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Ակտիվ, Ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներ 

 

        Դասախոսությունների, գործնական պարապունքների ընթացքում դասախոսը 

օգտագործում է դասավանդման տարբեր մեթոդներ: Ձեռնարկում ներկայացված են 

ժամանակակից ինտերակտիվ մեթոդներ, որոնց միջոցով ուսուցման պրոցեսը կարելի 

է դարձնել ավելի արդյունավետ: 

 

Ներածություն 

 

        XXI-րդ դարում մտածողության գլոբալիզացիայի, հասարակության 

ժողովրդավարացման, բաց շուկայական տնտեսության, հասարակության 

բազմակողմանի ինֆորմատիզացիայի պայմաններում մեծանում են պահանջները 

բարձրագույն մասնագիտական կրթության նկատմամբ, որը պետք է պատրաստի 

պահանջված մրցակցության ընդունակ մասնագետներ: Այդ պատճառով բարձրագուն 

կրթության ոլորտը ենթարկվում է փոփոխությունների: Կրթության ոլորտում 

նորարարությունների ներմուծումը միշտ պայմանավորված է գործնական 

պահանջներով: Այժմ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուուցման 

ռազմավարությունը փոխարինվում  է զարգացման ռազմավարությամբ: Այսօր պետք 

է ձգտել դասախոսակենտրոն ուսուցումից անցում կատարել ուսանողակենտրոն 

ուսուցմանը: Ամբողջ կյանքի ընթացքում ինքնազարգացման ռազմավարությունը 

հնարավոր կլինի եթե դեռ ուսանողական տարիներին ապագա մասնագետը 

տիրապետի ուսումնա-հետազոտական գործունեությանը: Բուհի դասախոսը պետք է 

շարժառիթ ստեղծի, հետաքրքրություն առաջացնի: 

Իսկ դրա համար ուսուցման պրոցեսը, պետք է հետաքրքիր լինի: Նման դասընթացը 

պահանջում է ավելի մեծ պատրաստվածություն: Բավարար չէ միայն 

բովանդակության մատչելի հասանելի ներկայացումը: Անհրաժեշտ է, որ դասախոսը 

կիրառի մեթոդներ, որոնց շնորհիվ ուսանողը կամա թե ակամա դառնում է 

դասապրոցեսի մասնակից: 

 Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 

Երբ դուք ինչ-որ բան կարդում եք՝ հիշում եք 10% 

Երբ դուք ինչ-որ բան լսում եք՝ հիշում եք 20% 

Երբ դուք ինչ-որ բան տեսնում եք՝ հիշում եք 30% 
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Երբ դուք ինչ-որ բան տեսնում և լսում եք հիշում եք 50% 

Երբ դուք ինչ-որ բան ինքնուրույն եք անում՝ հիշում եք 90%-ը: Նոր կրթական 

ռազմավարությունը բերել է նոր մեթոդների, մոտեցումների իրագործմանը՝ ակտիվ 

ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմանը: 

 

Ակտիվ, Ինտերակտիվ ուսուցման էությունը 

 

        ՈՒսուցման պրոցեսում տարբերում են դասավանդման պասիվ, ակտիվ և 

ինտերակտիվ մեթոդներ: 

Պասիվ մեթոդ 

 

 

 

 

Այս դեպքում դասախոսը հիմնական գործող անձն է, որը ղեկավարում է դասընթացը, 

իսկ ուսանողները պասիվ լսողներ են: Դասախոս ուսանող կապը իրականացվում է 

հարցումների, թեստերի, ստուգողական աշխատանքների միջոցով: Այս մեթոդը քիչ 

էֆեկտիվ է: Դրա առավելությունը միայն սահմանափակ ժամանակում նյութի մեծ 

ծավալի մատուցումն է: 

Ակտիվ մեթոդները հիմնված են ուսուցիչ ուսանող համագործակցության վրա, 

այսինքն ուսուցիչը և ուսանողը հավասարապես մասնակցում են ուսումնական 

պրոցեսին: 

 

 

 

 

ՈՒսանողները պասիվ լսողներ չեն, այլ ակտիվ մասնակիցներ: 

Ակտիվ մեթոդների նպատակն է՝ բոլոր պրոցեսների (խոսք, հիշողություն, 

երևակայություն) օգտագործումն գիտելիքների, հմտությունների յուրացման համար: 

ՈՒսանողը գիտելիք է ստանում տարբեր աղբյուրներից ինֆորմացիայի վերլուծման 

արդյունքում: Ակտիվ ուսուցման մեթոդները սովորելու, ճանաչողական 
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գործունեություն ծավալելու ուղիներն են, ինչի համար ուսանողները պետք է 

մտածեն, ստեղծագործեն:  

Ինտերակտիվ մեթոդը կարելի է համարել ակտիվ մեթոդների առավել 

ժամանակակից ձև: Այս հասկացությունը ծագել է անգլերեն «interact», «inter- 

փոխադարձ», «act-գործել» բառերից: 

Ինտերակտիվ ուսուցումը դա երկխոսությամբ ուսուցում է, որի ընթացքում 

ուսանողները համագործակցում են ոչ միայն դասախոսի, այլև միմյանց հետ: 

 

 

 

 

 Ինտերակտիվ ուսուցման ժամանակ դասախոսը նոր գիտելիքներ փնտրելու իր 

հանձնարարություններով մասնակիցներին ուղղորդում է անկախ 

հետազոտությունների կատարմանը: 

Դասախոսի ֆունկցիաներն են՝ 

1. Բացատրել սպասվելիք աշխատանքի նպատակը: Դասի սկզբում հայտարարել 

թեման և քննարկվող հարցերը: 

2.  Բաժանել ուսանողներին խմբերի և տալ հանձնարարություններ: 

3. Չթողնել առանց ուշադրության սխալ մեկնաբանությունները, սակայն միևնույն 

ժամանակ միանգամից չտալ ճիշտ պատասխանը: 

4. Հետևել, որ քննադատվի միտքը, կարծիքը, այլ ոչ թե միտքը արտահայտող 

ուսանողը: 

5. Օգնել ուսանողներին գալ ընդհանուր եզրահանգման և դասի վերջում անել 

եզրակացություններ, որոնք ունեն պրակտիկ և ընդհանուր նշանակություն: 

Դասախոսի ֆունկցիան ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպումն է : 

Հայտնի է, որ նոր բան սովորելիս մարդը թույլ է տալիս սխալներ, դասախոսի խնդիրը 

կայանում է նրանում, որ ուսանողը ուսումնական պրոցեսում կատարված սխալները 

ուսումնասիրի, վերլուծի և հետագայում մասնագիտական գործունեության ժամանակ 

թույլ չտա: 
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Ինտերակտիվ մեթոդները կիրառելիս, դասախոսը դադարում է լինել 

տեղեկատվության հիմնական տեղեկատու, միայն կարգավորում կազմակերպում է 

գործընթացը, տալիս  խորհրդատվություն: 

 

 

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԴԱՍԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

 Բոլոր մասնակիցները հավասար են 

 Յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի իր կարծիքը ներկայացնել 

ցանկացած հարցի վերաբերյալ 

 Աշխատանքի մեջ պետք է ներգրավված լինեն բոլորը 

 Ոչ մի ուսանող չի քննադատվում 

 Պետք է հոգալ մասնակիցների հոգեբանական պատրաստվածության մասին. 

խոսքը գնում է նրա մասին, որ ոչ բոլոր  մասնակիցներն են հոգեպես պատրաստ 

ներգրավվելու այս կամ այն աշխատանքի մեջ: Այս առումով օգտակար է  գովքը, 

ակտիվ մասնակցության ինքնադրսևորման համար: 

 Դասախոսը պարբերաբար ակտիվացնում է ուսանողների 

համագործակցությունը, հանում մասնակիցների միջև առաջացած լարվածությունը: 

 Քննարկման ընթացքում անկանխատեսելի դժվարությունների դեպքում 

ուսուցիչը միջամտում է 

 Ակտիվ օգտագործվում է տեխնիկական ուսուցման միջոցներ՝ սլայդներ, 

ֆիլմեր, տեսահոլովակներ 

 Հաղորդակցությունը իրականացվում է դասախոսի կողմից ձևակերպված 

կանոնների համապատասխան: 

Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման դրական արդյունքներն են՝ 

 Ինտերկտիվ ուսուցման մեթոդները թույլ են տալիս ակտիվացնել գիտելիքների 

յուրացման գործընթացը և դրանց ստեղծագործական կիրառումը գործնական 

խնդիրների լուծման համար: 

 Ինտերկտիվ ուսուցումը մեծացնում է ուսանողների մոտիվացիան, 

ներգրավվածությունը քննարկվող խնդիրների լուծման մեջ, ինչը մեծացնում է 
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հետաքրքրությունը, հուզական խթան է հանդիսանում հետագա որոնման 

գործունեությանը, խրախուսում է նրանց կոնկրետ գործողությունների: 

 Ձևավորում է ինքնուրույն տեղեկատվություն գտնելու, վերլուծելու 

կարողությունը: 

 Զարգացնում է մյուսների տեսակետը լսելու, համագործակցելու 

կարողությունը: 

 Ուսանողների դիրքորոշման մշտական արտահայտությունը վերացնում է 

սխալի վախը՝ քանի որ նույնիսկ սխալ արտահայտությունը չի պատժվում  

բացասական գնահատականով: 

 Համատեղ գործնեությունը նպաստում է դասախոսի հետ վստահելի 

փոխհարաբերությունների առաջացմանը: 

 Կիրառելով ինտերակտիվ մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատության դասախոսները հնարավորություն ունեն զարգացնել 

ուսանողների ստեղծագործական, կրեատիվ մտածելակերպը: Դա ընդունակություն է 

գտնել նոր, օրիգինալ, ստանդարտ մտածելակերպից դուրս մտքեր, առաջացած 

խնդիրների լուծում ոչ ավանդական եղանակներով: 

 

 

ԻՆՏԵՐԱՐԿՏԻՎ  ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Ինտերակտիվ դասավանդման  մեթոդները բաժանվում են 2 խմբի՝ իմիտացիոն և 

ոչ իմիտացիոն: Իմիտացիոն տեխնոլոգիաների հիմքում ընկած է իրական 

իրավիճակների գործնեության խնդիրների վերարտադրումը ուսումնական պրոցեսի 

ընթացքում: Ոչ իմիտացիոն մեթոդները բնութագրվում են ուսումնասիրվող 

գործընթացի մոդելի բացակայությամբ, հարց-պատասխան հաղորդակցությամբ: Ոչ 

իմիտացիոն մեթոդներից են՝ դասախոսությունը, սեմինարը: Իմիտացիոն մեթոդները 

բաժանվում են  խաղային և ոչ խաղային: 

Ինտերակտիվ մեթոդները կիրառվում են և´ դասախոսության և´ գործնական 

պարապունքի ժամանակ: 

Դասախոսությունը, որպես կրթական գործընթացի առաջատար ձև 

ավանդաբար ունի իր առավելությունները. առաջին հերթին նյութի ընկալմանը 
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մասնակցում են և´ տեսողությունը (երբ դասախոսությունը ուղեկցվում է 

ցուցադրմամբ) և´ լսողությունը: Դասախոսությունը, տալիս է թեմայի ամբողջական  

պատկերացում: Միևնույն ժամանակ լեկցիոն նյութի ավանդական ներկայացման 

դեպքում նշվում է ամենամեծ թերությունը՝  թույլ փոխադարձ կապ: Դասախոսը 

մատուցում է պատրաստի նյութը, որը ուսանողները պետք է հիշեն, շատ ժամանակ 

առանց լավ հասկանալու: Սա նվազեցնում է ուսանողների ինքնուրույնությունը, 

ակտիվությունը: Այդ պատճառով  բարձրագույն կրթության պրակտիկայում ավելի ու 

ավելի  տարածվում են դասախոսության ոչ ավանդական ինտերակտիվ ձևերը: 

Ակտիվ  և ինտերակտիվ ուսուցման գաղափարը ուսանողի ուշադրության 

կրթական և ճանաչողական մտածելակերպի ակտիվացումն է: Հետևաբար 

ակտիվացման մեթոդների կիրառումը թույլ կտա ավանդական տիպի 

դասախոսությունը մոտեցնել ինտերակտիվ տարբերակին: Դասախոսության 

ընթացքում ուսանողների ակտիվ ճանաչողական գործունեության մոբիլիզացման 

համար,  դասախոսությունը պետք է սկսվի հետաքրքիր ներածական մասից: Օրինակ 

կարելի է ներկայացնել  թեմայի կարևորությունը ուսանողի ապագա 

մասնագիտական գործունեության համար, ցույց տալ  դասախոսության թեմայի 

կապը նախորդ թեմայի հետ: Կարող են օգտագործվել տեսանյութեր, ուր կցուցադրվի 

տեսական նյութի կիրառումը գործնականում: Դասախոսության հետաքրքիր 

սկզբնամասից առաջացած ակտիվությունը պետք է պահպանվի ամբողջ 

դասախոսության ընթացքում կարելի է կիրառել հետևյալ հնարքները՝   

 Ներկայացնել՝ տարբեր հետազոտությունների տեսանկյունները մեկ հարցի 

վերաբերյալ  և այսօր գիտության մեջ ընդունված տեսանկյունը: 

 Դասախոսության ընթացքում պահպանել շփումը: 

 Ուշադրություն դարձնել հուզական ֆոնի, ուշադրության բարելավմանը մեծ 

գիտնականների բժիշկների կյանքից օրինակների բերման միջոցով: 

 Կարևորելով դասախոսության հիմնական դրույթները շեշտադրել կարևոր 

հարցերը «Այս հարցի բարդությունն ու առանձնահատկությունը...», «Ուշադրություն 

դարձրեք...» բերել դասախոսության հիմնական դրույթների հաստատումը կյանքից, 

պրակտիկայից: Ներկայացնենք ինտերակտիվ դասախոսությունների օրինակներ: 
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ԽՆԴԻՐ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Խնդիր դասախոսության ժամանակ դասախոսը ստեղծում է պրոբլեմային 

իրավիճակներ և ներգրավում է ուսանողներին դրանց վելուծմանը: Ներկայացնում է 

տարբեր գիտական կարծիքներ: Դասախոսի նպատակը ոչ միայն խնդրի 

առաջացումն է , նա հարցերի միջոցով օգնում է, որ ուսանողները ինքնուրույն անեն 

եզրակացություններ: Ուսանողը գտնվում է ակտիվ վիճակում՝ տալիս է հարցեր, 

գտնում պատասխաններ: Եթե ավանդական դասախոսության դասախոսը 

մատուցում է նոր նյութը պատրաստի, խնդրային դասախոսության դեպքում նոր 

գիտելիքը մատուցվում է որպես անհայտ: Դա նպաստում է մտավոր ակտիվացմանը: 

Գիտելիքների ձեռք բերման պրոցեսը նմանվում է հետազոտական աշխատանքի: 

Խնդիր դասախոսության ժամանակ դասախոսը առաջադրում է նախապես 

պատրաստած խնդրային հարցեր: Դրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները չկան 

ուսանողների արդեն ունեցած գիտելիքներում, ինչը առաջացնում  է իտելեկտուալ  

բարդություններ, քանի որ պարունակում է չբացահայտված խնդիր, անհայտ, նոր 

գիտելիքներ: Օրինակ գենետիկայի դասընթացում «Ժառանգական 

հիվանդություններ» թեմայի ժամանակ կարելի է տալ հետևյալ հարցերը՝ <<Ինչպե±ս 

կարող են առաջանալ տրիսոմիաները>>,  <<ինչպե±ս կարելի է հայտնաբերել 

դրանք>>: Այստեղ ուսանողները, որոնք արդեն անցել են մեյոզը, տրանսլոկացիաները 

պետք է գտնեն ճիշտ պատասխանները: 

ԲԻՆԱՐ  ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

       ԵՐԿՈՒՍՈՎ) 

Սա 2 դասախոսի համատեղ աշխատանք է, որոնք կարդում են դասախոսություն 

նույն թեմայից,  համագործակցելով միմյանց և լսարանի հետ: Բժշկական կրթության 

յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ բժիշկը պետք է ունենա ամբողջական 

պատկերացում մարդու մասին միևնույն ժամանակ ուսումնական պրոցեսը 

կառուցված է առանձին մակարդակների ուսումնասիրությունից (մոլեկուլային, 

բջջային, օրգանային) դիսկրետ է:Բինար դասախոսությունը թույլ է տալիս  որոշակի 

իմաստով հաղթահարել այդ հակասությունը: Օրինակ. ԱԵՖ-ի ուսումնասիրությունը 
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կարելի է անցկացնել ընդհանուր բժշկական կենսաբանության և պաթոլոգիկ 

ֆիզիոլոգիայի դասախոսների համատեղ դասախոսության միջոցով: 

Մասնագետները կարող են հանդես գալ որպես գիտական տարբեր 

մոտեցումենրի կողմնակիցներ, ցույց տալ ուսանողներին պրոֆեսիոնալ 

համագործակցման կուլտուրան: Օրինակ բինար լեկցիայի թեման կարող է լինել 

«Գենետիկական  մոդիֆիկացված օրգանիզմների օգտագործումը սննդի մեջ»: Այս 

հարցը լայն քննարկվում է գիտական և հանրային միջավայրում: Դասախոսություն 

կարելի է անցկացնել որպես 2 դասախոսի երկխոսություն, որոնցից մեկը ԳՄՕ 

պրոդուկտների կիրառման «պաշտպան» է, մյուսը՝ «հակառակորդ», երկխոսության 

վերջում ուսանողները տալիս են հարցեր: 

Շատ հետաքրքիր է նաև գենային ինժեներիայի մեթոդներով մարդու 

ժառանգականության  փոփոխման խնդիրը: 

 

ՆԱԽԱՊԵՍ ՊԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ  ՍԽԱԼՆԵՐՈՎ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս դասախոսությունը թույլ է տալիս տարբեր մասնագիտական 

իրավիճակներում վերլուծական կարողություն, սովորեցնում է առանձնացնել սխալ 

ինֆորմացիան: Դասին հայտարարվում է հաջորդ  դասի թեման և զգուշացվում, որ 

դասախոսությունը կընդգրկի որոշակի սխալներ, որոնք ուսանողները պետք է գտնեն: 

Դասախոսության վերջում մասնակիցները բարձրաձայնում են սխալները և նշվում են 

ճիշտ  պատասխանները: Այսպիսի դասախոսությունը նպատակահարմար է 

անցկացնել որպես թեմայի ամփոփում:Իբրև ելանյութ կարող են ծառայել բժշկական 

սխալները, հնացած, սխալ գիտական պատկերացումները: 

 

ՄԻՆԻ  ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեսական նյութի  մատուցման էֆեկտիվ ձև է: Մինչ ինչ-որ մի տեղեկատվություն 

հայտնելը դասախոսը հարցնում է, թե ինչ գիտեն այդ մասին ուսանողները և միայն 

որոշակի պատասխաններից հետո առաջարկում է ուսանողներին քննարկել իրենց 

վերաբերմունքը այդ հարցին օրինակ  տալով հարցեր՝  «ի±նչ եք դուք կարծում» կամ 

«ի±նչ եք կարծում ի±նչ հետևանքներ կարող են լինել»: 
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Օրինակ  գենետիկա առարկայից  «Մուտացիաներ» թեմայից կարելի է 

առաջադրել հետևյալ հարցերը՝  «Ի±նչ մուտացիաներ գիտեք քրոմոսոմների թվի 

փոփոխության հետ կապված», « Ի±նչ  եք կարծում ի±նչ հետևանքներ կունենան 

տրիսոմիաները, մոնոսոմիաները, ինչի±  հետ են կապված այդ հետևանքները»: 

 

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՖԻԼՄԵՐԻ ԴԻՏՈՒՄ 

Ուսուցողական վիդիոֆիլմերը կարելի է կիրառել համապատասխան թեմայի 

ուսուցման ժամանակ: Ֆիլմի դիտումից առաջ դասախոսը պետք է ուսանողներին 

առաջադրի մի քանի հիմնական հարց, որոնք հիմք կծառայեն հետագա քննարկմանը: 

Կարելի է ֆիլմը կանգնեցնել նախապես որոշված պահերին և կազմակերպել 

քննարկում: Դասի վերջում ամփոփել և բարձրաձայնել եզրակացությունները: 

 

ՎԵԲԻՆԱՐ 

Վեբինար-անգլերեն թարգմանությունից նշանակում է «veb» և «seminar»,  

սեմինար ցանցում: Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը գտնվում է համակարգչի մոտ և 

կապը իրականացվում է համացանցի միջոցով, համակարգիչների վրա ներբեռնված 

ծրագրերի հավելվածների միջոցով: Կարելի է անցկացնել սեմինարներ, 

դասախոսություններ: Համացանցով պարապմունքը հաջող անցկացնելու համար 

դասախոսության սկզբում դասախոսը պետք է հայտարարի կանոնները: Այն կարող է 

ձայնագրվել հետագա կրկնության նպատակով: Այս դասավանդման ձևը առավել 

օգտակար է այն ուսանողների համար, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող բուհ 

այցելել: 

 

Դասախոսություն ասուլիս 

Այսպիսի դասախոսության անցկացման ձևը նման է ավանդական ասուլիսի, բայց 

ունի որոշակի տարբերություններ: Պարապունքի սկզբում դասախոսը հայտարարում 

է դասախոսության թեման և խնդրում ուսանողներին տալ հարցեր տվյալ թեմայի 

վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է 2-3 րոպեի ընթացքում ձևակերպի 

առավել հետաքրքրող հարցերը և փոխանցի դասախոսին: Դասախոսը 3-5 րոպեի 
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ընթացքում այդ հարցերը համակարգում է ըստ իմաստի, բովանդակության: Նյութը 

ներկայացվում ոչ թե որպես առանձին հարցերի պատասխաններ, այլ թեմայի 

համահունչ բացահայտում, որի ընթացքում դասախոսը պատասխանում է տրված 

հարցերին: Դասախոսության վերջում դասախոսը անցկացնում է  հարցերի ամփոփիչ 

գնահատում՝ բացահայտելով ուսանողների գիտելիքներն ու հետաքրքրությունները: 

 

Դիսկուսիա «քննարկում» 

 

Քննարկումը հանդիսանում է ինտերակտիվ մեթոդների համակարգում որպես 

բազային, ինտեգրվելով դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ: Դրա հետ մեկ տեղ այն 

հանդիսանում է առանձին ինքնուրույն մեթոդ: Լատիներեն թարգմանությունից. 

«discussio» նշանակում է վերլուծություն: Այս մեթոդը մանկավարժություն է եկել 

քաղաքականությունից: Դա որև է պրոբլեմի կոլլեկտիվ քննարկումն է: Ավելի 

կիրառական է գործնական պարապունքների ժամանակ : Յուրաքանչյուր քննարկում 

անցնում է 3 փուլով՝ կողմնորոշում, գնահատում, համախմբում: Կողմնորոշման 

փուլը ենթադրում է մասնակիցների հարմարվողականությունը միմյանց, խնդրին, 

ինչը հնարավորություն է տալիս ձևակերպել խնդիրը, նպատակները, սահմանել 

կանոններ: Գնահատման փուլում մասնակիցները տալիս են առաջացած հարցերի 

պատասխանները, հավաքում գաղափարներ, առաջարկություններ: Համախմբման 

փուլը. բաղկացած է քննարկումների, արդյունքների վերլուծությունից, որոշումների 

համատեղ ձևակերպմամբ: 

 

 

 

 «Կլոր սեղան» 

 

Մեթոդը կիրառվում է որպես որև է հարցի քննարկման միջոց: «Կլոր սեղան» 

մեթոդի հիմնական մասը կազմում է դիսկուսիան կոլլեկտիվ քննարկվում է որև է 

հարց, համեմատվում կարծիքներ: Մասնակիցները կարող են լրացնել միմյանց կամ 

հակասել մեկը մյուսին: 

 Մեթոդի առանձնահատկություններն են՝ 
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1.  Բոլոր մասնակիցները պետք է կարծիք հայտնեն և ձգտեն, որ իրենց հասկանան: 

2. Բոլոր մասնակիցները հավասարազոր են, ոչ ոք իրավունք չունի թելադրել իր 

կամքը և կարծիքը : «Կլոր սեղանի» առանձնահատկությունը այն է, որ այն պետք է 

իրոք  կլոր լինի, այսինքն մասնակիցների շփումը պետք է լինի «աչք աչքի» ինչը 

բերում է ակտիվության մեծացմանը: 

Մեթոդը թույլ է տալիս ամրապնդել ավելի վաղ ձեռք բերված գիտելիքները և լրացնել 

բաց թողնված տեղեկատվությունը: Գիտելիքների փոխանակման հետ մեկ տեղ 

ուսանողները սովորում են արտահայտել իրենց մտքերը,  գաղափարները: Սովորում 

են հիմնավորել և պաշտպանել համոզմունքները: 

 

 

 

 

Brainstozming «ՈՒղեղի փոթորիկ» 

 

Մասնակիցներին առաջարկվում է տալ առաջադրված խնդրին, հարցին 

հնարավորինս շատ լուծումներ, պատասխաններ անգամ ամենաֆանտաստիկ, 

անհավանական: Որից հետո բոլոր կարծիքներից ընտրվում են 

ամենահաջողվածները, որոնք կարող են կիրառվել գործնականում: Մեթոդը էֆեկտիվ 

է այնպիսի խնդիրների դեպքում, որոնք չունեն միանշանակ լուծում ու պահանջվում 

են ոչ ավանդական լուծումներ: Երբ պետք է արագ ելք գտնել ծայրահեղ վիճակից և 

կարճ ժամանակում  ստանալ շատ կարծիքներ: Հաշվի են առնվում բոլոր մտքերը: 

Բոլոր մասնակիցները հավասար են:  Արգելվում է որև է մտքի քննադատությունը: 

Այս մեթոդը ընդգրկում է հետևյալ փուլերը: 

 

1. Լուծումների, մտքերի հավաք 

Բոլոր մտքերը գրանցվում են: Կարևոր է, որ մասնակիցները չընկճվեն արտահայտել 

անգամ ամենաանհավանական կարծիքները: 

2. Վերլուծություն՝ քննարկվում են բոլոր առաջարկները: 

3. Բոլոր առաջարկված լուծումներից, մտքերից ընտրվում է ամենահետաքրքիրը: 
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Case-study  

Ինտերակտիվ  մեթոդներից է case –study ( կոնկրետ իրավիճակների վերլուծման 

մեթոդը): Այն պատկանում է ոչ խաղային իմիտացիոն մեթոդներին: Այս  մեթոդը 

հիմնված է տարբեր իրավիճակների մոդելավորման վրա և դրա նպատակը տվյալ 

դեպքի վերլուծումը, ալտերնատիվ որոշումների, օպտիմալ լուծումների փնտրումն է: 

Կարող են նկարագրվել իրական դեպքեր, սիտուացիաներ կամ արհեստական 

հորինված իրավիճակներ: Case-study մեթոդը հնարավորություն է տալիս 

ուսումնասիրել բարդ,  կարևոր հարցերը անվտանգ միջավայրում, այլ ոչ թե իրական 

կյանքում իր ռիսկերով և սխալ որոշման դեպքում դրանից բխող  վատ 

հետևանքներով: Մասնակիցներից  յուրաքանչյուրը  իր անհատական ներդրումն 

ունի:  Տեղի է ունենում կարծիքների , գործնեության եղանակների  փոխանակություն: 

Մեթոդի կիրառումը կայանում է նրանում, որ միևնույն կլինիկական օրինակը, 

հիվանդի բուժման  մոտեցումը կարող է ունենալ ավելի շատ լուծումներ,  քան  թվում 

է առաջին հայացքից: Այդ լուծումների բացահայտումը   տեղի է  ունենում  

դիսկուսիայի ընթացքում: Դասախոսի կողմից նախապես ստեղծվում է 

քեյս(տպագրված նյութեր, սլայդներ կամ արդեն պատրաստի քեյս  է  

օգտագործվում):Օրինակ նկարագրվում են հիվանդի գանագատները իսկ  քեյսը 

կարող է պարունակել անալիզների պատասխաններ, ռենտգեն  նկար: 

 

 

Գործնական խաղ 

 

Խաղային իմիտացիոն ուսուցման մեթոդներից է: 

Սա ապագա վերարտադրում է,  մասնագիտական գործունեության փորձ է: Այն թույլ 

է տալիս վերարտադրել կոնկրետ  իրավիճակներ: Այս մեթոդը պահանջում է 

ուսանողների պատրաստվածություն և կոլեկտիվ աշխատելու կարողություն: 

Յուրաքանչյուրը լուծում է իր ֆունկցիաներին և դերակատարությանը 

համապատասխան խնդիրը: Գործնական խաղը սովորեցնում է համագործակցման 

հմտությունների:  ՈՒսուցման պրոցեսը մաքսիմալ նմանեցվում է իրական 

գործնեությանը: Ստացված տեսական գիտելիքները փոխանցվում են գործնականի: 

 

 

 

 


