարության 

ստուգում (երեք կադր) 

 Տեսանյութերի դիտում 

(ուսուցողական, 

բացատրական և այլն). 

նախնական 

աշխատանքի, 

սցենարական 

 Պատրաստել 

ուսուցողական 

տեսանյութ 

դասընթացի որևէ 

փուլի համար 

նախատեսված (նոր 

թեմայի որևէ 

խնդրահարույց կետի 

վերաբերյալ 

բացատրական 

տեսանյութ, 

հանձնարարության 

ներկայացում-
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պահանջներ (կադրի 

կոմպոզիցիա, պլան, 

ձայն, 

նկարահանման 

անկյուն, 

բեքգրաունդ և այլն) 

 Սցենարն իբրև 

հաջողված 

տեսանյութի հիմք 

(ինչպես 

պատրաստվել): 

Տեսանյութի սկիզբ և 

ավարտ  

 Ուսանողական 

տեսանյութեր. երբ և 

ինչու 

 Տեսանյութը՝ իբրև 

«շրջված լսարան» 

ուսուցման մոդելի 

օգնական 

 Ինֆոզվարժանքը՝ 

որպես 

բովանդակությունը 

հարստացնող ու 

«արթնացնող» 

կարևոր 

իրողություն  

 

պլանների գնահատում 

 Տեսագրության փորձեր 

վիրտուալ լսարանում 

(Zoom-ի 

հնարավորությունները) 

 Առանձին կադրերի 

դիտում. կոմպոզիցիոն 

բաղադրիչների և 

բովանդակության 

քննարկում 

 Ուսանողական 

տեսանյութերի դիտում, 

քննարկում 

 Ծանոթացում 

www.powtoon.com 

կայքի 

հնարավորություննե-

րին 

 

պարզաբանում, 

մասնագիտական որևէ 

իրողության 

վերաբերյալ ուղեցույց 

և այլն) 

3-րդ օր 

26 ապրիլ 

2021 

16:00-19:00 

 Բանավոր խոսք և 

կեցվածք. կադրում 

աշխատելու 

հմտություններ 

 Ինչ ակնկալիքներ 

ունի դասախոսը 

ուսանողական 

տեսանյութերից 

(երբ և ինչպես) 

 Տեսանյութերի 

սցենարական 

պլանների և 

կոմպոզիցիոն 

առանձնահատկութ-

յունների քննարկում 

(սկիզբ, միջնամաս, 

ավարտ) 

 Բանավոր խոսքի մի 
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 Ինչ ակնկալիքներ 

ունի դասախոսը 

տեսանյութերից՝ 

որպես թեման 

ներկայացնող 

վիզուալ մեթոդ: Իսկ 

ուսանողը՞: 

 Առցանց ուսուցում. 

ակնկալիքներ և 

իրականություն 

 

 

 

քանի կարևոր 

հմտությունների 

փոխանցում  

  Գիտելիքի ստուգում 

«Մրցույթ» ձևաչափով   

(www.polleverywhere.co

m) 

 

http://www.polleverywhere.com/
http://www.polleverywhere.com/

