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Հոդվածում քննարկվում են ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների  ուսուցման 

որոշ հարցեր, որոնք հիմնված են ուսուցչի և աշակերտի համագործակցության 

վրա, դրա շնորհիվ բարձրանում են ուսուցման բոլոր գործընթացների արդյու-

նավետությունը և կադրերի պատրաստման  որակըֈ  

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տվյալների հավաքման, մշակման և 

փոխանցման մեթոդների ու միջոցների մի ամբողջական գործընթաց է, որը 

նախատեսված է նախնական տեղեկատվությունից օբյեկտի, գործընթացի կամ 

երևույթի վիճակի մասին նոր որակի տեղեկատվություն ստանալու համար: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նպատակն է արտադրել տեղեկատվու-

թյուն մարդու կողմից նրա վերլուծության և դրա հիման վրա ինչ-որ գործո-

ղություններ կատարելու, որոշումներ ընդունելու համար: 

Ուսուցման գործընթացը պահանջում է տարբեր տեխնոլոգիաների բազ-

մակողմանի ապահովում: Այդպիսի տեխնոլոգիաների թվին է պատկանում 

ինտերակտիվ տեխնոլոգիան, որտեղ ուսուցիչն ու աշակերտը ուսուցման գործ-

ընթացի սուբյեկտներ ենֈ Ինտերակտիվ ուսուցումը կազմակերպման հատուկ ձև 

է, որոնցում բացառված է, որ աշակերտը չմասնակցի կոլեկտիվ, փոխլրացնող, 

ուսումնական գործընթացի բոլոր մասնակիցների ճանաչողությանըֈ Ինտերակ-
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տիվ ուսուցման գլխավոր նպատակն է ուսումնական գործընթացը կազմակերպել 

այնպես, որ բոլոր սովորողները փորձնականորեն հայտնվեն տվյալ գործ-

ընթացում:   

Ուսումնական գործընթացը պետք է իրականացվի համակարգված և 

համատեղ: Ինտերակտիվ ուսուցումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու 

համար անհրաժեշտ է կիրառել հետևյալ տեխնոլոգիաները. 

1. Զույգերով աշխատանք.  ուսուցիչը պետք է մշակի նոր մեթոդներ զույգերով աշ-

խատանքը կազմակերպելու համար, որտեղ աշակերտները պետք է սովորեն 

ինքնուրույն հարցեր տալ միմյանց և պատասխանել «հակառակորդի»  հար-

ցերին: 

2. Կարուսել. սովորողներին շատ է դուր գալիս ինտերակտիվ տեխնոլոգիայի այս 

տեսակը, երբ դասարանում ձևավորվում են երկու՝  ներքին և արտաքին 

օղակներֈ Այդ ձևով նրանք հասցնում են հաշված րոպեների ընթացքում խոսել 

մի քանի թեմաների մասին՝ փորձելով զրուցակցին ապացուցել պատասխանի 

ճիշտ տարբերակը: 

3. Ակվարիում. այս տեխնոլոգիայի իմաստն այն է, որ մի քանի աշակերտներ 

իրավիճակը խաղարկում են շրջանաձև, իսկ մյուսները, հետևելով իրավիճա-

կին, կատարում են արդյունքների վերլուծություն: 

4. Առաջադրանքների ծառ. այս տեխնոլոգիայի էությունը հետևյալն է. դասարանը 

բաժանվում է երեք կամ չորս խմբերիֈ Խմբերն  ունեն հավասար քանակությամբ 

աշակերտներֈ Յուրաքանչյուր խումբ քննարկում է հարցը և գրառումներ 

կատարում «իր ծառի» վրա, հետո խմբերը, տեղափոխվելով «հարևան ծառ», 

ներկայացնում են իրենց կարծիքներըֈ 

 Ուսումնական գործընթացում ինտերակտիվ ուսուցման տեխնոլոգիա-

ների կիրառումը պայմանավորված է հետևյալ փուլերով. 

1. Կողմնորոշում. խաղի մասնագետների և փորձագետների պատրաստման փուլֈ 

Ուսուցիչը ներկայացնում է աշխատանքի ընթացակարգը, դպրոցականների 

հետ քննարկում է պարապմունքների գլխավոր նպատակներն ու առաջա-

դրանքները՝ տալով խաղի օրենքների բնութագրերըֈ 

2.  Պատրաստվածության ստուգում. ուսուցիչն առաջարկում է խաղի բնույթը, 

անդրադառնում է խաղի առաջադրանքներին, կանոններին, դերերին, խաղի ըն-

թացքին, միավորների հաշվման կանոններին (խաղի վերաբերյալ կազմվում է 

աղյուսակ): Աշակերտները հավաքում են լրացուցիչ տեղեկատվություն, խոր-

հրդակցում են ուսուցչի հետ և քննարկում խաղի բովանդակությունն ու 

գործընթացըֈ 
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3. Խաղի անցկացում. խաղն սկսվելու պահից ոչ ոք իրավունք չունի միջամտելու և 

փոխելու տրված քայլերըֈ Միայն խաղը վարողը կարող է ճշգրտել մասնակից-

ների գործողությունները, եթե նրանք շեղվում են խաղի գլխավոր նպատակիցֈ 

Ուսուցիչը խաղի ընթացքում չի կարող  մասնակցություն ունենալֈ Առաջա-

դրանքն այնպիսին է, որ նա պետք է հետևի խաղի գործողությունների, ար-

դյունքների, միավորների հաշվմանը, պարզաբանի անճշտությունները և 

մասնակիցների խնդրանքով օգնի նրանցֈ 

4. Խաղի քննարկում. խաղի վերլուծության, քննարկման և գնահատականների 

արդյունքների փուլֈ Ուսուցիչը և մասնակիցները, քննարկումներ կատարելով 

փորձագետների հետ, փոխանակում են կարծիքներ, պաշտպանում են իրենց 

դիրքորոշումները և լուծումները, արտահայտում են տպավորություններ և կա-

տարում եզրակացություններ: Այս փուլում իրականացվում են երկու մոդելներ.  

1.  պասիվ` աշակերտը հանդես է գալիս որպես ուսուցման «օբյեկտ» (միայն լսում 

է և տեսնում), 

2.  ակտիվ` աշակերտը դառնում է ուսուցման «սուբյեկտ» (ինքուրույն աշխա-

տանքներ, ստեղծագործական առաջադրանքներ): 

Այսպիսով, ինտերակտիվ ուսուցման գործընթացն ընթանում է բոլոր 

աշակերտների մշտական փոխադարձ ակտիվության պայմաններում, որի շնոր-

հիվ բարձրանում են ուսուցման բոլոր տեսակի գործընթացների արդյունա-

վետությունը և պատրաստվող կադրերի որակըֈ  

 

М. З. Акопян, Г. Р. Петросян, В. А. Манукян 

Некоторые вопросы обучения интерактивных технологий 

 

В статье обсуждаются некоторые вопросы интерактивных технологий 

обучения, которые основаны на сотрудничествo учителя и ученика, в результате 

повышается эффективность всех видов деятельности обучения и качество 

подготовки кадров. 

 

M. Z. Hakobyan, G. R. Petrosyan, V. A. Manykyan 

Some Issues of Practicing Interactive Technology 

 

 The article discusses some of the interactive technologies of learning, which are 

based on the partnership with teacher and student. The  result is increasing efficiency of 

all types of learning activities and the quality of training. 
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