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Բրուտյան
Մարիա
QUESTIONS

RESPONSES

19

19 responses
SUMMARY

INDIVIDUAL

Accepting responses

Ակտիվ ուսումնառություն և ՏՀՏ ընդլայնված դասավանդում (m-learning, gami cation) Բրուտյան Մարիա
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ՄԱՍ 1. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1. Վերապատրաստման խնդիրները հստակ էին ներկայացված
ծրագրում:
19 responses

0
1
2
3
94.7%

4
5

1.2. Վերապատրաստման բովանդակությունը համապատասխանում
էր դասընթացի վերնագրին և խնդիրներին:
19 responses

0
1
2
3
https://docs.google.com/forms/d/1TPUz5FvIHXVLXDf54THNIe2JzudEgcDsQBfcZqBZHEM/edit?ts=5c777ab6#responses
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4

100%

5

1.3. Բովանդակությունը համապատասխանում էր իմ ակնկալիքներին:
19 responses

0
1
2
3

89.5%

4
10.5%

5

ՄԱՍ 2. ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԸ

2.1. Կիրառվել և մատուցվել են նորարարական մեթոդներ և լավ
նախապատրաստված դասավանդման գործընթացներ:
19 responses

0
1
2

https://docs.google.com/forms/d/1TPUz5FvIHXVLXDf54THNIe2JzudEgcDsQBfcZqBZHEM/edit?ts=5c777ab6#responses
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2.2. Ուսուցման մեթոդները և գործընթացները հետաքրքրություն են
առաջացրել թեմաների նկատմամբ և խթանել իմ ուսումնառությունը:
19 responses

0
1
2
84.2%

3
4
5
15.8%

2.3. Վերապատրաստման ընթացքում մասնակցությունը և
համագործակցությունը խրախուսվել են:
19 responses

0
1
2
3
94.7%

4
5

ՄԱՍ 3. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂԸ/ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂԸ

3.1. Դասավանդողը լավ էր նախապատրաստված տվյալ
վերապատրաստմանը:
19 responses

0
https://docs.google.com/forms/d/1TPUz5FvIHXVLXDf54THNIe2JzudEgcDsQBfcZqBZHEM/edit?ts=5c777ab6#responses
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1
2
3
100%

4
5

3.2. Դասավանդողը լսարանի հետ լավ էր հաղորդակցվում:
19 responses

0
1
2
3
100%

4
5

3.3. Վերապատրաստման համար հատկացված ժամանակը
դասավանդողի կողմից արդյունավետ էր օգտագործվում:
19 responses

0
1
2
3

https://docs.google.com/forms/d/1TPUz5FvIHXVLXDf54THNIe2JzudEgcDsQBfcZqBZHEM/edit?ts=5c777ab6#responses
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ՄԱՍ 4. ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ/ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

4.1. Ձեռք եմ բերել նոր հմտություններ նորարարական և/կամ
տեխնոլոգիապես հագեցած դասավանդման և ուսումնառության
բնագավառում:
19 responses

0
1
2

78.9%

3
4
5
21.1%

4.2. Կկարողանամ կիրառել ձեռք բերած հմտությունները իմ
դասավանդման պրակտիկայում:
19 responses

0
1

63.2%

2
3
4
5

36.8%

4.3. Խորհուրդ կտամ տվյալ վերապատրաստման դասընթացը իմ
գործընկերներին:
19 responses
https://docs.google.com/forms/d/1TPUz5FvIHXVLXDf54THNIe2JzudEgcDsQBfcZqBZHEM/edit?ts=5c777ab6#responses
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0
1
2
3
4

100%

5

ՄԱՍ 5. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՁԵՐ ԿԱՐԾԻՔԸ

5.1. Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս կգնահատեք ձեր փորձառությունը
տվյալ վերապատրաստումից:
19 responses

0
1

68.4%

2
3
4
5
31.6%

5.2. Ի՞նչ փոփոխություններ եք պլանավորում Ձեր դասավանդման
պրակտիկայում տվյալ վերապատրաստման արդյունքում:
19 responses

Կարծում եմ , որ ավանդակա դասավադումից անպայման իմ հետագա գործընթացում կկիրառեմ նորարարական
տեխնոլոգիները և գործիքները, որոնց ծանոթացա:
Կկիրառեմ առցանց հարցումներ
իմ կողմից դասավանդվող դասընթացների որոշ թեմաներ դասավանդելիս կփորձեմ կիրառել
վերապատրաստման ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները
https://docs.google.com/forms/d/1TPUz5FvIHXVLXDf54THNIe2JzudEgcDsQBfcZqBZHEM/edit?ts=5c777ab6#responses
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Նորարարական մեթոդների կիրառում
Գործնական պարապմունքներին հնարավորինս կիրառել ակտիվ ուսուցման գործիքներ։
Խաղայնացման և բջջային գործիքներ մինչ այդ էլ կիրառել եմ։ Կկիրառեմ նաև դասընթացից ստացածները՝
իհարկե ըստ նպատակահարմարության։
Նոր մեթոդները, հարթակները կիրառել մասնագիտական ոլորտում
Պլանավորել եմ դասերիս ընթացքում պարբերաբար կիրառել խաղայնացման տարբեր գործիքներ:
նախատեսում եմ վերանայել դասավանդվող առարկաների մի շարք թեմաների մատուցման միջոցների
վերակառուցում
Արդեն կիրառել եմ ծրագրերից մեկը և նկատել եմ ակտիվ մասնակցություն
Դասընթացի ընթացքում կկիրառեմ տարբեր խաղայնացման և հարցման մեթոդներ:
Բջջային ուսուցում
Տեղայնացնել՝ ըստ մասնագիտության....
Ցանկալի է կիրառել ակտիվ ուսուցում, ինտերակտիվ գործիքներ, որը, իհարկե, ժամանակ է պահանջում:
Ակտիվ ուսուցման մեթոդների կիրառություն, նորարարական, տեխնոլոգիապես հարուստ դասընթացների
վարում, դասավանդման ընթացքում խաղայնացման կիրառություն
Ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել իմ վարած դասախոսությունների
գործընթացում:
Պատրաստվում են ակտիվորեն ներդնել ստացածս գիտելիքները դասավանդման ընթացքում
Պատրաստվում եմ գործնականում կիրառել Sil.do,Poll,Kahoot,Badges հարթակները
Ակտիվ ուսուցման և խաղաֆիկացման գործիքների կիրառումը մասնագիտական ոլորտում:

5.3. Խնդրում ենք ներկայացնել ցանկացած այլ մեկնաբանություններ, որ
դուք ունեք տվյալ վերապատրաստման վերաբերյալ։
15 responses

ցանկալի կլիներ, որ վերապատրաստմանը տրամադրվեր մի փոքր շատ ժամանակ և լիներ մեթոդական
ուղղեցույց:
Օգտակար և հետաքրքիր դասընթաց էր։
Շնորհակալություն որակյալ մատուցման համար
Շնորհակալություն Մարիա Բրուտյանին դասընթացը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար
Բավականին տպավորված եմ, քանզի վերապատրաստումը շատ արդյունավետ է և մեծ խթանող ուժ
կհանդիսանա սովորողների համար: Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ վերապատրաստող
դասախոսին` Մարիա Բուտյանին, որի ջանքերով մենք ծանոթացանք ակտիվ ուսուցմանը:
https://docs.google.com/forms/d/1TPUz5FvIHXVLXDf54THNIe2JzudEgcDsQBfcZqBZHEM/edit?ts=5c777ab6#responses
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ժամանակը մի փոքր սեղմ էր
Շատ հագեցված և գեղեցիկ էր ներկայացված, շնորհակալություն
Մարիա Բրուտյանը բարձր մասնագիտական կարողություններով դասավանդեց և մեծ հետաքրքրություն
առաջացրեց դասավանդման նոր ձևերի նկատմամբ:
Համալսարանի լսարաններում ունենալ համապատասխան միջավայր՝ սարքավորումներով...
Դասընթացը կարճատր էր, նյութը՝ հագեցած, որը երբեմն հուսահատության է տանում: Կցանկանայի գոնե 15 օր
հատկացնել:
Տպավորված եմ դասընթացի արդյունավետությունից, ինչի համար շնորհակալ եմ շատ: Այն բավականությունն
ու հմտությունը, որը ստացել եմ այս վերապատրաստման արդյունքում ամենամեծ ապացույցն է այն բանի, որ
ակտիվ ուսումնառությունն այսօրվա հրամայականն է: Շնորհակալ եմ, քանի որ սպասելիքներս ավելի քան
արդարացված են
Օտար լեզվի ցածր մակարդակի իմ իմացությունը խանգարում էր արագ կողմնորոշվելուն: Մի կողմից
կցանկանայի սովորածս մեթոդները կիրառել մայրենի լեզվով, մյուս կողմից խրախուսում եմ շարունակական
կրթության հեռանկարները երիտասարդ դասախոսների հետագա գործունեության ընթացքում: Մի խոսքով՝
օգտակար գործընթաց է սկսել ՎՊՀ-ն:
Դասընթացը բավականին հետաքրքիր էր, արդյունավետ, հագեցած, նյութը մատուցվում էր մատչելի։
Կցանկանայի, որ ժամկետը լիներ ավելի երկար՝ այն խորությամբ յուրացնելու համար
Նմանատիպ դասընթաց կազմակերպվի նաև ուսանողների համար:

Շնորհակալություն Ձեր տրամադրած ժամանակի և օգտակար կարծիքի համար:

https://docs.google.com/forms/d/1TPUz5FvIHXVLXDf54THNIe2JzudEgcDsQBfcZqBZHEM/edit?ts=5c777ab6#responses
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