


1. Ունենալ դասընթացի ուղեցույց, նկարագիր/Syllabus։
2. Պահպանել ուսանողի հետ շարունակական հաղորդակցումը 

առցանց միջավայրում։
3. Ծավալել օնլայն քննարկումներ ուսանողների հետ։
4. Ձգտել ձևավորել ուսանող–դասախոս անհատական շփումը։
5. Պարբերաբար կազմակերպել հարցումներ, թեստեր՝ ստուգելու 

ուսանողների ընթացիկ առաջընթացը։
6. Պարբերաբար ներկայացնել գնահատման պահանջները։
7. Հետևել ուսանողների աշխատանքին և տրամադրել 

խորհրդատվություն։
8. Բավարար ժամանակ հատկացնել պլանավորմանը։

Աղբյուրներ`

1. Մելբուրնի համալսարան, Ավստրալիա։ Melbourne CSHE
2. Կրթական տեխնոլոգիաների միջազգային հանրություն (ISTE)



Հստակեցրեք պահանջները։ Ուսանողի համար մատչելի ձևով ներկայացրեք մասնավորապես՝
 դասընթացում ընդգրկված թեմաները,
 առաջադրանքներին ներկայացվող վերջնաժամկետները, գրագողության կանխման 

մեխանիզմները,
 գնահատման պահանջներն ու  չափանիշները,
 ուսանող–դասախոս հանդիպումների քննարկումների կանոնակարգված ժամանակացույցը։

1. Ունենալ դասընթացի ուղեցույց, նկարագիր/Syllabus



2․ Պահպանել ուսանողի հետ շարունակական հաղորդակցումը 
առցանց միջավայրում։

 Պատրաստեք դասընթացին վերաբերող տեղեկատվական կարճ տեսանյութեր։
 Ուսանողներին ներկայացրեք ուսումնական շաբաթվա անելիքները, նպատակները, 

դասավանդվող թեմաների միջև գործող կապը։
 Տրամադրեք խորհրդատվություն և հետադարձ կապ ուսանողի առաջադիմության 

վերաբերյալ։
 Սահմանեք վիրտուալ խորհրդատվության ժամեր (“Virtual Office Hours”), ուսանողներին 

տեղեկացրեք՝ երբ կարող են դիմել և ինչպիսի հարցերով։



3․ Ծավալել օնլայն քննարկումներ ուսանողների հետ։

 Կազմակերպեք օնլայն ֆորումներ, որտեղ ուսանողները կարող են տարբեր թեմաների 
շուրջ քննարկումներ իրականացնել։

 Ուսանողներին ներկայացրեք քննարկումներին մասնակցելու կանոններն ու 
ձևաչափը։

 Ապահովեք հավասարությունը օնլայն միջավայրում։ /Ուսանողների հավասարաչափ 
ներգրավածությունը քննարկումներին, օբյեկտիվությունը/



4. Ձգտել վորել ուսանող–դասախոս անհատական շփումը։

 Ժամանակ հատկացրեք ուսանող–դասախոս անհատական շփմանը և ինքնուրույն 
աշխատանքի մեկնաբանման նպատակով տրամադրվող հետադարձ կապին։ 

 Խրախուսեք ինքնուրույն ուսուցումը։
 Հաշվի առեք հուզական կողմը։ Առցանց ուսուցման պայմաններում կարող է որոշակի 

մեկուսացվածության զգացում առաջանալ ուսանողների մոտ՝ դառնալով 
հոգեբանական ընկճվածության պատճառ։



5․ Պարբերաբար կազմակերպել հարցումներ, թեստեր՝ ստուգելու 
ուսանողների ընթացիկ առաջընթացը։

Ահա մի քանի անվճար գոծիքներ/կայքեր քվիզ–թեստ պատրաստելու համար:

1. Interact

2. Free Online Surveys

3. Typeform

4․ Hot Potatoes

5․ Survey Monkey

Կարող եք կազմել թեստեր և հարցումներ նաև ՀՖԿՍՊԻ–ում ներդրված Google
Forms գործիքի օգտագործմամբ։



8․ Բավարար ժամանակ հատկացնել պլանավորմանը։

 Առցանց դասավանդումը սկսելուց առաջ մանրակրկիտ պլանավորեք թե 
տեխնիկական, թե բովանդակային մանրամասները։

 Փաթեթ հավագեք։ Համոզվեք, որ ձեռքի տակ ունեք այն ամենն, ինչ 
անհրաժեշտ է ձեր առարկայի առցանց դասավանդման համար։




