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Դասախոսների առցանց վերապատրաստման դասընթացի ծրագիր 

ԲՈՒՀ-ի անվանումը  

Վերապատրաստման 

դասընթացի անվանումը 

Ներկայությունը շրջված դասարանում (լսարանում)։  

Վերապատրաստողի 

անունը 

Ֆակուլտետը և ամբիոնը 

Պաշտոնը 

Էլ. հասցեն 

Հեռախոսահամարը 

Սերոբ Խաչատրյան 

ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, 

Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության 

ամբիոնի ասիստենտ 

krtutiun@yahoo.com 

077834076 

Հանդիպման օրերը և 

ժամերը 

Ապրիլի 14, 21, 28, ժ.16.00-19.00 

Ուսումնական 

բեռնվածությունը 

9 ժամ լսարանային բեռնվածություն, 3 ժամ ինքնուրույն աշխատանք 

Դասընթացի նպատակը Ուսուցանել ուսանողների իմացական, սոցիալական, հուզական 

ներկայության արդյունավետ մեթոդներ և հնարներ շրջված լսարան 

մոտեցում կիրառելիս։ 

Կրթական վերջնար-

դյունքները (ԿՎ) 

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները 

 Կթվարկեն Շրջված լսարան մոտեցման առավելությունները և 

սահմանափակումնրը։ 

 Կկիրառեն իմացական, սոցիալական, հուզական ներկայության 

արդյունավետ մեթոդներ և հնարներ։ 

 Կտիրապետեն ուսանողների ներգրավվածությունը ապահովող 

թվային գործիքների։  

Դասընթացի 

մեթոդաբանությունը/ 

դասավանդման ձևերը 

Դասընթացն իրականացվելու է հեռավար, ZOOM հարթակի 

կիրառմամբ։ Պատրաստվելու են կարճ տեսանյութեր, որոնք 

մասնակիցները պիտի դիտեն մինչև պարապմունքը։ 

Իրականացվելու են խմբային աշխատանքներ։ Կիրառվելու են 

թվային գործիքներ, մասնակիցներին ներգրավվածությունն 

ապահովելու համար։  

Առաջարկվող 

ուսումնական նյութերը 

Տեսանյութեր, Բաշխման նյութեր, Թվային գործիքներ 

Հիմնական 

տեխնիկական/մեդիա 

պահանջները 

Համակարգիչ, Ինտերնետ։  

Որակի ապահովումը Դասախոսների առցանց հարցում և հետադարձ կապի հակիրճ 

հաշվետվության պատրաստում 
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Դասընթացի նկարագիրը և ընդհանուր բովանդակությունը 

Վերապա-

տրաստմ

ան օրերը 

Հիմնական թեմաները Ուսումնառման 

գործողությունները 

Հանձնարարությունն

երը 

1-ին օր՝ 
14 ապրիլ 

2021 

16:00-19:00 

 Շրջված լսարան 

մոտեցման 

առանձնահատկությու

նները։ 

 Տարաժամանակյա և 

համաժամանակյա 

ուսուցում։ 

 

 Տեսանյութի 

դիտում։ 

 Խմբային 

քննարկում Շրջված 

լսարանի 

առավելություններ

ի և 

սահմանափակում

ների վերաբերյալ։ 

 Ներկայությունը 

տարաժամանակյա 

և 

համաժամանակյա 

ուսուցման 

ընթացքում։ 

 Հնարների մշակում 

տարաժամանակյա 

և 

համաժամանակյա 

ուսուցման համար։  

2-րդ օր 
21 ապրիլ 

2021 

16:00-19:00 

 Իմացական, 

սոցիալական, 

հուզական 

ներկայություն։ 

 Իմացական 

ներկայացության 

ապահովումը առկա և 

հեռավար ուսուցման 

ժամանակ 

 Տեսանյութի 

դիտում։ 

 Կարճ 

դասախոսություն։ 

 Քննարկում։ 

 Իմացական, 

սոցիալական և 

հուզական 

ներկայության 

հնարների 

կիրառում դասերի 

ժամանակ։ 

 

3-րդ օր 
28 ապրիլ 

2021 

16:00-19:00 

 Սոցիալական, 

հուզական 

ներկայության 

ապահովումը առկա և 

հեռավար ուսուցման 

ժամանակ։  
 Հեռավար քննարկման 

արդյունավետ հնարներ։ 

 Թվային գործիքի 

օգտագործումով 

ուսումնական 

նյութի հեռավար 

քննարկում։ 

 Դասախոսները 

թվային գործիքը 

կիրառում են իրենց 

առարկայի 

օրինակով։ 

 


