
1 
 

Առցանց ուսուցման վերաբերյալ իրականացրած ուսանողների հարցումների արդյունքների  

վերլուծություն և եզրակացություն 

        Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչությունը առցանց ուսուցումն սկսելուց մեկ շաբաթ անց իրականացրել է 

ուսանողներին ուղղված հարցում առցանց ուսուցման կազմակերպման և իրականացման ընթացքի վերաբերյալ, որը միտված է առցանց 

ուսուցման որակի արդյունավետության բարձրացմանը: Հարցումն իրականացվել է առցանց ձևով՝ Google Forms գործիքի կիրառմաբ: Հարցաթերթը 

պարունակում է 11 հարց, որոնց մեջ առկա են  փակ, բաց հարցեր  և 1 տեղեկատվություն պարունակող հարց՝ մասնագիտության և կուրսի 

վերաբերյալ:  Հարցումն անանուն է: 

        Հարցմանը մասնակցել են  151 ուսանող առկա կուրսերից (իրավագիտություն- 35, տնտեսագիտության կառավարում և ինֆորմատիկա- 53, 

բանասիրություն և մանկավարժություն-63): 

Հարց 2: Մասնակցո՞ւմ եք արդյոք առցանց ուսուցմամբ դասերին: 

 

 

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-53 Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 

   



2 
 

Առցանց դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցության  վերաբերյալ հարցման արդյունքները երեք ֆակուլտետներում գերակշռող է, որը 

դրական է դիտվում, սակայն եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ուսանողների զգալի մասը  հարցմանը չեն մասնակցել, մասնավորապես՝ 

իրավագիտության ֆակուլտետից, հարց է առաջանում, թե արդյո՞ք նրանք մասնակցում են դասապրոցեսներին: 

Հարց 3: Ինչպե՞ս կգնահատեիք դասախոսների կողմից իրականացվող առցանց ուսուցումը 1-5 միավորային համակարգով՝ 1- շատ վատ, 2-     

             վատ, 3- բավարար, 4- լավ, 5- շատ լավ:   

 

 

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-53 Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 

   

Հարցված  ուսանողների գերակշիռ մասը դասախոսի կողմից իրականացվող առցանց ուսուցումը գնահատել են «շատ լավ» կամ «լավ» , ինչը 

ենթադրում է, որ ուսանողների բավարարվածության մակարդակը մեծ մասամբ բարձր է: 
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Հարց 4: Արդյո՞ք անհրաժեշտ նյութերը և համապատասխան գրականությունը տրամադրվում են դասախոսների կողմից: 

 

 

 

      Հարցման արդյունքներից ելնելով՝ կարող ենք ենթադրել, որ ուսանողները չունեն ուսումնական գրականության և անհրաժեշտ նյութերի 

խնդիր: Դասախոսները ապահովում են հաամապատասխան գրականությունն ու նյութերը: 

 

 

 

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-53 Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 
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Հարց 5: Առցանց ուսուցման ընթացքում առաջացող հարցերի դեպքում դասախոսների կողմից ստանո՞ւմ եք լրացուցիչ աջակցություն: 

 

 

             

Այս հարցում ևս ուսանողների գոհունակությունը ակնհայտ  է, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ դասախոսները պատրաստակամ 

վերաբերմունք են դրսևորում:  

 

 

 

 

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-53 Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 
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Հարց 6: Հեռավար ուսուցման ընթացքում կիրառված մեթոդները, դասապրոցեսի տևողությունը արդյո՞ք բավարար են մատուցված նյութերը 

յուրացնելու համար: 

 

 

 

        Հարցմանը դրական են արձագանքել ուսանողների մեծամասնությունը, սակայն հեռավար ուսուցման տարածված դրական ու բացասական 

կողմերը հաշվի անելու հանգամանքում, կարելի է ենթադրել, որ ուսանողների զգալի մասը հարցին պատասխանելիս չի ցուցաբերել 

անաչառություն, անտեսել է դասապրոցեսում գործնական ժամերի կարևորությունը: 

 

 

 

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-53 Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 
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Հարց 7:  Կա՞ն արդյոք առարկաներ, որոնց լրացուցիչ դասավանդումն անհրաժեշտ եք համարում: 

 

 

 

        Իրավագիտության ու տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետներում հարցման արդյունքը ցույց է տալիս, որ 

ուսանողների մոտ 50 և ավելի տոկոսը անհրաժեշտ է համարում լրացուցիչ դասընթացների իրականացումը, ինչը   բանասիրության և 

մանկավարժության ֆակուլտետի համեմատությամբ բարձր ցուցանիշ է: Արդյունքները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ ուսանողների 

պատասխանները նախորդ՝ առցանց ուսուցման իրականացման, համապատասխան մեթոդների և տևողության պայմաններում նյութի 

յուրացման վերաբերյալ այնքան էլ օբյեկտիվ չեն: Նշված ցուցանիշները և հարցմանը չմասնակցած ուսանողների թիվը հաշվի առնելով՝ կարող 

ենք նշել, որ կարիք կա լրացուցիչ դասավանդման գրեթե բոլոր ֆակուլտետներում: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում  հստակեցնել 

առարկաները կամ թեմաները՝ ըստ ֆակուլտետների: 

 

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-53 Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 
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Հարց 8:Նշեք առցանց ուսուցման դրական կողմերը: 

 

         Ուսանողների կողմից նշվել են առցանց ուսուցման մի շարք դրական կողմեր, սակայն բոլոր ֆակուլտետներում էլ կան ուսանողների 

որոշակի մաս, ովքեր գտնում են, որ առհասարակ դրական կողմեր չկան: Ընդհանուր վերցրած՝ ուսանողները կարողացել են գնահատել արդի 

ժամանակաշրջանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հմտությունների կարևորությունը, տարբեր առցանց հարթակներից 

օգտվելու փորձը, ինքնուսուցման հնարավորությունները և նման իրավիճակում դասերի լրացումը, որոնք կարելի է դիտել առցանց ուսուցման 

առավելություններ, սակայն այս ամենով հանդերձ, որոշ դեպքերում առցանց ուսուցումը չի կարող փոխարինել առկա ուսուցմանը: 

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-53 Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 

 Առցանց ուսուցումը ստեղծված 

պայմաններում լավագույն տարբե-

րակն էֈ   

 Ժամանակահատվածը պայմանա-

վորվում ենք դասախոսի հետ: 

 Հասանելիություն տարբեր բնակու-

թյան վայրերից: 

 Ժամանակի խնայում: 

 Ուսանողների և դասախոսների համար 

հեռավար ուսուցման հնարավորության 

ստեղծում,  կա-րողությունների ու 

հմտությունների կատարելագործում: 

 Հետաքրքրություն և անմիջակա-

նություն: 

 Դասախոսի և ուսանողի միջև 

լարվածության բացակայություն: 

 Ուսանողների ներգրավվածու-թյունը: 

 Դրական կողմեր չկան-7 պատաս-խան: 

 

 Բաց թողնված դասերի լրացում:   

 Ճկուն գրաֆիկ: 

 Ժամանակի արդյունավետ կառավարում և 

միջոցների խնայում: 

 Հարմարավետություն՝ ժամանակային առումով: 

 Դասախոսի հետ արագ կապի ապահովում: 

 Ինքնուրույն աշխատելու հնարավորություն: 

 Օնլայն հարթակներում  աշխատելու փորձ և ՏՏ 

գիտելիքների զարգացում:: 

 Հանձնարարությունների պարբերաբար կատարումը 

հնարավորություն է տալիս ավելի հաճախ առնչվել 

մասնագիտական թեմաներինֈ 

 Աշխատատար է, որն էլ բերում է արդյունք: 

 Նյութերի փոխանցում, պահպանում: 

 Հետաքրքրության և ուսանողի 

պատասխանատվության մեծացում: 

 Դասախոսի դասախոսությունը ևս մեկ անգամ լսելու 

հնարավորություն: 

 Չկան դրական կողմեր-4 պատասխան: 

 

 Բոլոր ուսանողների ներգրավվածություն: 

 Հետաքրքրության մեծացում: 

 Ստեղծված իրավիճակում դասերի լրացում: 

 Ազատ գրաֆիկի ապահովում: 

 Նյութերի հասանելիություն: 

 Ինչպես համալսարանում էր, այդպես էլ՝ առցանց 

ուսուցման ժամանակֈ 

 Տան առավել հանգիստ և հարմարավետ 

պայմանները: 

 Ինքնուրույն աշխատանքի հնարավորություն 

 Ժամանակի և գումարի խնայում: 

 Հեռավար ձևով առկա ուսուցման 

հնարավորություն: 

 Հասանելիություն տարբեր վայրերից: 

 ՏՏ գիտելիքների ինքնուրույն զարգացում 

էլեկտրոնային նյութերի որոնման և 

ուսումնասիրման հնարավորություն: 

 Դասախոսների կողմից պարբերաբար 

աջակցություն:  

 Դրական կողմեր չկան-5 պատասխան 
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Հարց 9: Նշեք առցանց ուսուցման ընթացքում հանդիպող խնդիրները: 

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-

53 

Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 

 Վիրտուալ շփումների մեծացում: 

 Տեխնիկական թերությունների առկայու-

թյուն, որոնք դժվարացնում են դասա-

պրոցեսի կազմակերպումըֈ 

 Տեսողականան խնդիրների առաջացում: 

 Լիարժեք ուսուցում չի ապահովում: 

 Դասախոսության ոչ լիարժեք յուրացում: 

 Առցանց ուսուցումը երբեք չի կարող 

փոխարինել առկա ուսուցմանը: 

 Դասախոսի և ուսանողի կրկնակի 

աշխատանք: 

 Բացասական կողմեր չկան 6-պատասխան: 

 Բացասական կողմերը շատ են-7 

պատասխան:  

 Հեռավար  ուսուցումը  չի ապահովում 

մատչելիություն: 

 Ուսանողների և դասախոսների ՏՏ 

գիտելիքների բացակայություն: 

 Որոշ դասախոսներ ընդհանրապես 

առցանց դասեր չեն իրականացնում, միայն 

թեմաների փոխանցումը բավարար չէ, 

նյութերն ունեն մեկնաբանելու կարիք: 

 Էլեկտրոնային գրքերի ու նյութերի 

բացակայություն: 

 Դասապրոցեսն իրականացվում է նույն 

մակարդակով ինչպես համալսարանում: 

 

 Մարդկային շփման բացակայություն 

 Տեխնիկական խնդիրներ: 

 Տեսողական խնդիրների առաջացում: 

 Ոչ լիարժեք ուսուցում՝ յուրացման 

տեսանկյունից-5 պատասխան: 

 Նյութերը յուրացնելու համար 

դասապրոցեսի ժամանակը քիչ է: 

 Անկանոն գրաֆիկ: 

 Բացասական կողմեր չկան-10 

պատասխան:   

 Գործնական պարապմունքներ 

իրականացնելու խնդիրներ:  

 Ծրագրերի լիարժեք տիրապետում թե՛ 

դասախոսի թե՛ ուսանողի կողմից: 

 Անտարբերություն և անլուրջ 

վերաբերմունք ուսանողների կողմից 

 Չսովորելու, արտագրելու մեծ 

հավանականություն: 

 Ուսանողների պասիվություն: 

 Մարդկային շփման բացակայություն-11 

պատասխան: 

 Տեխնիկական և կապի խնդիրներ:  

 Տեսողական խնդիրների առաջացում: 

 Ինֆորմացիայի ոչ լիարժեք յուրացում: 

 Լսարանի համեմատությամբ արդյունավետ չէ-3 

պատասխան: 

 Ուսանողի ծանրաբեռնվածություն՝ շատ 

տնային աշխատանքներ և քիչ ժամանակ- 7 

պատասխան:  

 Անկանոն դասացուցակ: 

 Բացասական կողմեր չկան- 10 պատասխան: 

 Շատ են-1պատասխան: 

 Պրակտիկ գործիքներ չենք կարողանում 

կիրառել: 

 Տնային առաջադրանքների հանձնարարումը 

ավելի շատ որպես փաստ ցույց տալու համար 

է-   2 պատասխան: 

 Ավարտական կուրսում  տնային 

աշխատանքները այնքան շատ են, որ 

ավարտական աշխատանքը ուղղակիորեն մղվել 

է երկրորդական պլանֈ 

 Բամազավակ ընտանիքներում երեխաների 

դասաժամերի համընկնում: 
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Նախորդ հարցերի արդյունքները, ընդհանուր առմամբ, դրական վերաբերմունք էին արտահայտում առցանց ուսուցման կազմակերպման, 

իրականացման, դասախոսների պատրաստակամության, գիտելիքների յուրացման և կրթական այլ բաղադրիչների նկատմամբ: Սակայն 

ուսանողների կողմից տրված՝ այս հարցի պատասխանները ավելի հստակ են ուրվագծում համալսարանում հեռավար ուսուցման 

իրականացման ընդհանուր  պատկերը՝ ըստ ֆակուլտետների: Ընդհանրացնելով ուսանողների պատասխանները՝ առանձնացնենք երեք 

ֆակուլտետների համար ընդհանուր և առանձին խնդիրները: Ընդհանուր խնդիրները տեսանելի դարձնելու համար աղյուսակում նշել ենք դրանք 

միևնույն գույներով (տե՛ս հարց 9): Իսկ մյուս խնդիրները վերաբերում են միայն տվյալ ֆակուլտետին: Այստեղ ևս, ինչպես դասախոսների 

հարցումների արդյունքները վերլուծելիս, հանգեցինք խնդիրների հետևալ դասակարգմանը՝ 

 խնդիրներ, որոնց լուծումը կախված չէ համալսարանի ռազմավարությունից, 

 խնդիրներ, որոնք հեշտ լուծելի են որոշակի ժամանակահատվածում: 

        Առաջին ուղղությունն ընդգրկում է ինտերնետ կապի անհասանելիությունը, տեխնիկական խնդիրները, մարդկային շփումների 

բացակայությունը: Մյուս բոլոր խնդիրները ներառվում են երկրորդ խմբում, որոնք  հնարավոր է  կարճ ժամանակում լուծել՝ մշակելով և 

կիրառելով տարբեր մեխանիզմներ: Ընդհանուր առմամբ, բոլոր ֆակուլտետների ուսանողների կողմից նշված խնդիրները կարող են որոշակի 

հետևանքներ առաջ բերել, ուստի դրանց բարելավման ուղղությամբ պետք է մշակել քայլեր և իրականացնել դրանք ուսանողների 

բավարարվածության բարձր մակարդակ ապահովելու համար: 
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Հարց 10. Կցանկանայի՞ք արդյոք առցանց ուսուցումը շարունակվեր հետագայում: 

 

 

 

            Հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուսանողներրի  գերակշիռ մասը դեմ է առցանց ուսուցմամբ կրթություն ստանալուն, ինչը 

ենթադրում է ուսանողների կողմից գիտելիքների յուրացման խնդիրների առկայություն, որը կարող է կախված լինել ինչպես տեխնիկական 

հնարավորություններից, այնպես էլ դասապրոցեսի տևողությունից և դասավանդման ու ուսումնառության մեթոդներից: Միաժամանակ նրանց 

որոշ մասը, մասնավորապես տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում որոշ դասընթացների դեպքում անհրաժեշտ 

են համարում առցանց ուսուցման իրականացումը, որը հնարավորություն է տալիս ենթադրելու, որ նրանք ունեն տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները կիրառելու բավարար հմտություններ, մոտիվացված են և այս գործընթացում չեն տեսնում դժվարություններ: Հետևաբար 

տեխնոլոգիական դարաշրջանին համապատասխան անհրաժեշտ է քայլեր իրականացնել որոշ առարկաների գծով  հեռավար ուսուցմանն  

անցման ուղղությամբ՝ նպաստելով ՏՏ կիրառման ոլորտում բոլոր ուսանողների կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը:  

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-53 Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 
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Հարց 11: Ի՞նչ առաջարկ կներկայացնեիք առցանց  ուսուցման գործընթացը բարելավելու համար: 

Իրավագիտություն-35 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-53 Բանասիրություն և մանկավարժություն-63 

 Ուսուցման համար լինեն հստակ 

սահմանված ժամեր, դասացուցակ: 

 Բոլոր դասերի ապահովում տեսազանգով: 

 Ավելի հետաքրքիր դարձնել հեռավար 

ուսուցումը: 

 Ուսումնասիրել հեռավար ուսուցման 

գործընթացը և զարգացնել այն: 

 Հետևողականության ապահովում: 

 Մշակել միասնական  ընդհանուր ծրագիր 

կամ հարթակ,  որով կանցկացվեն բոլոր 

դասերը, իսկ դասախոսների համար 

կազմակերպել վերապատրաատման դաս-

ընթացներ: Հանձնարարականներ տալուց 

հաշվի առնել ուսանողների ծանրաբեռնվա 

ծությունը, այլապես արդյունք չի գրանցի 

առցանց ուսուցումը: 

 Համալրել էլեկտրոնային գրադարանը 

համապատասխան նյութերովֈ 

 Բոլորը աշխատեն  zoom meeting ծրագրով: 

 Կապի բարելավում: 

 Ավելի հաճախ կազմակերպել առցանց 

դասընթացներ: 

 Հասանելի դարձնել ուսուցումը բոլորի 

համար: 

 Վերահսկողություն իրականացնել թե՛ 

դասախոսների, թե՛ ուսանողների 

աշխատանքի նկատմամբ:  

 Դասախոսների համար ստեղծել ավելի 

բարենպաստ պայմաններ, որ նրանք կա-

րողանան ավելի պատկերավոր բացատրելֈ  

 Տեսադասերի  ներմուծում  դասապրո-

ցեսում: 

 Ավելի երկար տևողությամբ դասաժամեր: 

 Ավելի շատ նյութերի տրամադրում: 

 Կապի որակի բարելավում: 

 Հստակ չփոփոխվող դասացուցակ կազմել: 

 Դասախոսների ու ուսանողների շրջանում 

անցկացնել 1-2 դաս անցկացնել կիրառվող 

ծրագրերի վերաբերյալ, նման պարագայում 

ամեն ինչ բարդ չի  լինիֈ 

 Ուսանողների կողմից լուրջ մոտեցման 

ցուցաբերում: 

 Խնայել ուսանողի առողջությունը: 

 

 Հեռավար ուսուցման գործընթացը 

բարելավելու համար հարկավոր է հատուկ 

միասնական ծրագիր կամ հարթակ 

ստեղծել և բոլորին լավ ծանոթացնել այդ 

ծրագրին։ 

 Ոչ քննական առարկաները կրճատել: 

 Հանձնարարականները նվազեցնել:  

 Տեսադասերի ներառում: 

 Մասնագիտական առարկաներին ավելի 

շատ ժամանակ տրամադրել: 

 Նյութերի ձեռագիր մշակման փոխարեն դա 

իրականացնել  էլեկտրոնային տարբերա-

կով կամ պարզապես տպել նյութերըֈ  

 Մշակել թեստեր նաև էլեկտրոնային 

տարբերակով: 

 Վերապատրաստումներ իրականացնել 

դասախոսների համար: 

 Դասերը լինեն հստակ սահմանված 

դասացուցակով, չծանրաբեռնված և ոչ 

շատ ուշ ժամերի:   

 Տրամադրել ավելի որակյալ ծրագրեր, 

քանի որ Zoom ծրագրի ժամանակը շատ 

քիչ է և չենք հասցնում դասը ամբողջական 

ընկալելֈ 

 Էլեկտրոնային գրականության հասանե-

լիություն: 
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Ինչպես երևում է հարցման արդյունքներից, ուսանողների առաջարկները հիմնականում համապատասխանում են իրենց կողմից արձանագրված 

խնդիրներին: Յուրաքանչյուր առաջարկ նպաստում է նախորդ հարցի շրջանակում նշված խնդիրների  խորքային  ընկալմանը: Դրանց մեծ մասը 

հնարավոր է իրականացնել գործողությունների քարտեզագրման և արդյունավետ կառավարման միջոցով: 

                                                                                                 Եզրակացություններ 

        Ամփոփելով  առցանց ուսուցման ընթացքի վերաբերյալ ուսանողների հարցման արդյունքները՝ նշենք, որ չնայած փակ հարցման 

արդյունքները  հիմնականում դրական վերաբերմունք էին արտահայտում առցանց ուսուցման կազմակերպման, իրականացման վերաբերյալ, 

սակայն բաց հարցերի պատասխանները  դրական կողմերին զուգահեռ հնարավորություն տվեցին բացահայտել  նաև մի շարք խորքային 

խնդիրներ,  որոնք հիմնականում հստակ  ձևակերպված են  ուսանողների կողմից: Անդրադառնանք վերլուծության ընթացքում վեր հանված 

խնդիրներին՝  

 Որոշ դասախոսների կողմից առցանց դասերի չիրականացում կամ իրականացում՝ միայն թեմաների փոխանցմամբ: 

 Առարկաների կամ որոշ թեմաների լրացուցիչ դասավանդման անհրաժեշտություն: 

 Տեխնիկական և կապի ապահովման խնդիրներ:  

 Տեսողականան խնդիրների առաջացում: 

 Ոչ լիարժեք ուսուցման ապահովում: 

 Լսարանի համեմատությամբ արդյունավետության նվազում:   

 Դասախոսների և ուսանողների ծանրաբեռնվածություն:  

 Հեռավար  ուսուցման  մատչելիության  ապահովում: 

 Ուսանողների և դասախոսների ՏՏ գիտելիքների ոչ բավարար մակարդակ:  

 Էլեկտրոնային գրքերի ու նյութերի բացակայություն: 

 Դասապրոցեսի տևողություն: Դասերի անկանոն գրաֆիկի առկայություն: 

 Գործնական պարապմունքներ իրականացնելու խնդիրներ:  

 Չսովորելու, արտագրելու մեծ հավանականություն: 

 Ուսանողների պասիվություն: 

 Տնային առաջադրանքների հանձնարարումը՝ որպես փաստի առկայություն:  

 Կախված ծանրաբառնվածությունից՝ ավարտական աշխատանքի  մղում երկրորդական պլանֈ 
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           Առաջարկություններ հեռավար ուսուցման բարելավման և առկա խնդիրների լուծման վերաբերյալ 
            

         Հարցումը հնարավորություն է ընձեռել ուսանողներին ոչ միայն նշել առցանց ուսուցման դրական կողմերն ու առկա խնդիրները, այլ նաև 

հանդես գալ առաջարկներով առկա խնդիրների լուծման և առցանց ուսուցման բարելավման վերաբերյալ: Ստորև բերված առաջարկները 

ներառում են հիմնականում  ուսանողների տեսակետերը: Դրանք են. 

Իրավագիտության ֆակուլտետ 

 Պարզել, թե ո՞ր դասախոսները առցանց ուսուցում չեն իրականացնում կամ  ուսանողներին ուղարկում են միմիայն էլեկտրոնային 

նյութեր, որոնք ունեն մեկնաբանության կարիք, և իրականացնել միջոցառումներ խնդրի լուծման ուղղությամբ:  

 Հստակեցնել  այն առարկաները կամ դրանց որոշ թեմաները, որոնք ուսանողներն անհրաժեշտ են համարում լրացնել, և մշակել այդ 

բացը լրացնելու մեխանիզմներ: 

 Ուսուցման համար սահմանել  հստակ ժամանակացույց՝ ըստ առարկաների:  

 Բոլոր դասերն ապահովել տեսազանգով՝ Zoom Meeting  ծրագրի կիրառմամբ և ներմուծել  տեսադասեր   դասապրոցեսում: 

 Ավելի հետաքրքիր դարձնել հեռավար ուսուցումը՝ կիրառելով ՏՏ տարբեր գործիքներ, որոնք նախատեսված են թեստերի ու 

տարբեր առաջադրանքների համար: 

 Ուսումնասիրել հեռավար ուսուցման գործընթացը և մշակել  մեթոդաբանություն, ուղեցույցներ  ուսանողների և դասախոսների 

համար:  

 Սահմանել վերահսկողություն և ապահովել դասերի հետևողականություն: 

 Մշակել միասնական  ընդհանուր  հարթակ,  որով կանցկացվեն բոլոր դասերը,տվյալ դեպքում Moodle հարթակն ենք առաջարկում: 

 Դասախոսների համար կազմակերպել վերապատրաատման դասընթացներ ՏՏ կիրառվող գործիքների կամ ծրագրերի վերաբերյալ:  

 Հաշվի առնել ուսանողների ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազեցնելով առաջադրանքները:  

 Ուսանողներին ավելի շատ նյութեր տրամադրել և համալրել էլեկտրոնային գրադարանը համապատասխան գրականությամբֈ 

 Պարզել, թե ինչո՞վ է պայմանավորված ուսանողների պասիվությունը, որի մասին հիշատակել են թե դասախոսները, թե 

ուսանողները: 

 Դասաժամերի տևողությունը ավելացնել կամ կիրառել նորարարական մեթոդներ, մասնավորապես՝ «Շրջված դասարան մեթոդը», 

ուսուցման մատչելիության ապահովման համար: 

 Հանձնարարականների քանակը  նվազեցնել: 

 Մասնագիտական առարկաներին ավելի շատ ժամանակ տրամադրել: 

 Նյութերի ձեռագիր մշակումից անցնել  էլեկտրոնային տարբերակների:  


