
 
Դասընթացի 

մշակում և 

կառավարում 
 

 

 



 



 



 



 



 
Ռադիոն գրավեց 50 միլիոն լսարան  

38 տարում 



 
Հեռուստացույցը`  

13 տարվա ընթացքում  



 
Ինտերնետը`  

4 տարվա ընթացքում  



 
iPod-ը`  

3 տարվա ընթացքում  



 
Facebook-ը`  

2 տարվա ընթացքում  



Համաշխարհայնացում 

Բարձր տեխնոլոգիաներ 

Միասնական կրթական տարածք 

Մասնագիտական կրթության հասանելիություն  

Մասնագետին ներկայացվող պահանջները  

 

 

Մարտահրավերներ 

Փոխվել են կրթությանը ներկայացվող 

պահանջները, հետևաբար պետք է կարևորել 
նաև դասախոսի` որպես դասընթացը 

նոր պահանջներին համահունչ կառավարողի  

պատրաստվածությունը։ 



3 
Դասավանդման 

մեթոդներ 

5 
Հարցեր, պատասխաններ 

1 
Պլանավորում, 

կազմակերպում, 

մոտիվացում, 

վերահսկում 

4 
Հետադարձ կապի 

ապահովում և 

գնահատում 

2 
Նպատակներ և կրթական 

ելքային արդյունքներ 

  Դասավանդում VS Կառավարում 



ՄԿԾ VS ԱԾ 

• ՄԿԾ –նպատակ, վերջնարդյունք-ՈԱՇ 

 

• ԱԾ-նպատակ, վերջնարդյունք-ՄԿԾ 



Կրթական վերջնարդյունքներ 

• ECTS կրեդիտային համակարգը կրթության 
համընդհանուր ’’տարադրամն’’ է: 

• Կրթական վերջնարդյունքները կրթության 
համընդհանուր լեզուն է: 

• Հստակ սահմանված կրթական 
վերջնարդյուքները մեծացնում են տարբեր 
երկրների կրթական համակարգերի 
համադրելիության հնարավորությունները 
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   Կրթական վերջնարդյունք. սահմանում 



Handout: 
աղյուսակ 1 

Դասավանդողները 

կրթական 

վերջնարդյունքներ 

սահմանելիս 

առավելապես 

անդրադառնում են 

ստորին երկու 
մակարդակներին: 

Գնահա- 

տում 

Համադում 

Վերլուծություն 

Կիրառում 

Ընկալում 

Գիտելիք  



Բլում (1956)  

 

 

• Գիտելիք  

• Ընկալում 

• Կիրառում 

• Վերլուծություն 

• Համադրություն 

• Գնահատում 

 Անդերսեն և Կրաթուոլ 
(2001) 

  

• Հիշել 

• Հասկանալ 

• Կիրառել 

• Վերլուծել 

• Գնահատել  

• Ստեղծել 

16 

   Կրթական վերջնարդյունք. սահմանում 



Գիտելիք. հիշելու, վերհիշելու 
կարողություն 

 
      Պատմել, ցուցադրել, թվարկել, 

տեղադրել, կրկնել, սահմանել, 
բացատրել, քննել, մտաբերել, 
անվանել, ցույց տալ և այլն 

17 
17 

Գնահա- 

տում 

Համադրություն 

Վերլուծություն 

Կիրառում 

Ընկալում 

Գիտելիք  

 
ա) փորձագիտություն, որը գոյացել է 

փորձառության ու կրթության միջոցով և տվյալ 
առարկայի տեսական ու գործնական ընկալումն է,  

բ) տվյալ ոլորտում կամ ընդհանրապես ճանաչելին 

ու գիտակցվածը; փաստեր ու տեղեկատվություն 

կամ գ) փաստի կամ իրավիճակի դիտարկմամբ 

պայմանավորված իմացություն   

 

  



 Ընկալում. Հասկանալու և վերարտադրելու 
կարողություն 

      Հանրագումարել, համեմատել, 
փորձարկել, տարրական 
զուգահեռներ տանել, ցուցադրել, 
բացատրել, վերաձևակերպել, 
քննարկել 

18 
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Գնահա- 

տում 

Համադրություն 

Վերլուծություն 

Կիրառում 

Գիտելիք  

Ընկալում 

 
Մտագործունեական /հոգեբանական/ գործընթաց է, որը 

վերաբերվում է վերացարկված կամ գոյական 

առարկային, ինչպես օրինակ անհատը, իրավիճակը, 

պատգամը, որի վերաբերյալ մարդը կարող է մտածել ու 
գործածելով համարժեք հասկացություններ կարող է 

առարկայի վերաբերյալ ձևավորվել համարժեք 

վերաբերմունք   

 

 



Կիրառում.  

 

 

 Փորձել, դիագրամ կառուցել, 
կատարել, գրաֆիկներ կառուցել, 
գործողությունների վերածել, 
կառուցել, զեկուցել, կիրառել, 
կիրառական համեմատություն 
անել, կիրառությունից  
հետևություն անել, տարրերը իրար 
հետ համադրել, հարմարեցնել  

19 

Գնահա- 

տում 

Համադրություն 

Վերլուծություն 

Գիտելիք  

Ընկալում 

Կիրառում 

 
Միջոցների կիրառություն որոշակի 

նպատակին հասնելու համար, կոնկրետ 

կիրառություն   

 

 



 
Վերլուծություն. Հետկառուցման ու բաղկացուցիչ տարրերի 

մասնաբաժանման միջոցով բնույթի, էության, ֆունկցիայի 

ուսումնասիրություն: Ապացուցված ճշմարտություներից դուրս 

բերել ապացույցը: Բովանդակության բաղկացուցիչ տարրերի 

առանձնացումը:   

 

 

   Ուսումնասիրել, միավորել, 
տարանջատել, 
դասակարգել, հայտնաբերել, 
զննել, ուսումնասիրել, 
տարբերակել, մասերի 
բաժանել, ընդհանրացնել, 
համեմատել, վերլուծել 

20 
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Գնահա- 

տում 

Համադրություն 

Գիտելիք  

Ընկալում 

Կիրառում 

Վերլուծություն 



Համադրում. Պարզ բաղկացուցիչների ու տարրերի համադրումը: 

Ընդհանուրից կիրառական օրինակների դուրսբերումը: Մեկնաբանելու 
նպատակով վերլուծվող տեղեկատվության համապատասխան համադրումը 

այլ տվյալների ու տեղեկատվության հետ:   

 

 

 Առաջադրել թեզ, կանխատեսել, 
ստղծել, արտադրել, 
մոդիֆիկացնել, ընդլայնել, 
նախագծել, ձևակերպել, 
մշակել, կառուցել, համադրել և 
այլն  

21 
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Գնահա- 

տում 

Գիտելիք  

Ընկալում 

Կիրառում 

Վերլուծություն 

Համադրություն 



Գնահատում. Արժեքի, օգտակարության համակարգված սահմանումը, 

չափորոշիչների կիրառությամբ կարևորության ու արժևորվածության 

աստիճանի որոշումը:   

 

 

 Մեկնաբանել, հիմնավորել, որոշել, 
քննադատել, դատողություններ 
անել, լուծել և այլն 

22 
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Գիտելիք  

Ընկալում 

Կիրառում 

Վերլուծություն 

Համադրություն 

Գնահա- 

տում 



 Վերջնարդյունքների սահմանման ժամանակ 

հաճախակի հանդիպող սխալներ. 

 
1. Տվյալ կրթական մակարդակի համար չափից 

ընդգրկուն կամ, հակառակը, չափից նեղ 

արդյունք է սահմանված 

2.  Վերացական բառեր ու 
բառակապակցություններ են օգտագործված 

3.  Վերջնարդյունքները չափից շատ են  

4.  Մեկ վերջնարդյունքի մեջ մի քանի բայ է 

օգտագործված  

5.  Սխալ կոգնիտիվ մակարդակ է ընտրված  

6.  Վերջնարդյունքը իրատեսական չէ  

8.  Վերջնարդյունքը գնահատելի, չափելի չէ  

 

   Կրթական վերջնարդյունք. սահմանում 



 
Օրինակ` 

Դասընթաց. Մարքեթիգի կառավարում  

 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողները կկարողանան. 

 
• Հասկանալ մարքեթինգի դերը և ֆունկցիաները տարբեր բնույթի 

կազմակերպություններում  

• Հասկանալ հիմնական մարքեթինգային հասկացությունները, 

տեսությունները տարբեր մարքեթինգային իրադրություններ վերլուծելու 
նպատակով 

• Հասկանալ և ներկայացնել հարափոփոխ արտաքին միջավայրի 

ազդեցությունը մարքեթինգային որոշումների վրա 

• Օգտագործել գրավոր ձևաչափեր մարքեթինգային արդյունքները 

ներկայացնելու նպատակով 

• Իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություն  

• Մարքեթինգային որոշումները և ընտրված ռազմավարությունները 

հիմնավորելու կարողություն ցուցաբերել  
• Ինքնակառավարվել և կառավարել թիմակիցներին անկախ 

մարքեթինգային հետազոտություն իրականացնելիս  

 

Արդյո՞ք ճիշտ են սահմանված ստորև ներկայացված վերջնարդյունքները. 

 



25 
25 25 

Կրթական 

վերջնարդյունքների 

սահմանումը 

գործընթաց է, ոչ 
միանգամյա 

գործողություն  

   Կրթական վերջնարդյունք. սահմանում 



    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



Գիտելիքն առավել 
հիմնավորվում և 

մնացորդային գիտելիքի 

ծավալը մեծանում է, երբ 

ուսումնառության 

ընթացքում զուգահեռվում 

են մի քանի զգայարաններ 

... 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



Սովորում են փորձելով, ֆիզիկական 

աշխատանք կատարելով, 

քննարկումների մասնակցելով, 

շոշափելով, փորձարկելով և այլն: 

Հիմնականում սովորում է լսելով և 

խոսելով: 

 

 

Զարգացած է պատկերավոր 

մտածողությունը: Առավել արագ են 

սովորում, երբ ցուցադրվում են 

դիագրամներ, պատկերներ, վիդեո 

հոլովակներ և այլն: 
 

Ուսումնառության ոճերը   

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  

Տեսողական 

 

 

  

Լսողական 

 

   

Կինեստետիկ 

 

    



Մտագրոհ. նշել յուր. համար համապատասխան մեթոդներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեսողական 

 

 

  

Լսողական 

 

   

Կինեստետիկ 

 

    

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



Ապացուցված է, որ կյանքում առավել հաջողակ են 
այն անհատները,  ովքեր ունեն բարձր 
հուզականության գործակից: Բարձր  

հուզականության և բանակության գործակից 
միաժամանակ ունենալն ամենակատարյալ 

տարբերակն է: 

Հուզականության 

գործակից (EQ). 

ինտուիցիա, թիմում 

աշխատելու 
կարողություն, 

սթրեսների 

կառավարման, 

ինքնատիրապետման 

ունակություն,  

միջանձնային 

հաղորդակցման 

կարողություն և այլն  



 

Թիմային աշխատանք  

Դասախոսություն 

Զրույց, քննարկում, բանավեճ 

Դերային խաղ 

Դեպքի քննարկում 

ՏՏ կիրառմամբ մեթոդներ 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  

Դասավանդման մեթոդների  

հիմնական խմբերը  



Թիմային 

աշխատանք 

Մեթոդը ենթադրում է՝ 
 

• փոխներգործում՝ թիմերի շրջանում 
• միևնույն թեմայի շրջանակներում 

տարբերակված աշխատանք 
• աշխատանքային համախմբված արդյունք, 

առանձին թիմերի աշխատանքների միավորում 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



• որոշումների արագ կայացման կարողության 
զարգացում 

• տեսական գիտելիքներով կոնկրետ խնդրի 
լուծման կարողություն 

• ստեղծագործական մտածողության զարգացում  

• գիտական երևակայության կատարելագործում 

• ակտիվ ունկնդրման կարողությունների 
զարգացում  

• թիմում համագործակցելու հմտությությունների 
զարգացում  

• վստահ, համարձակ ինքնադրսևորման  

 հմտությունների զարգացում  

 

Մեթոդի կիրառման նպատակներ 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  

Թիմային 

աշխատանք 



  

 Դասախոսության խնդիրը 

գիտելիքի, տեղեկատվության 

փոխանցումն է ուսանողներին 

նրանց օգնությամբ, կամ նրանց 

միջոցով 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  

 Դասախոսություն 



- Ընդհանրացնող դասախոսություն 

• գիտելիքների ամփոփում, ամրապնդում 

- Կարճ դասախոսություն 

• ներածական և ամփոփիչ 
նշանակություն ունի տևում է մոտ 10 

րոպե 

- Ուղղորդված դասախոսություն 

- Կինո-վիդեո դասախոսություն 

 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  

Տեսակներ. 

 Դասախոսություն 



Զրույց 

• վարպետորեն առաջադրված հարցեր 

• ուսանողների`արդեն ունեցած 

 գիտելիքների վերհանում, ամրապնդում 

• նոր դատողությունների ստեղծում,  

• արդեն իմացածի ամրապնդում 

եզրահանգումների, ընդհանրացումների 

միջոցով 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



• դեդուկտիվ - արդեն հայտնի ընդհանուր 

դրույթներ, կանոններ, սկզբունքներ, որոնց 

միջոցով ստեղծվում են նորերը 

• ինդուկտիվ - առանձին փաստերի, 

հասկացությունների, մասնավոր պնդումների 

քննարկում, ընդհանուր դատողությունների 

առաջադրում 

Ինդուկտիվ եւ դեդուկտիվ 

իմացություն 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  

Զրույց 



 Մտքերի, դրույթների, կարծիքների 

կարգավորված փոխանակություն` 

միտված բոլորի կողմից ընդունելի, 

հասկանալի մոտեցումների 

որոնմանը: 

Քննարկում,  

կամ բանավեճ  

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



Քննարկում,  

կամ բանավեճ  

• խթանել ուսանողների իմացական 

հետաքրքրվածությունը 

• նպաստել նոր գիտելիքների 

ձեռքբերմանը մեթոդ/ների կիրառման 

ընթացքում 

• նպաստել ուսանողների` սեփական 

կարծիքը հիմնավորելու, պաշտպանելու 
կարողությանը 

• ապահովել ուսումնասիրվող նյութի 

ստեղծագործական ընկալումը 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



Քննարկում,  

կամ բանավեճ  

Զրույցը, քննարկումը, բանավեճը 

սկսելու մի շարք մեթոդներ 

• հիմնահարցի ներկայացում 

• ֆիլմի ցուցադրում 

• փորձագետի հրավիրում 

• նոր, հետաքրքրական 

   տեղեկությունների հաղոդրում, 

• դերային խաղ 

 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



Դերային խաղ 

 

• գիտելիքների ու հմատությունների 

ձեռքբերման հետաքրքիր ձև է 

• հնարավորություն է տալիս հասկանալ 
հիմնախնդիրների իրավիճակային 

դրսևորումները 

• դերային խաղի բուն ընթացքից հետո 

իրականացվում է իրականացվում է 

դեբրիֆինգ 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



• մասնակիցների վարքի վերաբերյալ 
վերլուծություններ է իրականացնում 

• առաջադրում է նոր մտածելու թեմաներ 

• կապում է դերային խաղը տեսական 
նյութերի հետ 

 

Դեբրիֆինգ 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  

Դերային խաղ 

 



Դեպքի քննարկում 

 Դեպքի հիմնական առարկա/ների 
վերհանում, որոնց վրա անհրաժեշտ է 
կենտրոնանալ 

  
 Ուսանողներից պահանջվում է 

ուշադրություն, կենտրոնացվածություն, 
առաջնային, երկրորդային փաստերի 
տարանջատում, ինքնուրույն 
աշխատանք  

  

 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



Դեպքի քննարկում 

 - ընդունել տարբեր տեսակետների 

առկայությունը 

 

 - ուսանողներից պահանջվում է 

այլակարծության ընդունում, 

փոխըմբռնում, սեփական տեսակետի 

հիմնավորում 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



Դեպքի քննարկում 

 - Առկա նյութերի հետազոտություն 

  

 - Ուսանողներից պահանջվում է 

անհրաժեշտ տեղեկությունների 

հավաքագրում, տեքստի, գրավոր 

նյութերի հետ աշխատելու 
կարողություններ 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



ՏՏ կիրառմամբ մեթոդներ 

  Ընդգծելով նմանատիպ մեթոդների 

բազմազանությունը՝ անդրադառնանք նման 

մեթոդների կիրառման օրինակների: 

 Տեսահոլովակի վերլուծություն, նկարահանում  

 Ուսանողը և/կամ դասախոսը որպես «բլոգեր» 

 Վիրտուալ բովանդակության ստեղծում (wiki, wikipedia 

և այլն) 

 Ներկայացումների պատրաստում հարուստ վիզուալ 
պատկերներով 

 Վիրտուալ քննարկումներ, ֆորումներ (առցանց կամ 

ցանցից դուրս) 

 

 

    Ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառում  



Առաջադրանք 2. 

• Ներկայացրե՛ք դասավանդման 

մեթոդները, որոնք կկիրառեք Ձեր նշած 

վերջնարդյունքներին հասնելու համար: 



Գնահատումը պետք է խրախուսի ուսանողին, 

արձանագրի աճը, ուժեղ և թույլ կողմերը, 

հաջողություններն ու վրիպումները:  

 
Սովորողին ուղղված գնահատականը պետք է 

վերաբերի նրա կոնկրետ գործողություններին, 

արարքներին, գործունեության արդյունքներին, 

այլ ոչ թե անձին: 

Գնահատում 



Գնահատման հիմնական սկզբունքներն են 

(կարևոր է հետևել հատկապես ամփոփիչ 
գնահատման ժամանակ)` 

• արդարությունը,  

• անկողմնակալությունը,  

• հավաստիությունը,  

• հիմնավորվածությունը,  

• հուսալիությունը, 

• թափանցիկությունը:    

 
Գնահատումը կարող է լինել որակական և 

քանակական: Քանակական և որակական 

գնահատումը հաճախ զուգակցվում է: 

Գնահատում 



Գնահատման ձևերը. 

 

 

Գնահատում 

Ախտորոշիչ գնահատում (diagnostic asessment) 

Ամփոփիչ գնահատում (summative asessment) 

Ձևավորող գնահատում (formative asessment) 



Գնահատում 

• Առաջադրանք 3. Ձևավորե՛ք Ձեր 

դասընթացի գնահաման համակարգը: 



Շնորհակալ եմ  

համբերության համար 


