
 

 

 

 

ԶԵԿՈՒՅՑ 

 

«ՄԵԿ ԵՐԵԽԱ - ՄԵԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ 

ՄԱՐԶՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

«Մեկ երեխա – մեկ համակարգիչ» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակում հարցման են 

ենթարկվել Վայոց Ձորի մարզի հանրակրթական դպրոցների 93 ուսուցիչներ՝ 

բացահայտելու երկու տարիների ընթացքում գրանցված ձեռքբերումներն ու առկա 

դժվարությունները:  

Ուսուցիչների մանկավարժական միջին ստաժը կազմում է 20.5 տարի, 

առավելագույնը՝ 49, նվազագույնը` մեկ տարուց պակաս: Ստաժի միջին 

քառակուսային շեղումը կազմել է 14.5 տարի: 

Վայոց Ձորի հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների 

ուսուցիչներին տրված հարցաթերթիկների միջոցով նպատակ է դրվել պարզելու՝  

▪ Ծրագրի շրջանակում ուսուցիչների կողմից ՏՀՏ-ների, էլեկտրոնային 

կրթական ռեսուրսների կիրառման արդյունքները, 

▪ Ծրագրի  շրջանակում սովորողների ձեռբերումները, 

▪ ՏՀՏ-ների և էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների կիրառման 

ուղղությամբ ուսուցիչների վերապատրաստման կարիքները,  

▪ Ծրագրի տեխնիկական սպասարկման մակարդակը, 

▪ Ծրագրի նկատմամբ ծնողների վերաբերմունքը:  

 

  



ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՀՏ-ՆԵՐԻ, 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Ծրագրի շրջանակում ուսուցիչների կողմից ՏՀՏ-ների և էլ. ռեսուրսների 

կիրառման արդյունքները որոշելու համար առանձնացված նպատակային և ստուգիչ 

հարցերը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1. Ուսուցիչների կողմից ՏՀՏ-ների և էլ. ռեսուրսների կիրառման  

արդյունքների որոշմանն ուղղված հարցերի դասակարգումը 

Նպատակային հարց Ստուգիչ հարցեր 

 
 
 
 
 
 
 
 
Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 
օգտագործում ուսուցման նպատակով. 

• գրեթե միշտ 

• հազվադեպ 

• անհրաժեշտության դեպքում: 

 

Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 
խնդիրներ են ծագում կապված. 
• ինտերնետ կապի հետ (միշտ, հաճախ, 

երբեք), 

• տեխնիկական անսարքության հետ (միշտ, 

հաճախ, երբեք), 

• նյութի ներկայացման հետ (միշտ, հաճախ, 

երբեք) 

• կազմակերպչական հարցերի հետ (միշտ, 

հաճախ, երբեք), 

• գրասալիկի կիրառության հետ (միշտ, 

հաճախ, երբեք): 

Այսօր ուսուցչին ՏՀՏ-ների գծով վերապատրաս-
տումն անհրաժեշտ է (Նշե՛ք Ձեզ համար 
կարևոր 3 տարբերակ). 
• ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին տիրապետելու 

համար, 

• ուսուցման նպատակով ինտերնետի 

կիրառության համար, 

• էլ. ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք 

ստեղծելու համար, 

• ինտերնետային կապի միջոցով տնօրենի և 

ծնողների հետ հաղորդակցության համար, 

• առաջիկա կրթական մարտահրավերներին 

պատրաստ լինելու համար, 

• ՏՀՏ-ների կիրառության մեթոդիկային 

ծանոթանալու համար, 

• դասին պատրաստվելու համար, 

• այլ: 

Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների 
կիրառության վերաբերյալ. 
• ուսուցիչների հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, 

հազվադեպ), 



• տնօրենի հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, 

հազվադեպ), 

• մասնագետների հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, 

հազվադեպ): 

Ծրագրին մասնակցելը Ձեր մասնագիտական 
որակների աճին կամ գործունեությանը 
նպաստեց առավելապես. 
• պլանավորում (գրեթե չնպաստեց, 

հիմնականում նպաստեց, լավագույնս 

նպաստեց), 
• դասը հետաքրքիր դարձնելու 

հմտություններ (գրեթե չնպաստեց, 

հիմնականում նպաստեց, լավագույնս 

նպաստեց), 
• հաղորդակցման հմտություններ (գրեթե 

չնպաստեց, հիմնականում նպաստեց, 

լավագույնս նպաստեց), 
• այլ (գրեթե չնպաստեց, հիմնականում 

նպաստեց, լավագույնս նպաստեց): 
 

Արդյունքները ներկայացնենք առանձին - առանձին: 

«Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով» 

նպատակային հարցին տրված պատասխանները բաշխվել են հետևյալ կերպ 

(Գծապատկեր 1): 

 
 

Գծապատկեր 1 «Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով» 

հարցին տրված պատասխանների բաշխումը, % 

 

30.1

11.8

58.1

Գրեթե միշտ

Հազվադեպ

Անհրաժեշտության դեպքում



Հարցման ենթարկված 93 ուսուցիչների 58.1%-ը ուսուցման ընթացքում ՏՀՏ-ներ 

կիրառում է անհրաժեշտության դեպքում, իսկ 11.8%-ը հազվադեպ է օգտագործում 

ՏՀՏ-ներ ուսուցման գործընթացում: 

Ստուգիչ հարց. Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում 

կապված. 

▪ ինտերնետ կապի հետ (միշտ, հաճախ, երբեք), 

▪ տեխնիկական անսարքության հետ  (միշտ, հաճախ, երբեք), 

▪ նյութի ներկայացման հետ (միշտ, հաճախ, երբեք), 

▪ կազմակերպչական հարցերի հետ (միշտ, հաճախ, երբեք), 

▪ գրասալիկի կիրառության հետ (միշտ, հաճախ, երբեք): 

 

 
 

Գծապատկեր 2. Ըստ ուսուցիչների՝ դասի ընթացքում ՏՀՏ-ների հետ կապված խնդիրներն ու դրանց 
առաջացման հաճախականությունը, % 

 

Գծապատկեր 2-ում բերված տվյալներից երևում է, որ ուսուցիչների 32.2%-ը 

նշել է, որ ՏՀՏ-ներից միշտ խնդիրներ առաջանում են ինտերնետ կապի հետ կապված: 

Հարկ է նշել, որ ուսուցիչների 62.4%-ը նշել է, որ ինտերնետ կապի հետ կապված 

հաճախ խնդիրներ են առաջանում: Տեխնիկական անսարքության հետ կապված 

խնդիրների մասին նշել է ուսուցիչների 49.5%-ը, նյութի ներկայացման խնդիրների 

մասին՝ 44.1%-ը, իսկ կազմակերպչական հարցերի հետ կապված խնդիրներըի մասին՝ 

43.0%-ը: Ինչպես երևում է, գրասալիկի կիրառման հետ կապված չեն ծագել: 

Ներկայացնենք նպատակային և ստուգիչ հարցերի պատասխանների 

համադրման արդյունքները (Աղյուսակ 2): 

32.2
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62.4

49.5
44.1 43.0

1.1

5.4

43.0
54.8 53.8

98.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ինտերնետ կապի 
հետ

տեխնիկական 
անսարքության հետ

նյութի 
ներկայացման հետ

կազմակերպչական
հարցերի հետ

գրասալիկի 
աշխատանքի հետ

Երբեք

Հաճախ

Միշտ



Աղյուսակ 2. «Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով» և «Դասի 

ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված»  

հարցերի պատասխանների զուգորդումները 

Ստուգիչ հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ 

կիրառելիս խնդիրներ են 

ծագում կապված» 

Նպատակային հարց  

«Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 

օգտագործում ուսուցման նպատակով»   

 

 

Ընդամենը 

Տարբերակներ Հաճախա-

կանություն 

Գրեթե 

միշտ 

Հազվադեպ 

 

Անհրաժեշտության 

դեպքում 

ինտերնետ 

կապի հետ 

 

Միշտ 7 6 17 30 

Հաճախ 19 5 34 58 

Երբեք 2 0 3 5 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

տեխնիկական  

անսարքության 

հետ 

Միշտ 1 2 4 7 

Հաճախ 10 5 31 46 

Երբեք 17 4 19 40 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

նյութի  

ներկայացման 

հետ 

Միշտ 0 0 1 1 

Հաճախ 9 5 26 40 

Երբեք 19 6 27 52 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

կազմակերպչական 

 հարցերի հետ 

Միշտ 0 1 2 3 

Հաճախ 7 6 27 40 

Երբեք 21 4 25 50 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

գրասալիկի 

աշխատանքի հետ 

Միշտ 0 0 0 0 

Հաճախ 1 1 0 2 

Երբեք 27 10 54 91 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ ուսուցիչների 

58.1%-ը նշել է, որ ՏՀՏ-ներ կիրառում է անհրաժեշտության դեպքում: 61%-ից ավելին 

նշել է, որ հաճախ ծագել են ինտերնետի հետ կապված խնդիրներ, իսկ ՏՀՏ-ներ գրեթե 

միշտ կիրառող 30.1%-ի ուսուցիչների կեսից ավելին նշել է, որ հաճախ ծագում են 

խնդիրներ ինտերնետի հետ կապված: 



ՏՀՏ-ները անհրաժեշտության դեպքում կիրառող ուսուցիչների 57.4%-ը հաճախ 

խնդիրներ է ունեցել տեխնիկական անսարքության հետ կապված, իսկ միշտ կիրառող 

ուսուցիչների 60.7%-ը այս առումով երբեք խնդիրներ չի ունեցել: 

Անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ կիրառող ուսուցիչների 48.1%-ը նշել է, որ 

հաճախ խնդիրներ է ունենում նյութի ներկայացման հետ, իսկ 50.0%-ը երբեք 

խնդիրներ չի ունենում: Գրեթե միշտ ՏՀՏ-ներ կիրառող ուսուցիչների 67.8%-ը նշել է, 

որ նյութի ներկայացման հետ կապված երբեք խնդիրներ չի ունեցել: 

Ուսուցման գործընթացում անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ կիրառող 

ուսուցիչների 50.0%-ը հաճախ խնդիրներ է ունենում կազմակերպչական հարցերի 

հետ կապված, իսկ 46.2%-ը երբեք չի ունենում: ՏՀՏ-ներ գրեթե միշտ կիրառող 

ուսուցիրների 75.0%-ը նշել է, որ երբեք խնդիրներ չի ունենում կազմակերպչական 

հարցերի հետ կապված: 

Գրասալիկի աշխատանքի հետ կապված գրեթե բոլոր ուսուցիչները` 97.8%-ը 

նշել է, որ երբեք խնդիրներ չի ունեցել, ընդ որում՝ նրանցից 30.7%-ը նշել է, որ գրեթե 

միշտ կիրառել է ՏՀՏ-ներ, 12.1%-ը` հազվադեպ է կիրառել, իսկ մնացած 59.3%-ը` 

անհրաժեշտության դեպքում: 

 
Աղյուսակ 3. «Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով» և «Դասի 

ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված»  
հարցերի պատասխանների փոխկախվածությունը 

 

Ստուգիչ հարց` 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում կապված» 

Նպատակային հարց 

«Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք 

ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման 

նպատակով»   

ինտերնետ կապի հետ թույլ 

տեխնիկական անսարքության հետ թույլ 

նյութի ներկայացման հետ թույլ 

կազմակերպչական  հարցերի հետ թույլ 

գրասալիկի աշխատանքի հետ թույլ 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ուսուցիչների կողմից դպրոցում ՏՀՏ-ների 

կիրառության հաճախականության և ՏՀՏ-ների տեսակների հետ կապված խնդիրների 

առաջացման հաճախականության միջև կապը գրեթե բացակայում է, թույլ է:  

Ուսուցիչների հիմնական մասը նշել է, որ ՏՀՏ-ները կիրառում է անհրաժեշտության 

դեպքում, և իրենց կարծիքները ՏՀՏ-ների հետ կապված խնդիրների և դրանց 

առաջացման հաճախականության վերաբերյալ հիմնականում ձևավորվել են ՏՀՏ-

ների անհրաժեշտության դեպքում կիրառելու արդյունքում:  



Եզրակացություն 1: Կարելի է եզրակացնել, որ ստացված արդյունքներն 

այնքան էլ հիմնավորված չեն: 

 

Ստուգիչ հարց 2. Այսօր ուսուցչին ՏՀՏ-ների գծով վերապատրաստումն 

անհրաժեշտ է (Նշե՛ք Ձեզ համար կարևոր 3 տարբերակ). 

▪ ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին տիրապետելու համար, 

▪ ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության համար, 

▪ էլ. ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու համար, 

▪ ինտերնետային կապի միջոցով տնօրենի և ծնողների հետ 

հաղորդակցության համար, 

▪ առաջիկա կրթական մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար, 

▪ ՏՀՏ-ների կիրառության մեթոդիկային ծանոթանալու համար, 

▪ դասին պատրաստվելու համար, 

▪ այլ: 

 

Տվյալ ստուգիչ հարցի դեպքում ուսուցիչները պետք է նշեին տրված 

տարբերակներից ցանկացած երեքը, սակայն կան ուսուցիչներ, որոնք նշել են բոլոր 

տարբերակները: Ներկայացնենք այս ստուգիչ հարցի տարբերակների ստացված 

պատասխանների բաշխումը (Գծապատկեր 3): 
 

 
 

Գծապատկեր 3. ՏՀՏ-ների գծով վերապատրաստման հետ կապված  
պատասխանների բաշխումը, % 

17.3

14.4

14.0

3.7

21.4

13.3

15.9

ՏՀՏ-ների որոշ 
տեսակներին 
տիրապետելու համար

ուսուցման նպատակով
ինտերնետի 

կիրառության համար

էլ. ռեսուրսներից 
օգտվելու կամ 
դրանք ստեղծելու
համար 

ինտերնետային կապի 
միջոցով տնօրենի 
և ծնողների հետ 
հաղորդակցության համար

առաջիկա կրթական 
մարտահրավերներին 
պատրաստ լինելու համար



Միայն մեկ տարբերակ նշել է 6 ուսուցիչ (6.5%), միայն երկու տարբերակ՝ 11 

ուսուցիչ (11.8%), ընդ որում` գերակշռում է «ուսուցման նպատակով ինտերնետի 

կիրառության համար» տարբերակը, ապա՝ «դասին պատրաստվելու համար», «էլ. 

ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու համար»: Երեք տարբերակ նշել է 65 

ուսուցիչ` 69.9%, ընդ որում առաջատար դիրքում է «ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին 

տիրապետելու համար» տաբերակը, ապա՝ «դասին պատրաստվելու համար», 

«ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության համար», «ՏՀՏ-ների 

կիրառության մեթոդիկային ծանոթանալու համար» և «առաջիկա կրթական 

մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար» տարբերակները:  

Չորս տարբերակ ընտրել է 8 ուսուցիչ (8.7%), հինգ տարբերակ` 1 և 6 

տարբերակ՝ 2 ուսուցիչ: 

Ստացված ընդհանուր պատասխանների 21.4%-ը կազմում է «Առաջիկա 

կրթական մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար» տարբերակը, 

հաջորդում են «ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին տիրապետելու համար», «Դասին 

պատրաստվելու համար», «Ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության 

համար», «Էլ. ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու համար» 

տարբերակները: 

Քանի որ ընդունվում էին նաև մինչև 3 նշված (գրանցվել է ավելի) 

տարբերակները, ապա բոլոր հնարավոր տարբերակները, որ ուսուցիչները նշել են, 

կազմում է 45 հատ: Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են ստուգիչ հարցի բոլոր 45 

տարբերակների և նպատակային հարցի պատասխանների համընկնումները: 

Վերապատրաստման նշված տարբերակներից ամենաշատը (թվով 6 ուսուցիչ 

կամ 6.5%-ը) նշել են «ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին տիրապետելու, առաջիկա 

կրթական մարտահրավերներին պատրաստ լինելու և ՏՀՏ-ների կիրառության 

մեթոդիկային ծանոթանալու համար» տարբերակը, որոնց 66.7%-ը նշել են, որ ՏՀՏ-

ները կիրառում են անհրաժեշտության դեպքում: 4-ական ուսուցիչ 

վերապատրաստման համար կարևորել են հետևյալ տարբերակները` ՏՀՏ-ների որոշ 

տեսակներին տիրապետելու, ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության, էլ. 

ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու, առաջիկա կրթական 

մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար: Նրանց հիմնական մասը նույնպես 

նշել է, որ ՏՀՏ-ներ կիրառում է անհաժեշտության դեպքում: 

Նպատակային և ստուգիչ հարցերի պատասխանների միջև կապը միջին 

ուժգնությամբ է: 



Եզրակացություն 2. Նշանակում է, որ որոշ ուսուցիչներ ուսուցման 

գործընթացում ՏՀՏ-ների կիրառության հաճախականության արդյունքում են զգացել 

վերապատրաստումների անհրաժեշտությունը: 

Ստուգիչ հարց 3. Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների կիրառության 

վերաբերյալ . 

▪ ուսուցիչների հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, հազվադեպ), 

▪ տնօրենի հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, հազվադեպ), 

▪ մասնագետների հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, հազվադեպ): 

 

Ստացված պատասխանների բաշխումը ներկայացված է գծապատկեր 4-ում: 

 

Գծապատկեր 4 «Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների կիրառության վերաբերյալ»  
հարցի պատասխանների բաշխումը, % 

 

Համաձայն ստացված պատասխանների՝ ուսուցիչների 38.7%-ը նշել է, որ 

գրեթե միշտ ուսուցիչների հետ խորհրդակցում է ՏՀՏ-ների հետ կապված հարցեր: 

48.4%-ը նշել է, որ երբեմն խորհրդակցում է, իսկ 20.4%-ը` գրեթե միշտ է 

խորհրդակցում մասնագետի հետ: Տնօրենների հետ խորհրդակցման տարբերակում 

նկատվում է ցուցանիշների փոփոխություն: Ուսուցիչների միայն փոքր մասն է (15.1%) 

միշտ խորհրդակցում տնօրենների հետ, 43.0%-ը` երբեմն, իսկ 41.9%-ը հազվադեպ է 

խորհրդակցում տնօրենների հետ: 

 Ներկայացնենք նպատակային և ստուգիչ հարցերի պատասխանների 

համընկնումները (Աղյուսակ 4): 
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Աղյուսակ 4. «Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով» և 
«Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների կիրառության վերաբերյալ»  

հարցերի պատասխանների զուգորդումները 
 

Ստուգիչ հարց 

«Որքա՞ն հաճախ եք 

խորհրդակցում ՏՀՏ-ների 

կիրառության վերաբերյալ» 

Նպատակային հարց  

«Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 

օգտագործում ուսուցման նպատակով»   

 

 

Ընդամենը 

Տարբերակներ Հաճախա-

կանություն 

Գրեթե 

միշտ 

Հազվադեպ 

 

Անհրաժեշտության 

դեպքում 

ուսուցիչների 

հետ 

 

Գրեթե միշտ 12 4 20 36 

Երբեմն 6 3 24 33 

Հազվադեպ 10 4 10 24 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

տնօրենի հետ Գրեթե միշտ 2 4 8 14 

Երբեմն 14 1 25 40 

Հազվադեպ 12 6 21 39 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

մասնագետի 

հետ 

Գրեթե միշտ 7 2 10 19 

Երբեմն 13 4 28 45 

Հազվադեպ 8 5 16 29 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

Աղյուսակ 4-ում բերված տվյալներից երևում է, որ ՏՀՏ-ներ անհրաժեշտության 

դեպքում կիրառող ուսուցիչների 44.4%-ը երբեմն, իսկ 37.0%-ը գրեթե միշտ 

խորհրդակցում է ուսուցիչների հետ: Ուսուցման գործընթացում գրեթե միշտ ՏՀՏ-ներ 

կիրառող 28 ուսուցիչների 42.8%-ը գրեթե միշտ, իսկ 35.7%-ը երբեմն խորհրդակցում է 

ուսուցիչների հետ: 

Ուսուցման գործընթացում անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ կիրառող 54 

ուսուցիչների 46.3%-ը երբեմն, իսկ 38.9%-ը հազվադեպ է խորհրդակցում տնօրենների 

հետ: Գրեթե միշտ ՏՀՏ-ներ կիրառող 28 ուսուցիչների կեսը երբեմն խորհրդակցում է 

տնօրենների հետ, իսկ 42.8%-ը հազվադեպ է խորհրդակցում տնօրենի հետ: 

Անհրաժեշտության դեպքում ուսուցման ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառող 54 

ուսուցիչների 51.8%-ը երբեմն, իսկ 29.6%-ը հազվադեպ է խորհրդակցում մասնագետի 

հետ,  գրեթե միշտ ՏՀՏ-ներ կիրառող 28 ուսուցիչների 46.4%-ը երբեմն խորհրդակցում 

է մասնագետի հետ, իսկ 28.1%-ը հազվադեպ է խորհրդակցում մասնագետի հետ: 



Ներկայացնենք նպատակային և ստուգիչ հարցի պատասխանների միջև 

փոխկախվածության աստիճանը ըստ առանձին տարբերակների (Աղյուսակ 5): 

 
Աղյուսակ 5. «Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով» և 

«Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների կիրառության վերաբերյալ»  
հարցերի պատասխանների միջև փոխկախվածությունը 

 

 

Նպատակային հարց 

Ստուգիչ հարց 

«Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների  

կիրառության վերաբերյալ» 

«Դպրոցում որքա՞ն 

հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 

օգտագործում ուսուցման 

նպատակով»   

Ուսուցիչների հետ Տնօրենի հետ Մասնագետի հետ 

 

թույլ 

 

գրեթե միջին 

 

շատ թույլ 

 

Ուսուցիչների 58.1%-ը նշել է, որ անհրաժեշտության դեպքում է դասերի 

ընթացքում կիրառում ՏՀՏ-ներ, սակայն նրանց գերակշիռ մասը զուգահեռ նշում է, որ 

գրեթե միշտ և երբեմն ծագած խնդիրների վերաբերյալ խորհրդակցում է ուսուցիչների 

հետ: Այդ անհապատասխանությունը ավելի ակնհայտ է մասնագետների հետ 

խորհրդակցելու դեպքում: Ուսուցիչների կեսից ավելին նշում է, որ դասապրոցեսում 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառում է ՏՀՏ-ներ, և նրանց գերակշիռ մասը նշում է, 

որ երբեմն խորհրդակցում է մասնագետների հետ: Տնօրենների հետ խորհրդակցելու 

տարբերակում կապի բնույթը ավելի ուժեղանում է, պատասխանների միջև 

փոխկախվածությունը դառնում է ավելի տրամաբանական: Օրինակ՝ ուսման 

գործընթացում անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ կիրառող ուսուցիչների 85.1%-ը 

երբեմն և հազվադեպ են խորհրդակցում տնօրենների հետ, կամ ՏՀՏ-ներ գրեթե միշտ 

կիրառող 28 ուսուցիչների 92.8%-ը նշում է, որ երբեմն և հազվադեպ են  

խորհրդակցում տնօրենների հետ:  

Եզրակացություն 3. Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ուսուցիչների կողմից 

ՏՀՏ-ներ կիրառելու և տարբեր սուբյեկտների հետ խորհրդակցելու 

հաճախականության միջև համապատասանություն այնքան էլ չի նկատվում: 

 

Ստուգիչ հարց 4. «Ծրագրին մասնակցելը Ձեր մասնագիտական որակների 

աճին կամ գործունեությանը նպաստեց առավելապես». 

• պլանավորում (գրեթե չնպաստեց, հիմնականում նպաստեց, լավագույնս 

նպաստեց), 

• դասը հետաքրքիր դարձնելու հմտություններ (գրեթե չնպաստեց, 

հիմնականում նպաստեց, լավագույնս նպաստեց), 



• հաղորդակցման հմտություններ (գրեթե չնպաստեց, հիմնականում 

նպաստեց, լավագույնս նպաստեց), 

• այլ (գրեթե չնպաստեց, հիմնականում նպաստեց, լավագույնս նպաստեց): 

 

Արդյունքները բաշխվել է հետևյալ կերպ (Գծապատկեր 5): 

 

 
Գծապատկեր 5. «Ծրագրին մասնակցելը Ձեր մասնագիտական որակների աճին կամ գործունեությանը 

նպաստեց առավելապես» հարցի պատասխանների բաշխումը, % 

 

Ըստ հարցման արդյունքների՝ դասերի պլանավորման, դասը հետաքրքիր 

դարձնելու, հաղորդակցման հմտությունների առումով ուսուցիչների փոքր տոկոսը 

(8.6-11.6%) նշել է, որ Ծրագիրը լավագույն ձևով նպաստել է: Նշված երեք 

տարբերակներում մեծ կշիռ է կազմում «Հիմնականում նպաստեց» տարբերակը, ընդ 

որում՝ դասը հետքրքիր դարձնելու պարագայում «Հիմնականում նպաստեց» 

տարբերակը նշել է 65.6%-ը: 

Ներկայացնենք նպաստող և ստուգիչ հրացերի պատասխանների 

համընկնումները (Աղյուսակ 6): 

 
Աղյուսակ 6. «Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով» և 

«Ծրագրին մասնակցելը Ձեր մասնագիտական որակների աճին կամ գործունեությանը նպաստեց 
առավելապես» հարցերի պատասխանների զուգորդումները 

Ստուգիչ հարց 

«Ծրագրին մասնակցելը Ձեր 

մասնագիտական որակների աճին 

կամ գործունեությանը նպաստեց 

առավելապես» 

Նպատակային հարց  

«Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 

օգտագործում ուսուցման նպատակով»   

 

 

 

Ընդամենը 
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Տարբերակներ Հաճախա-

կանություն 

Գրեթե 

միշտ 

Հազվադեպ 

 

Անհրաժեշտու-

թյան դեպքում 

Պլանավորում 

 

Գրեթե 

չնպաստեց 12 7 30 49 

Հիմնականում 

նպաստեց 12 4 20 36 

Լավագույնս 

նպաստեց 4 0 4 8 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

Դասը 

հետաքրքիր 

դարձնելու 

հմտություններ 

Գրեթե 

չնպաստեց 1 3 14 18 

Հիմնականում 

նպաստեց 19 7 35 61 

Լավագույնս 

նպաստեց 8 1 5 14 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

Հաղորդակց-

ման 

հմտություններ 

Գրեթե 

չնպաստեց 6 7 24 37 

Հիմնականում 

նպաստեց 15 4 26 45 

Լավագույնս 

նպաստեց 7 0 4 11 

Ընդամենը 28 11 54 93 

 

Աղյուսակ 6-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ դասի ընթացքում 

գրեթե միշտ ՏՀՏ-ներ կիրառող 54 ուսուցիչների 42.8-ական %-ը նշել է, որ դասի 

պլանավորման համար ծրագիրը գրեթե չնպաստեց և հիմնականում նպաստեց: Դասի 

ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ կիրառող ուսուցիչների 55.6%-ը նշել 

է, որ պլանավորման դեպքում գրեթե չնպաստեց, իսկ 37.0%-ը նշել է, որ հիմնականում 

նպաստեց: 

Դասը հետաքրքիր դարձնելու հմտությունների գծով դասի ընթացքում գրեթե 

միշտ ՏՀՏ-ներ կիրառող 28 ուսուցիչների 67.8%-ը նշել է, որ հիմնականում նպաստել է, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ կիրառող 54 ուսուցիչների 64.8%-ը նշել է, 

որ հիմնականում նպաստել է, իսկ 29.5%-ը նշել է, որ գրեթե չնպաստեց: 

Դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ներ գրեթե միշտ կիրառող 28 ուսուցիչների 53.6%-ը 

նշել է, որ ծրագիրը հաղորդակցման հմտությունների ձեռքբերման գծով 



հիմնականում նպաստել է: Դասերի ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ 

կիրառող 54 ուսուցիչների 44.4%-ը նշել է, որ ծրագիրը գրեթե չնպաստեց 

հաղորդակցության հմտությունների ձեռքբերման գծով, իսկ 48.1%-ը նշում է, որ 

հիմնականում նպաստել է: 

 

Աղյուսակ 7. «Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով» և 

«Ծրագրին մասնակցելը Ձեր մասնագիտական որակների աճին կամ գործունեությանը նպաստեց 

առավելապես» հարցերի պատասխանների զուգորդումները 
 

Նպաստող հարց 

«Դպրոցում որքա՞ն 

հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 

օգտագործում 

ուսուցման 

նպատակով»   

Ստուգիչ հարց 

«Ծրագրին մասնակցելը Ձեր մասնագիտական որակների աճին 

կամ գործունեությանը նպաստեց առավելապես» 

պլանավորում դասը հետաքրքիր 

դարձնելու 

հմտություններ 

հաղորդակցման 

հմտություններ 

շատ թույլ թույլ գրեթե միջին 
 

Հարցման արդյունքներով դպրոցում ՏՀՏ-ների կիրառման հաճախականության 

և ծրագրի ընթացքում դասերի պլանավորման գծով ձեռքբերումների 

գնահատատականների միջև կապը թույլ է: Ուսուցիչների կեսից ավելին նշում է, որ 

դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառում է անհրաժեշտության դեպքում, սակայն նրանց 

գերակշիռ  մասը նշում է, որ ՏՀՏ-ները հիմնականում և լավագույն ձևով նպաստեցին 

այդ գծով որակական փոփոխությանը: Գրեթե միշտ ՏՀՏ-ներ կիրառող ուսուցիչների 

խմբում «հիմնականում և լավագույն ձևով նպաստեց» տարբերակների 

պատասխանները ավելի քիչ մասնաբաժին են կազմել: 

Պատասխանների միջև կապի աննշան դրական տեղաշարժ է գրանցվել ՏՀՏ-

ների կիրառման հաճախականության և ծրագրի ընթացքում դասը հետաքրքիր 

դարձնելու հմտությունների գծով ձեռքբերումների գնահատատականների միջև: Այս 

դեպքում դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ներ գրեթե միշտ կիրառող ուսուցիչների խմբում 

գրեթե բոլորը (96.5%) նշել են, որ դասը հետաքրքիր դարձնելու հմտություններ 

ձեռքբերելու համար ծրագիրը համարյա և լավագույն ձևով նպաստեց, իսկ դասերի 

ընթացքում  անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ կիրառող ուսուցիչների մոտ 74.0%-

ն նշել է, որ հիմնականում և լավագույն ձևով նպաստեց: Այս դեպքում թույլ կապը 

պայմանավորված է նրանով, որ ուսուցիչների փոքր տոկոսն է նշել, որ գրեթե միշտ 

կիրառում է ՏՀՏ-ներ դասերի ժամանակ: 

Դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ների կիրառման հաճախականության և 

հաղորդակցման հմտությունների ձեռքբերման գնահատականների միջև ձևավորվել է 

գրեթե միջին ուժգնությամբ կապ: Այս դեպքում ստացված պատասխանների միջև 

կարելի է նկատել որոշակի օրինաչափություն: Գրեթե միշտ ՏՀՏ-ներ կիրառող 



ուսուցիչների 78.5%-ը նշել է, որ հաղորդակցման հմտություններ ձեռքբերելու 

առումով ծրագիրը հիմնականում և լավագույն ձևով նպաստեց, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ կիրառող ուսուցիչների խմբում 44.4%-ը նշել է, 

որ չի նպաստել, իսկ 48.1%-ը նշել է, որ հիմնականում նպաստել է, իսկ ընդամենը 

7.5%-ը նշել է, որ լավագույն ձևով նպաստել է: 

  



ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Նպատակային հարցն է՝ Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու 
արդյունքում երեխաների մոտ նկատել եք` 

• ուշադրության շեղում 

• ներկայացվող նյութի արագ ընկալում 

• ակտիվություն 

• ոչ մի փոփոխություն: 

Հարցման արդյունքնում պարզվել է, որ ուսուցիչները վերը նշված 

նպատակային հարցի պատասխանել են` առաձնացնելով ութ տարբերակ 

(Գծապատկեր 6): 
 

 
Գծապատկեր 6. «Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու արդյունքում երեխաների 

մոտ նկատել եք…» հարցի պատասխանների բաշխումը, % 

Գծապատկեր 6-ում բերված տվյալներից երևում է, որ ուսուցիչների 40.9%-ը 

նշել է, որ երեխաների մոտ նկատել է ակտիվություն, 18.3%-ը` ուշադրության շեղում 

և ակտիվություն, 16.1%-ը` նյութի արագ ընկալում և 14.0%-ը` նյութի արագ ընկալու և 

ակտիվություն: Առաջին հայացքից կարելի է եզրակացնել, որ «Ուշադրության շեղում 

18.3

16.1

40.9

3.2

4.3

2.2

1.1
14.0

Ուշադրության  շեղում 

Ներկայացվող նյութի արագ 
ընկալում

Ակտիվություն

Ոչ մի փոփոխություն

Ուշադրության  շեղում և 
ակտիվություն

Ուշադրության շեղում և 
նյութի արագ ընկալում

Ուշադրության շեղում և ոչ մի 
փոփոխություն

Նյութի արագ ընկալում և 
ակտիվություն



և ակտիվություն» տարբերակում ակտիվությունը ներկայացվել է որպես բացասական 

հատկանիշ, իսկ դրան հակառակ՝ «Նյութի արագ ընկալում և ակտիվություն» 

տարբերակի դեպքում` որպես դրական հատկանիշ: 

Ներկայացնենք նպատակային և ստուգիչ հարցերն ու պատասխանների 

տարբերակները (Աղյուսակ 8): 

Աղյուսակ 8. Ծրագրի ընթացքում սովորողների ձեռքբերումների գնահատման համար 
հարցերի դասակարգումը 

Նպատակային հարց Ստուգիչ հարցեր 

 

 

 

 

 

 

Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմա-

կերպելու արդյունքում երեխաների մոտ 

նկատել եք` 

• ուշադրության շեղում 

• ներկայացվող նյութի արագ ընկալում 

• ակտիվություն 

• ոչ մի փոփոխություն: 

Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 

օգտագործում ուսուցման նպատակով. 

• գրեթե միշտ, 

• հազվադեպ, 

• անհրաժեշտության դեպքում 

Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում կապված. 

• ինտերնետ կապի հետ (միշտ, հաճախ, 

երբեք) 

• տեխնիկական անսարքության հետ  

(միշտ, հաճախ, երբեք) 

• նյութի ներկայացման հետ (միշտ, 

հաճախ, երբեք) 

• կազմակերպչական հարցերի հետ (միշտ, 

հաճախ, երբեք) 

• գրասալիկի կիրառության հետ (միշտ, 

հաճախ, երբեք): 

Փորձե՞լ եք գնահատել երեխաների ՏՀՏ-

ներովաշխատելու կարողությունները. 

• այո 

• ոչ: 
 

Ստուգիչ հարց 1. Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում 
ուսուցման նպատակով. 

• գրեթե միշտ, 

• հազվադեպ, 

• անհրաժեշտության դեպքում: 

 

Ներկայացնենք նպատակային և ստուգիչ հարցերի պատասխանների 

համընկնումները (Աղյուսակ 9): 



Աղյուսակ 10. «Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու արդյունքում երեխաների մոտ նկատել 
եք» և «Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով»  հարցերի 

պատասխանների զուգորդումները 
 

Նպատակային հարց 

«Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմա-

կերպելու արդյունքում երեխաների մոտ 

նկատել եք» 

Ստուգիչ հարց 

«Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 

օգտագործում ուսուցման նպատակով»   

Տարբերակներ Արդյունքներ Գրեթե 

միշտ 

Հազվադեպ Անհրաժեշտու-

թյան դեպքում 

Ուշադրության  շեղում  17 0 3 14 

Ներկայացվող նյութի արագ 

ընկալում 15 7 1 7 

Ակտիվություն 38 10 4 24 

Ոչ մի փոփոխություն 3 0 1 2 

Ուշադրության  շեղում և 

ակտիվություն 4 0 1 3 

Ուշադրության շեղում և 

նյութի արագ ընկալում 2 0 0 2 

Ուշադրության շեղում և ոչ մի 

փոփոխություն 1 0 0 1 

Նյութի արագ ընկալում և 

ակտիվություն 13 11 1 1 

Ընդամենը  93 28 11 54 

 

Աղյուսակ 10-ում ներկայացված խմբավորման արդյունքներից երևում է, որ 

ծրագրի ընթացքում երեխաների մոտ ուշադրության շեղում նկատած 17 ուսուցիչների 

82.3%-ը նշել է, որ դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառում է անհրաժեշտության 

դեպքում: Երեխաների մոտ ոչ մի փոփոխություն, ուշադրության շեղում և 

ակտիվություն նկատած ուսուցիչների հիմնական մասը անհրաժեշտության դեպքում 

է կիրառել ՏՀՏ-ները: Ծրագրի ընթացքում երեխաների մոտ ակտիվություն նկատած 

38 ուսուցիչների 62.8%-ը դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ները կիրառել է անհրաժեշտության 

դեպքում, իսկ 26.3%-ը գրեթե միշտ է կիրառել ՏՀՏ-ներ (ակտիվությունը այս դեպքում 

դրական է ընկալվել, թե բացասական, հայտնի չէ): Երեխաների մոտ նյութի արագ 

ընկալում և ակտիվություն նշած 13 ուսուցիչների 76.9%-ը նշել է նաև, որ դասերի 

ընթացքում գրեթե միշտ կիրառել է ՏՀՏ-ներ: 

Վերլուծությունները ցույց են տվել, որ նպատակային և ստուգիչ հարցերի 

պատասխանների միջև կապը միջին է:  



Եզրակացություն 1: Ստացված արդյունքներում կարելի է նկատել 

օրինաչափություն, օրինակ՝ երեխաների մոտ նոր ձեռքբերումներ նկատել են այն 

ուսուցիչները, ովքեր նշել են, որ գրեթե միշտ կիրառում են ՏՀՏ-ներ դասերի 

ժամանակ: 

 

Ստուգիչ հարց 2. Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում 

կապված. 

• ինտերնետ կապի հետ (միշտ, հաճախ, երբեք) 

• տեխնիկական անսարքության հետ  (միշտ, հաճախ, երբեք) 

• նյութի ներկայացման հետ (միշտ, հաճախ, երբեք) 

• կազմակերպչական հարցերի հետ (միշտ, հաճախ, երբեք), 

• գրասալիկի կիրառության հետ (միշտ, հաճախ, երբեք): 

 
Աղյուսակ 11. «Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու արդյունքում երեխաների մոտ նկատել 
եք» և «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված ինտերնետ կապի հետ» 

հարցերի պատասխանների զուգորդումները 
 

Նպատակային հարց 

«Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմա-

կերպելու արդյունքում երեխաների մոտ 

նկատել եք» 

Ստուգիչ հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում կապված 

ինտերնետ կապի հետ» 

Տարբերակներ Արդյունքներ Միշտ Հաճախ Երբեք 

Ուշադրության  շեղում  17 4 12 1 

Ներկայացվող նյութի արագ 

ընկալում 15 7 7 1 

Ակտիվություն 38 12 24 2 

Ոչ մի փոփոխություն 3 1 2 0 

Ուշադրության  շեղում և 

ակտիվություն 4 3 1 0 

Ուշադրության շեղում և 

նյութի արագ ընկալում 2 1 1 0 

Ուշադրության շեղում և ոչ մի 

փոփոխություն 1 0 1 0 

Նյութի արագ ընկալում և 

ակտիվություն 13 2 10 1 

Ընդամենը  93 30 58 5 

 

Աղյուսակ 11-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

ինտերնետ կապի հետ հաճախ խնդիրներ ունեցած 58 ուսուցիչների 41.4%-ը 



երեխաների մոտ նկատել է ակտիվություն, 20.6%-ը` ուշադրության շեղում, 17.2%-ը` 

նյութի արագ ընկալում և ակտիվություն: Ինտերնետ կապի հետ միշտ խնդիրներ 

ունեցող 30 ուսուցիչների 40.0%-ը երեխաների մոտ նկատել է ակտիվություն 

(Աղյուսակ 11):  

 
Աղյուսակ 12. «Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու արդյունքում երեխաների մոտ 

նկատել եք…» և «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված 
տեխնիկական անսարքության հետ» հարցերի պատասխանների զուգորդումները 

 

Նպատակային հարց 

«Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմա-

կերպելու արդյունքում երեխաների մոտ 

նկատել եք» 

Ստուգիչ հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ 

կիրառելիս խնդիրներ են ծագում 

կապված տեխնիկական 

անսարքության հետ» 

Տարբերակներ Արդյունքներ Միշտ Հաճախ Երբեք 

Ուշադրության  շեղում  17 2 11 4 

Ներկայացվող նյութի արագ 

ընկալում 15 0 8 7 

Ակտիվություն 38 3 13 22 

Ոչ մի փոփոխություն 3 1 1 1 

Ուշադրության  շեղում և 

ակտիվություն 4 0 4 0 

Ուշադրության շեղում և 

նյութի արագ ընկալում 2 0 2 0 

Ուշադրության շեղում և ոչ մի 

փոփոխություն 1 0 0 1 

Նյութի արագ ընկալում և 

ակտիվություն 13 1 7 5 

Ընդամենը  93 7 46 40 

 

Ուսուցիչների 43.0%-ը նշել է, որ տեխնիկական անսարքության հետ կապված 

խնդիրներ երբեք չի ունեցել, և նրանց 55.0%-ը երեխաների մոտ նկատել է 

ակտիվություն, 30%-ը` նյութի արագ ընկալում և ակտիվություն: Հաճախ 

տեխնիկական անսարքության հետ խնդիրներ ունեցող 46 ուսուցիչների 28.3%-ը 

երեխաների մոտ նկատել է ակտիվություն, 23.9%-ը` ուշադրության շեղում (Աղյուսակ 

12): 

 

 



Աղյուսակ 13. «Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու արդյունքում երեխաների մոտ նկատել 
եք» և «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված նյութի ներկայացման 

հետ» հարցերի պատասխանների զուգորդումները 
 

Նպատակային հարց 

«Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմա-

կերպելու արդյունքում երեխաների մոտ 

նկատել եք» 

Ստուգիչ հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում կապված նյութի 

ներկայացման հետ». 

Տարբերակներ Արդյունքներ Միշտ Հաճախ Երբեք 

Ուշադրության  շեղում  17 1 8 8 

Ներկայացվող նյութի արագ 

ընկալում 15 0 7 8 

Ակտիվություն 38 0 14 24 

Ոչ մի փոփոխություն 3 0 1 2 

Ուշադրության  շեղում և 

ակտիվություն 4 0 3 1 

Ուշադրության շեղում և 

նյութի արագ ընկալում 2 0 2 0 

Ուշադրության շեղում և ոչ 

մի փոփոխություն 1 0 0 1 

Նյութի արագ ընկալում և 

ակտիվություն 13 0 5 8 

Ընդամենը  93 1 40 52 
 

Նյութի ներկայացման հետ կապված երբեք խնդիրներ չունեցող 52 

ուսուցիչների 46.2%-ը երեխաների մոտ նկատել է ակտիվություն, իսկ 15.4-ական%-ը 

նկատել է ուշադրության շեղում, նյութի արագ ընկալում և ակտիվություն: Նյութի 

ներկայացման հետ հաճախ խնդիրներ ունեցող 40 ուսուցիչների 35.0%-ը երեխաների 

մոտ նկատել է ակտիվություն, 20.0%-ը` ուշադրության շեղում, իսկ 17.5%-ը` նյութի 

արագ ընկալում (Աղյուսակ 13): 

 

Աղյուսակ 14. «Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու արդյունքում երեխաների մոտ նկատել 
եք» և «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված կազմակերպչական 

հարցերի հետ» հարցերի պատասխանների զուգորդումները 
 

Նպատակային հարց 

«Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմա-

կերպելու արդյունքում երեխաների մոտ 

նկատել եք…» 

Ստուգիչ հարց 

Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում կապված 

կազմակերպչական հարցերի հետ . 

Տարբերակներ Արդյունքներ Միշտ Հաճախ Երբեք 

Ուշադրության  շեղում  17 0 10 7 



Ներկայացվող նյութի արագ 

ընկալում 15 0 6 9 

Ակտիվություն 38 0 14 24 

Ոչ մի փոփոխություն 3 1 0 2 

Ուշադրության  շեղում և 

ակտիվություն 4 2 2 0 

Ուշադրության շեղում և նյութի 

արագ ընկալում 2 0 2 0 

Ուշադրության շեղում և ոչ մի 

փոփոխություն 1 0 1 0 

Նյութի արագ ընկալում և 

ակտիվություն 13 0 5 8 

Ընդամենը  93 3 40 50 
 

Կազմակերպչական հարցերի հետ խնդիրներ երբեք չունեցող 50 ուսուցիչների 

48.0%-ը երեխաների մոտ նկատել է ակտիվություն 18.0%-ը`նյութի արագ ընկալում, 

իսկ 14.0%-ը`ուշադրության շեղում: Կազմակերպչական հարցերով հաճախ 

խնդիրներ ունեցող 40 ուսուցիչների 35.0%-ը երեխաների մոտ նկատել է 

ակտիվություն, 25.0%-ը` ուշադրության շեղում, 15.0%-ը` նյութի արագ ընկալում 

(Աղյուսակ 14): 

 
Աղյուսակ 15. «Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու արդյունքում երեխաների մոտ նկատել 

եք» և «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված գրասալիկի դանդաղ 
աշխատելու հետ» հարցերի պատասխանների զուգորդումները 

 

Նպատակային հարց 

«Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմա-

կերպելու արդյունքում երեխաների մոտ 

նկատել եք» 

Ստուգիչ հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում կապված 

գրասալիկի դանդաղ աշխատելու հետ» 

Տարբերակներ Արդյունքներ Միշտ Հաճախ Երբեք 

Ուշադրության  շեղում  17 0 0 17 

Ներկայացվող նյութի արագ 

ընկալում 15 0 0 15 

Ակտիվություն 38 0 1 37 

Ոչ մի փոփոխություն 3 0 0 3 

Ուշադրության  շեղում և 

ակտիվություն 4 0 1 3 

Ուշադրության շեղում և նյութի 

արագ ընկալում 2 0 0 2 

Ուշադրության շեղում և ոչ մի 1 0 0 1 



փոփոխություն 

Նյութի արագ ընկալում և 

ակտիվություն 13 0 0 13 

Ընդամենը  93 0 2 91 
 

Գրեթե բոլոր ուսուցիչները նշել են, որ գրասալիկով աշխատելու հետ կապված 

խնդիրներ չեն ունեցել: Նրանց 40.7%-ը նշել է, որ երեխաների մոտ նկատել է 

ակտիվություն, 18.7%-ը`ուշադրության շեղում, 30.8%-ը` նյութի արագ ընկալում և 

ակտիվություն (Աղյուսակ 15): 

Ներկայացնենք նպատակային և ստուգիչ հարցերի պատասխանների 

փոխկախվածությունը (Աղյուսակ 16): 

 

Աղյուսակ 16. «Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու արդյունքում երեխաների մոտ նկատել 

եք» և «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված»  

 հարցերի պատասխանների փոխկախվածությունը 
 

Ստուգիչ հարցերի տարբերակներ 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում կապված»   

Նպաստող հարց  

«Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմա-

կերպելու արդյունքում երեխաների մոտ 

նկատել եք» 

Ինտերնետ կապի հետ շատ թույլ 

Տեխնիկական անսարքության հետ թույլ 

Նյութի ներկայացման հետ շատ թույլ 

Կազմակերպչական  հարցերի հետ միջին 

Գրասալիկի աշխատանքի հետ թույլ  

 

Վերլուծությունները ցույց են տվել, որ ծրագրի շրջանակում երեխաների մոտ 

ձեռքբերումների գնահատականի և դասերի ընթացքում ինտերնետ կապի, 

տեխնիկական անսարքության, նյութի ներկայացման և գրասալիկի աշխատանքի 

հետ կապված գնահատականների միջև կապը թույլ է:  

Եզրակացություն 2: Նշանակում է, որ այս դեպքում ստացված 

պատասխանները միմյանցից անկախ են և միմյանցով պայմանավորված չեն: 

Սակայն կազմակերպչական բնույթի խնդիրների դեպքում նպատակային հարցի 

պատասխանների հետ փոխկախվածությունը եղել է միջին ուժգնության: 

Կազմակերպչական  բնույթի խնդիրներ երբեք չունեցող ուսուցիչները երեխաների 

մոտ նկատել են նյութի արագ ընկալում և ակտիվություն: Նման խնդիրներ հաճախ 

ունեցող ուսուցիչները երեխաների մոտ նույնպես նկատել են նյութի արագ ընկալում 

և ակտիվություն, սակայն այս դեպքում մեծ է եղել այն ուսուցիչների տեսակարար 

կշիռը, ովքեր նկատել են նաև ուշադրության շեղում: 



Ստուգիչ հարց 3. Փորձե՞լ եք գնահատել երեխաների՝ ՏՀՏ-ներով աշխատելու 

կարողությունը. 

• այո 

• ոչ: 
 

 
 

Գծապատկեր 7. «Փորձե՞լ եք գնահատել երեխաների՝ ՏՀՏ-ներով աշխատելու կարողությունները» 

հարցի պատասխանների բաշխումը, % 

 

Գծապատկեր 7-ում ներկայացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

ուսուցիչների 63.4%-ը գնահատել է երեխաների՝ ՏՀՏ-ներով աշխատելը, իսկ 36.6% չի 

գնահատել: Հարկ է նշել, որ երեխաների` ՏՀՏ-ներով աշխատելու կարողությունները 

գնահատող ուսուցիչներից մեկը նշել է գնահատելու եղանակը` գրասալիկով ավելի 

երկար աշխատելը: 

Ներկայացնենք նպատակային և ստուգիչ հարցերի պատասխանների 

համընկնումները (Աղյուսակ 17): 

 
Աղյուսակ 17. «Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու արդյունքում երեխաների մոտ նկատել 

եք» և «Փորձե՞լ եք գնահատել երեխաների ՏՀՏ-ներով աշխատելու կարողությունները»  
հարցերի պատասխանների զուգորդումները 

 

Նպատակային հարց 

«Դասերը ՏՀՏ-ների կիրառմամբ կազմակերպելու 

արդյունքում երեխաների մոտ նկատել եք» 

Ստուգիչ հարց 

«Փորձե՞լ եք գնահատել 

երեխաների ՏՀՏ-ներով 

աշխատելու կարողությունները»   

Տարբերակներ Արդյունքներ Այո Ոչ 

Ուշադրության  շեղում  17 11 6 

Ներկայացվող նյութի արագ ընկալում 15 9 6 

36.6

63.4

Ոչ

Այո



Ակտիվություն 38 23 15 

Ոչ մի փոփոխություն 3 1 2 

Ուշադրության  շեղում և 

ակտիվություն 4 4 0 

Ուշադրության շեղում և նյութի արագ 

ընկալում 2 1 1 

Ուշադրության շեղում և ոչ մի 

փոփոխություն 1 1 0 

Նյութի արագ ընկալում և 

ակտիվություն 13 9 4 

Ընդամենը  93 59 34 

 

Աղյուսակ 17-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ ՏՀՏ-ներով աշխա-

տելու երեխաների կարողությունը ստուգած 59 ուսուցիչների 38.9%-ը նրանց մոտ 

նկատել է ակտիվություն, 18.6%-ը` ուշադրության շեղում, իսկ 15.2-ական %-ը`նյութի 

արագ ընկալում և ակտիվություն: Ծրագրի իրականացման ընթացքում երեխաների 

ՏՀՏ-ներով աշխատելու երեխաների կարողությունը չստուգած 34 ուսուցիչների 44.1%-

ը երեխաների մոտ նկատել է ակտիվություն, 17.4-ական %-ը և ուշադրության շեղում 

և նյութի արագ ընկալում: 

Այս դեպքում նպատակային և ստուգիչ հարցերի պատասխանների միջև կապը 

եղել է թույլ: Սա նշանակում է, որ պատասխանների միջև օրինաչափություն չի 

դրսևորվել: 

Եզրակացություն 3: Անկախ այն բանից, թե ուսուցիչները փորձել են ստուգել 

երեխայի` ՏՀՏ-ներով աշխատելու կարողությունը, թե ոչ, նրանք ՏՀՏ-ների միջոցով 

դասեր անցկացնելու ընթացքում նկատել են երեխաների մոտ նախ և առաջ 

ակտիվություն (բացասական, թե դրական իմաստով, միանգամայն պարզ չէ), ապա՝ 

ուշադրության շեղում, նոր` նյութի արագ ընկալում և այլն: 

 

  



ՏՀՏ-ՆԵՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ 

Ներկայացնենք ուսուցիչների վերապատրաստման կարիքի գնահատման 

համար ընտրված նպատակային և ստուգիչ հարցերը (Աղյուսակ 18): 

Աղյուսակ 18. ՏՀՏ-ների և էլեկտրոնային ռեսուրսների գծով ուսուցիչների վերապատրաստման կարիքի 

գնահատման հարցերի դասակարգումը 

Նպատակային հարց Ստուգիչ հարցեր 

 

 

 

Այսօր ուսուցչին ՏՀՏ-ների գծով 

վերապատրաստումն անհրաժեշտ է (Նշե՛ք 

Ձեզ համար կարևոր 3 տարբերակ). 

• ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին 

տիրապետելու համար 

• ուսուցման նպատակով ինտերնետի 

կիրառության համար 

• էլ. ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք 

ստեղծելու համար 

• ինտերնետային կապի միջոցով տնօրենի 

և ծնողների հետ հաղորդակցության 

համար 

• առաջիկա կրթական մարտահրավեր-

ներին պատրաստ լինելու համար, 

• ՏՀՏ-ների կիրառության մեթոդիկային 

ծանոթանալու համար 

• դասին պատրաստվելու համար 

• այլ 

Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում կապված. 

• նյութի ներկայացման հետ (միշտ, հաճախ, 

երբեք) 

• կազմակերպչական հարցերի հետ (միշտ, 

հաճախ, երբեք) 

Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների 

կիրառության վերաբերյալ. 

• Մասնագետների հետ (գրեթե միշտ, 

երբեմն, հազվադեպ): 

Ծրագրին մասնակցելը Ձեր մասնագիտական 

որակների աճին կամ գործունեությանը 

նպաստեց առավելապես. 

• պլանավորում (գրեթե չնպաստեց, 

հիմնականում նպաստեց, լավագույնս 

նպաստեց), 

• դասը հետաքրքիր դարձնելու 

հմտություններ (գրեթե չնպաստեց, 

հիմնականում նպաստեց, լավագույնս 

նպաստեց), 

• հաղորդակցման հմտություններ (գրեթե 

չնպաստեց, հիմնականում նպաստեց, 

լավագույնս նպաստեց): 
 

Ստուգիչ հարց 1. Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում՝ 

կապված. 

• նյութի ներկայացման հետ (միշտ, հաճախ, երբեք) 

• կազմակերպչական հարցերի հետ (միշտ, հաճախ, երբեք): 



Այս հարցի տարբերակներից ընտրվել են ուսուցման գործընթացին առնչվող 

տարբերակները, որոնցից յուրաքանչյուրն առանձին – առանձին համադրվել է 

նպատակային հարցի հետ: 

Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս նյութի ներկայացման հետ կապված 

խնդիրներ երբեք չունեցող 51 ուսուցիչների 25.4%-ը նշել է, որ 

վերապատրաստումներն անհրաժեշտ են ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին 

տիրապետելու,  ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության, էլեկտրոնային 

ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու և առաջիկա կրթական 

մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար: Դասերի ընթացքում նյութի 

ներկայացման հետ կապված հաճախ խնդիրներ ունեցող 41 ուսուցիչների 29.9%-ը 

նշել է, որ վերապատրաստումներն անհրաժեշտ են ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին 

տիրապետելու,  ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության, էլեկտրոնային 

ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու, առաջիկա կրթական 

մարտահրավերներին պատրաստ լինելու և դասին պատրաստվելու համար: 

Դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս կազմակերպչական հարցերի հետ 

կապված երբեք խնդիրներ չունեցող 50 ուսուցիչների 44.0%-ը նշել է, որ 

վերապատրաստումներն անհրաժեշտ են ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին 

տիրապետելու, ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության, էլեկտրոնային 

ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու, ՏՀՏ-ների կիրառության մեթոդիկային 

ծանոթանալու և դասին պատրաստվելու համար: Դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ներ 

կիրառելիս կազմակերպչական հարցերի հետ կապված հաճախ խնդիրներ ունեցող 40 

ուսուցիչների 42.5%-ը նշել է, որ վերապատրաստումներն անհրաժեշտ են ՏՀՏ-ների 

որոշ տեսակներին տիրապետելու, ուսուցման նպատակով ինտերնետի 

կիրառության, էլեկտրոնային ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու, ՏՀՏ-

ների կիրառության մեթոդիկային ծանոթանալու և առաջիկա կրթական 

մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար: 

 

Աղյուսակ 19. «Այսօր ուսուցչին ՏՀՏ-ների գծով վերապատրաստումն անհրաժեշտ է» և «Դասի 
ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված նյութի ներկայացման, 
կազմակերպչական հարցերի հետ»  հարցերի պատասխանների փոխկախվածությունը 

Նպատակային հարց Ստուգիչ հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս  
խնդիրներ են ծագում՝ կապված»   

«Այսօր ուսուցչին ՏՀՏ-ների գծով 
վերապատրաստումն 

անհրաժեշտ է»   

Նյութի 

ներկայացման հետ 

Կազմակերպչական 

հարցերի հետ 

միջին ուժեղ 



Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

նյութի ներկայացման ժամանակ խնդիրների ծագման վերաբերյալ ուսուցիչների նշած 

ՏՀՏ-ների գծով վերապտրաստման ուղղությունների միջև կապը միջին ուժգնության է: 

Այսինքն, հարցման ենթարկված ուսուցիչների կողմնորոշումը ՏՀՏ-ների գծով 

վերապատրաստման ուղղություններով հիմնականում պայմանավորված է նրանց 

մոտ ՏՀՏ-ների կիրառության դեպքում նյութի ներկայացման հետ կապված 

խնդիրների առաջացմամբ: ՏՀՏ-ներ կիրառելու դեպքում կազմակերպչական հարցերի 

հետ կապված խնդիրների առաջացման հաճախականության և ՏՀՏ-ների գծով 

ուսուցիչների նշած վերապատրաստման ուղղությունների միջև կապը ուժեղ է: 

Եզրակացություն 1: ՏՀՏ-ների գծով վերապատրաստումների այն հիմնական 

ուղղությունները, որոնք նշել են ուսուցիչները, եղել են դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ների 

կիրառության կազմակերպչական հարցերի հետ կապված խնդիրների արդյունք: 

 

Ստուգիչ հարց 2. Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների կիրառության 
վերաբերյալ. 

• մասնագետների հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, հազվադեպ): 

 

Նպատակային և ստուգիչ հարցերի պատասխանների համադրումից պարզ 

դարձավ, որ հարցման ենթարկված ուսուցիչների 20.4%-ը նշել է, որ ՏՀՏ-ների 

կիրառության վերաբերյալ գրեթե միշտ խորհրդակցում է մասնագետի հետ, նրանց 

52.1%-ը նշել է, որ վերապատրաստումներն անհրաժեշտ են ՏՀՏ-ների որոշ 

տեսակներին տիրապետելու, ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության, 

էլեկտրոնային ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու, առաջիկա կրթական 

մարտահրավերներին պատրաստ լինելու, ՏՀՏ-ների կիրառության մեթոդիկային 

ծանոթանալու համար: Ուսուցիչների 48.3%-ը նշել է, որ երբեմն է խորհրդակցում 

մասնագետի հետ: Նրանց 40.0%-ը հիմնականում նշել են  վերապատրաստման վերը 

թվարկված ուղղությունները: 

Վերլուծության արդյունքների համաձայն՝ նպատակային և ստուգիչ հարցի 

ընտրված տարբերակի պատասխանի միջև կապը բավականին ուժեղ է:  

Եզրակացություն 2: Սա նշանակում է, որ հարցման ենթարկված ուսուցիչների 

գերակշիռ մասը ՏՀՏ-ների գծով վերապատրաստման ուղղություններում 

կողմնորոշվել են հիմնականում ՏՀՏ-ների կիրառության վերաբերյալ մասնագետների 

հետ գրեթե միշտ կամ հաճախ խորհրդակցելու արդյունքում:  

Ստուգիչ հարց 3. Ծրագրին մասնակցելը Ձեր մասնագիտական որակների 

աճին կամ գործունեությանը նպաստեց առավելապես. 



• պլանավորում (գրեթե չնպաստեց, հիմնականում նպաստեց, լավագույնս 

նպաստեց), 

• դասը հետաքրքիր դարձնելու հմտություններ (գրեթե չնպաստեց, 

հիմնականում նպաստեց, լավագույնս նպաստեց), 

• հաղորդակցման հմտություններ (գրեթե չնպաստեց, հիմնականում նպաստեց, 

լավագույնս նպաստեց): 

 

Նպատակային և ստուգիչ հարցերի տարբերակների համընկնումների 

առանձին – առանձին դիտարկումը ցույց տվեց, որ ուսուցիչների 52.7%-ի կարծիքով՝ 

ծրագրին մասնակցելը գրեթե չի նպաստել դասերի պլանավորման ուղղությամբ 

հմտությունների ձեռք բերման գործում: Այնուհանդերձ, այս խմբի ուսուցիչների 

44.9%-ը նշել է, որ ՏՀՏ-ների գծով վերապատրաստումներ անհրաժեշտ են ՏՀՏ-ների 

որոշ տեսակներին տիրապետելու, ուսուցման նպատակով ինտերնետի 

կիրառության, էլեկտրոնային ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու, 

առաջիկա կրթական մարտահրավերներին պատրաստ լինելու, ՏՀՏ-ների 

կիրառության մեթոդիկային ծանոթանալու, դասին պատրաստվելու համար: 

Ուսուցիչների 38.7%-ը նշել է, որ ծրագրին մասնակցելը հիմնականում նպաստել է 

դասերի պլանավորման հմտությունների ձեռք բերման գործում: Նրանց 38.9%-ը ՏՀՏ-

ների գծով վերապատրաստման ուղղություններից նշել է ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին 

տիրապետելու, ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության, էլեկտրոնային 

ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու, առաջիկա կրթական 

մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար: 

Ուսուցիչների 19.3%-ը նշել է, որ ծրագրին մասնակցելը դասերը հետաքրքիր 

դարձնելու հմտություններ ձեռքբերելուն գրեթե չի նպաստել, այս խմբում ՏՀՏ-ների 

գծով վերապատրաստման կոնկրետ նախընտրելի տարբերակներ չեն գրանցվել: 

Ուսուցիչների 65.6%-ը նշել է, որ ծրագիրը հիմնականում նպաստել է ՏՀՏ-ների 

կիրառությամբ դասերը հետաքրքիր դարձնելու հմտությունների ձեռք բերման 

գործում: Այս խմբի ուսուցիչների 70.1%-ը վերապատրաստման գծով նշել են հետևյալ 

տարբերակները.  

• ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին տիրապետելու համար, 

• ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառության համար, 

• էլեկտրոնային ռեսուրսներից օգտվելու կամ դրանք ստեղծելու համար, 

• առաջիկա կրթական մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար, 

• ՏՀՏ-ների կիրառության մեթոդիկային ծանոթանալու համար, 

• դասին պատրաստվելու համար: 



Հարցման ենթարկված ուսուցիչների 39.3%-ը նշել է, որ Ծրագիրը գրեթե 

չնպաստեց հաղորդակցման հմտությունների ձեռք բերմանը: Այս խմբի ուսուցիչների 

43.2%-ը վերապատրաստման ուղղություններից նշել է ՏՀՏ-ների որոշ տեսակներին 

տիրապետելը, ուսուցման նպատակով ինտերնետի կիրառությունը, էլեկտրոնային 

ռեսուրսներից օգտվելը կամ դրանք ստեղծելը: Ուսուցիչների 48.8%-ը նշել է, որ 

ծրագիրը հիմնականում նպաստեց հաղորդակցման հմտությունների ձեռքբերմանը, 

նրանց կեսից ավելին վերապատրաստման ուղղություններից նշել է վերը նշված 

տարբերակները և առաջիկա կրթական մարտահրավերներին պատրաստ լինելը:  

Աղյուսակ 20. «Այսօր ուսուցչին ՏՀՏ-ների գծով վերապատրաստումն անհրաժեշտ է» և «Ծրագրին 
մասնակցելը Ձեր մասնագիտական որակների աճին կամ գործունեությանը նպաստեց առավելապես» 

հարցերի պատասխանների փոխկախվածությունը 
 

 

Նպատակային հարց 

Ստուգիչ հարց 

«Ծրագրին մասնակցելը Ձեր մասնագիտական  

որակների աճին կամ գործունեությանը  

նպաստեց առավելապես» 

«Այսօր ուսուցչին ՏՀՏ-ների գծով 

վերապատրաստումն 

անհրաժեշտ է»   

 

Պլանավորում 

 

Դասը հետաքրքիր 

դարձնելու 

հմտություններ 

 

Հաղորդակցման 

հմտություններ 

շատ թույլ  շատ թույլ շատ թույլ 

 

Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ուսուցիչների՝ ՏՀՏ-ների գծով 

վերապատրաստման ուղղությունների կողմնորոշման և ծրագրի ընթացքում նրանց 

մասնագիտական որակների ձեռքբերման գնահատականների միջև կապը թույլ է:  

Եզրակացություն 3: Նպատակային և ստուգիչ հարցերին ուսուցիչների կողմից 

տրված պատասխանները պայմանավորված չեն մեկը մյուսով:  

  



ԾՐԱԳՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ 

  

Ծրագրի սպասարկման որակը պարզելու համար ընտրվել են հետևալ 

նպատակային և ստուգիչ հարցերը (Աղյուսակ 21): 

 
Աղյուսակ 21. Ծրագրի տեխնիկական սպասարկման որակը պարզելու համար ընտրված 

նպատակային և ստուգիչ հարցերը    
 

Նպատակային հարց Ստուգիչ հարցեր 

Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում կապված. 

• ինտերնետ կապի հետ (միշտ, հաճախ, 

երբեք) 

• տեխնիկական անսարքության հետ  

(միշտ, հաճախ, երբեք) 

• նյութի ներկայացման հետ (միշտ, 

հաճախ, երբեք) 

• կազմակերպչական հարցերի հետ 

(միշտ, հաճախ, երբեք) 

• գրասալիկի կիրառության հետ (միշտ, 

հաճախ, երբեք) 

Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-

ների կիրառության վերաբերյալ. 

• ուսուցիչների հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, 

հազվադեպ), 

• տնօրենի հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, 

հազվադեպ), 

• մասնագետների հետ (գրեթե միշտ, 

երբեմն, հազվադեպ): 

ՏՀՏ-ներին վերաբերող Ձեր բարձրացրած 

խնդիրները ստացե՞լ են լուծում. 

• Կարող եմ ասել` այո, 

• Երբեմն, 

• Կարող եմ ասել` ոչ: 
 

Ստուգիչ հարց 1. Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների կիրառության 

վերաբերյալ. 

• Ուսուցիչների հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, հազվադեպ), 

• Տնօրենի հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, հազվադեպ), 

• Մասնագետների հետ (գրեթե միշտ, երբեմն, հազվադեպ): 
 

Նպատակային և ստուգիչ հարցերի տարբերակները քննարկենք առանձին –

առանձին (Աղյուսակ 22): 
 

Աղյուսակ 22. «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված» և «Որքա՞ն 
հաճախ եք խորհրդակցում ուսուցիչների հետ ՏՀՏ-ների կիրառության վերաբերյալ»  

հարցերի պատասխանների համընկնումները 
 

Նպատակային հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ 
կիրառելիս խնդիրներ  
են ծագում կապված» 

Ստուգիչ հարց 

«Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում  
ուսուցիչների հետ ՏՀՏ-ների 
կիրառության վերաբերյալ» 

 

 

Ընդամենը 

Տարբերակներ Հաճախա-

կանություն 

Գրեթե 

միշտ 

Երբեմն 

 

Հազվադեպ 

 

ինտերնետ Միշտ 10 11 9 30 



կապի հետ 
 

Հաճախ 24 20 14 58 

Երբեք 2 1 2 5 

Ընդամենը 36 32 25 93 

 

տեխնիկական  
անսարքության 

հետ 

Միշտ 3 2 2 7 

Հաճախ 20 17 9 46 

Երբեք 13 13 14 40 

Ընդամենը 36 32 25 93 

 

նյութի  
ներկայացման 

հետ 

Միշտ 1 0 0 1 

Հաճախ 17 12 11 40 

Երբեք 18 20 14 52 

Ընդամենը 36 32 25 93 

 

կազմակերպչական 
 հարցերի հետ 

Միշտ 1 1 1 3 

Հաճախ 17 14 9 40 

Երբեք 18 17 15 50 

Ընդամենը 36 32 25 93 

 

գրասալիկի 
աշխատանքի հետ 

Միշտ 0 0 0 0 

Հաճախ 0 0 2 2 

Երբեք 36 32 23 91 

Ընդամենը 36 32 25 93 

 

Աղյուսակ 28-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ ինտերնետ կապի 

հետ խնդիրներ ունեցող 30 ուսուցիչների 33.3%-ը միշտ ուսուցիչների հետ 

խորհրդակցում է ՏՀՏ-ների կիրառության վերաբերյալ, իսկ ինտերնետ կապի հետ 

հաճախ խնդիրներ ունեցող ուսուցիչների 75.5%-ը գրեթե միշտ և երբեմն 

խորհրդակցում է ուսուցիչների հետ: Տեխնիկական անսարքության հետ կապված 

հաճախ խնդիրներ ունեցող 46 ուսուցիչների 43.5% գրեթե միշտ, իսկ 36.9%-ը երբեմն 

խորհրդակցում են ուսուցիչների հետ:  ՏՀՏ-ների միջոցով նյութի ներկայացման հետ 

հաճախ խնդիրներ ունեցող ուսուցիչների 42.5%-ը միշտ, իսկ 30.0%-ը երբեմն 

խորհրդակցում է ուսուցիչների հետ: Կազմակերպական հարցերի հետ կապված 

հաճախ խնդիրներ ունեցող 40 ուսուցիչների 42.5%-ը միշտ, իսկ 35.0%-ը երբեմն 

խորհրդակցում է ուսուցիչների հետ: Գրասալիկի աշխատանքի հետ կապված գրեթե 

բոլոր ուսուցիչները խնդիրներ չեն ունեցել: 

 

 

 

 



Աղյուսակ 23. «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված» և « Որքա՞ն 
հաճախ եք խորհրդակցում տնօրենների հետ ՏՀՏ-ների կիրառության վերաբերյալ» 

 հարցերի պատասխանների համընկնումները 
 

Նպատակային հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ 
կիրառելիս խնդիրներ են 

ծագում կապված» 

Ստուգիչ հարց 

«Որքա՞ն հաճախ եք 
խորհրդակցում  տնօրենների 
հետ ՏՀՏ-ների կիրառության 

վերաբերյալ» 

 

 

 

Ընդամենը 

Տարբերակներ Հաճախա-

կանություն 

Գրեթե 

միշտ 

Երբեմն 

 

Հազվադեպ 

 

ինտերնետ 
կապի հետ 

 

Միշտ 7 12 11 30 

Հաճախ 7 27 24 58 

Երբեք 0 1 4 5 

Ընդամենը 14 40 39 93 

 

տեխնիկական  
անսարքության 

հետ 

Միշտ 1 2 4 7 

Հաճախ 8 23 15 46 

Երբեք 5 15 20 40 

Ընդամենը 14 40 39 93 

 

նյութի  
ներկայացման 

հետ 

Միշտ 0 0 1 1 

Հաճախ 8 17 15 40 

Երբեք 6 23 23 52 

Ընդամենը 14 40 39 93 

 

կազմակերպչական 
 հարցերի հետ 

Միշտ 2 1 0 3 

Հաճախ 6 16 17 39 

Երբեք 6 23 22 51 

Ընդամենը 14 40 39 93 

 

գրասալիկի 
աշխատանքի հետ 

Միշտ 0 0 0 0 

Հաճախ 1 0 1 2 

Երբեք 13 40 38 91 

Ընդամենը 14 40 39 93 

 

Աղյուսակ 23-ում բերված տվյալներից երևում է, որ ինտերնետ կապի հետ միշտ 

խնդիրներ ունեցող ուսուցիչների 40.0%-ը երբեմն, իսկ 36.6%-ը հազվադեպ է 

խորհրդակցում տնօրենի հետ: Ուսուցիչների համարյա կեսը հաճախ խնդիրներ է 

ունենում տեխնիկական սպասարկման հետ կապված, սակայն նրանց հիմնական 

մասը երբեմն կամ հազվադեպ է խորհրդակցում տնօրենի հետ: ՏՀՏ-ներ կիրառելու 

ժամանակ նյութի ներկայացման, ինչպես նաև կազմակերպչական հարցերի հետ 



կապված հաճախ խնդիրներ ունենում են 39 - 40 ուսուցիչներ, որոնց գերակշիռ մասը 

նույնպես երբեմն կամ հազվադեպ է խորհրդակցում տնօրենի հետ: 

 
Աղյուսակ 24. «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված» և «Որքա՞ն 

հաճախ եք խորհրդակցում մասնագետների հետ ՏՀՏ-ների կիրառության վերաբերյալ»  
հարցերի պատասխանների համընկնումները 

 

Նպատակային հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ 
կիրառելիս խնդիրներ են ծագում 

կապված» 

Ստուգիչ հարց 

«Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում  
մասնագետների ՏՀՏ-ների կիրառության 

վերաբերյալ» 

 

Ընդամենը 

Տարբերակներ Հաճախա-

կանություն Գրեթե միշտ Երբեմն Հազվադեպ 

ինտերնետ կապի 
հետ 

 

Միշտ 7 13 10 30 

Հաճախ 11 29 18 58 

Երբեք 1 3 1 5 

Ընդամենը 19 45 29 93 

 

տեխնիկական  
անսարքության 

հետ 

Միշտ 2 3 1 6 

Հաճախ 10 22 14 46 

Երբեք 7 20 14 41 

Ընդամենը 19 45 29 93 

 

նյութի  
ներկայացման հետ 

Միշտ 1 0 0 1 

Հաճախ 8 22 10 40 

Երբեք 10 23 19 52 

Ընդամենը 19 45 29 93 

 

կազմակերպչական 
 հարցերի հետ 

Միշտ 2 0 1 3 

Հաճախ 7 24 9 40 

Երբեք 10 21 19 50 

Ընդամենը 19 45 29 93 

 

գրասալիկի 
աշխատանքի հետ 

Միշտ 0 0 0 0 

Հաճախ 0 0 1 1 

Երբեք 19 45 28 92 

Ընդամենը 19 45 29 93 

 

Աղյուսակ 24-ում ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ ինտերնետ 

կապի հետ կապված միշտ և հաճախ խնդիրներ ունեցող ընդհանուր թվով 88 

ուսուցիչների միայն 20.1%-ն է գրեթե միշտ խորհրդակցում մասնագետի հետ, իսկ 

47.3%-ը` երբեմն է խորհրդակցում: Տեխնիկական սպասարկման հետ կապված 

հաճախ խնդիրներ ունեցող 46 ուսուցիչների միայն 21.0%-ն է գրեթե միշտ դիմում 



մասնագետների, իսկ 47.3%-ը երբեմն է դիմում: ՏՀՏ-ներ կիրառելիս նյութի 

ներկայացման և կազմակերպչական հարցերի հետ կապված հաճախ խնդիրներ 

ունեցող ուսուցիչների 55-60%-ը երբեմն է խորհրդակցում մասնագետների հետ: 

 

Աղյուսակ 25. «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված» և «Որքա՞ն 
հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների կիրառության վերաբերյալ» 

հարցերի պատասխանների փոխկախվածություն 
 

Նպատակային հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ 

կիրառելիս խնդիրներ են ծագում 

կապված» 

Ստուգիչ հարց 

«Որքա՞ն հաճախ եք խորհրդակցում ՏՀՏ-ների 

կիրառության վերաբերյալ» 

Ուսուցիչների 

հետ 

Տնօրենների 

հետ 

Մասնագետների 

հետ 

Ինտերնետ կապի հետ  շատ թույլ թույլ շատ թույլ 

Տեխնիկական անսարքության հետ  թույլ թույլ թույլ 

Նյութի ներկայացման հետ  թույլ թույլ թույլ 

Կազմակերպչական հարցերի հետ  շատ թույլ թույլ գրեթե միջին 

Գրասալիկի կիրառության հետ  գրեթե միջին թույլ թույլ  

 

Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ուսուցիչների մոտ դասերի ընթացքում ՏՀՏ-

ների հետ կապված տարբեր բնույթի խնդիրների ծագման հաճախականության և 

միմյանց, տնօրենների կամ մասնագետների հետ ՏՀՏ-ների գծով ուսուցիչների 

խորհրդակցության հաճախականության միջև ձևավորվել է թույլ կապ: Այսինքն՝  

ուսուցիչների մոտ ՏՀՏ-ների հետ կապված խնդիրների առաջացման 

հաճախականությունը և նրանց խորհրդակցության դիմելու հաճախականությունը 

(նամանավանդ մյուս ուսուցիչների և մասնագետների հետ) միմյանցով 

պայմանավորված չէ: Այս գործընթացների միջև օրինաչափություն չի ձևավորվել, 

չնայած ենթադրվում էր, որ գոնե մասնագետների առումով պետք է լիներ: 

 

Ստուգիչ հարց 2. ՏՀՏ-ներին վերաբերող Ձեր բարձրացրած խնդիրները 
ստացե՞լ են լուծում. 

• կարող եմ ասել` այո, 

• երբեմն, 

• կարող եմ ասել` ոչ: 

 



 
 

Գծապատկեր 8. «ՏՀՏ-ներին վերաբերող Ձեր բարձրացրած խնդիրները ստացե՞լ են լուծում» հարցի 
պատասխանների բաշխումը, % 

 

Ըստ հարցման արդյունքների՝ ուսուցիչների 47.3%-ը գտնում է, որ ՏՀՏ-ների 

հետ կապված իրենց բարձրացրած խնդիրները երբեմն ստացել են լուծում, իսկ 22.6%-

ի դեպքում չեն ստացել: 

Ներկայացնենք նպատակային և ստուգիչ հարցերի համընկնումները 

(Աղյուսակ 26): 

 
Աղյուսակ 26. «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված» և «ՏՀՏ-ներին 

վերաբերող Ձեր բարձրացրած խնդիրները ստացե՞լ են լուծում»  
հարցերի պատասխանների համընկնումները 

 

Նպատակային հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ 
կիրառելիս խնդիրներ են ծագում 

կապված» 

Ստուգիչ հարց 

«ՏՀՏ-ներին վերաբերող Ձեր 
բարձրացրած խնդիրները ստացե՞լ են 

լուծում» 

 

 

Ընդամենը 

Տարբերակներ Հաճախա-

կանություն 

Կարող եմ 

ասել` այո Երբեմն 

Կարող եմ 

ասել` ոչ 

ինտերնետ 
կապի հետ 

 

Միշտ 8 11 11 30 

Հաճախ 18 31 9 58 

Երբեք 2 2 1 5 

Ընդամենը 28 44 21 93 

 

տեխնիկական  
անսարքության 

հետ 

Միշտ 1 1 5 6 

Հաճախ 13 24 9 46 

Երբեք 14 19 7 41 

Ընդամենը 28 44 21 93 

 

նյութի  
ներկայացման 

հետ 

Միշտ 0 1 0 1 

Հաճախ 7 25 8 40 

Երբեք 21 18 13 52 

30.1

47.3

22.6
Կարող եմ ասել` 
այո

Երբեմն

Կարող եմ ասել` ոչ



Ընդամենը 28 44 21 93 

 

կազմակերպչական 
 հարցերի հետ 

Միշտ 0 1 2 3 

Հաճախ 9 23 8 40 

Երբեք 19 20 11 50 

Ընդամենը 28 44 21 93 

 

գրասալիկի 
աշխատանքի հետ 

Միշտ 0 0 0 0 

Հաճախ 0 1 1 1 

Երբեք 28 43 20 92 

Ընդամենը 28 44 21 93 

 

Դասերի ընթացքում 58 (62.3%) ուսուցիչների մոտ հաճախ ծագել են 

ինտերնետի, իսկ 46 (49.4%)  ուսուցիչների մոտ  տեխնիկական սպասարկման հետ 

կապված խնդիրներ, որոնց մոտ 30.0%-ի բարձրացրած խնդիրները լուծում են 

ստացել, իսկ 50-52%-ի դեպքում` երբեմն են լուծում ստացել: ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

նյութի ներկայացման և կազմակերպչական հարցերի հետ կապված հաճախ 

խնդիրներ են ունեցել 40 (43.0%) ուսուցիչներ, որոնց կեսից ավելիի (60%) մոտ 

բարձրացրած խնդիրները երբեմն են ստացել լուծում: Գրասալիկի աշխատանքի հետ 

կապված խնդիրներ չեն ունեցել գրեթե բոլոր ուսուցիչները: 

 
Աղյուսակ 27. «Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս խնդիրներ են ծագում կապված» և «ՏՀՏ-ներին 

վերաբերող Ձեր բարձրացրած խնդիրները ստացե՞լ են լուծում»   
հարցերի պատասխանների փոխկախվածություն 

 

Նպատակային հարց 

«Դասի ընթացքում ՏՀՏ-ներ կիրառելիս 

խնդիրներ են ծագում՝ կապված» 

Ստուգիչ հարց 

«ՏՀՏ-ներին վերաբերող Ձեր բարձրացրած 

խնդիրները ստացե՞լ են լուծում» 

ինտերնետ կապի հետ  թույլ 

տեխնիկական անսարքության հետ  գրեթե միջին 

նյութի ներկայացման հետ  թույլ 

կազմակերպչական հարցերի հետ  թույլ 

գրասալիկի կիրառության հետ (միշտ շատ թույլ 

 

Վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ներ 

կիրառելիս ծագած խնդիրների հաճախականության և ուսուցիչների կողմից 

բարձրացրած խնդիրների լուծման ընթացքի միջև հիմնականում ձևավորվել է թույլ 

կապ: ՏՀՏ-ների հետ կապված միշտ ծագած խնդիրների դեպքում ուսուցիչների 

հիմնական մասի մոտ բարձրացրած խնդիրները գրեթե լուծում չեն ստացել: Այստեղ 

չի նկատվում դասերի ընթացքում ՏՀՏ-ների հետ կապված ծագած խնդիրների ու 

դրանց լուծումների փոխադարձ շղթայի առկայություն: 



ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ 

 

Ծրագրի նկատմամբ ծնողների վերաբերմունքը պարզելու նպատակով 

ընտրվել են նպատակային և ստուգիչ հարցեր (Աղյուսակ 28): 

 
Աղյուսակ 28. Ծրագրի իրականացման նկատմամբ ծնողի վերաբերմունքի գնահատման հարցերի 

դասակարգումը 
 

Նպատակային հարց Ստուգիչ հարց 

ՏՀՏ-ների կիրառության հետ կապված 

ծնողները Ձեզ դիմել են` 

• դրանց կիրառման նպատակը 

պարզելու համար (երբեմն, երբեք) 

• տանը ՏՀՏ-ներով առաջադրանքների 

կատարման ձևը պարզելու համար 

(երբեմն, երբեք) 

• այլ (երբեմն, երբեք): 

Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 

օգտագործում ուսուցման նպատակով. 

• գրեթե միշտ, 

• հազվադեպ, 

• անհրաժեշտության դեպքում 

 

 

Ուսուցիչների 65.6%-ը նշում է, որ ծնողները երբեմն դիմում են իրենց ՏՀՏ-ների 

կիրառման նպատակը պարզելու համար, իսկ 61.3%-ը նշում է, որ ծնողները երբեմն 

դիմում են իրենց տանը ՏՀՏ-ներով առաջադրանքների կատարման ձևը պարզելու 

համար (Գծապատկեր 9): 

 
Գծապատկեր 9 «ՏՀՏ-ների կիրառության հետ կապված ծնողները Ձեզ դիմել են….» հարցի 

պատասխանների բաշխումն ըստ տարբերակների, % 

Ներկայացնենք նպտակային և ստուգիչ հարցերիի պատասխանների 

զուգորդումները (Աղյուսակ 29): 
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Աղյուսակ 29. « ՏՀՏ-ների կիրառության հետ կապված ծնողները Ձեզ դիմել են» և «Դպրոցում որքա՞ն 

հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով»  

հարցերի պատասխանների զուգորդումները 
 

Նպատակային հարց 

«ՏՀՏ-ների կիրառության հետ 
կապված ծնողները Ձեզ դիմել են»  

Ստուգիչ հարց  

«Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-ներն 
օգտագործում ուսուցման նպատակով» 

Ընդամենը 

Գրեթե 

միշտ 

Հազվադեպ Անհրաժեշտության 

դեպքում 

 

Դրանց կիրառման 

նպատակը 

պարզելու համար  

Երբեմն 17 7 37 61 

 

Երբեք 

11 4 17 32 

Ընդամենը 28 11 54 93 

      

Տանը ՏՀՏ-ներով 

առաջադրանքների 

կատարման ձևը 

պարզելու համար 

Երբեմն 15 8 34 57 

 

Երբեք 

13 3 20 36 

Ընդամենը 28 11 54 93 
 

Աղյուսակ 35-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ դասերի ընթաքում 

գրեթե միշտ ՏՀՏ-ներ կիրառող 28 ուսուցիչների 60.7%-ը նշել է, որ երբեմն ծնողները 

դիմում են ՏՀՏ-ների կիրառման նպատակը պարզելու համար, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում դասերի ժամանակ ՏՀՏ-ներ կիրառող 54 ուսուցիչների 

68.55-ն է նշում, որ երբեմն ծնողները դիմում են ՏՀՏ-ների կիրառման նպատակը 

պարզելու համար: ՏՀՏ-ները դասերի ժամանակ գրեթե միշտ կիրառող 28 

ուսուցիչների 53.5%-ը նշում է, որ ծնողները դիմել են տանը ՏՀՏ-ներով 

առաջադրանքների կատարման ձևը պարզելու համար, իսկ դասերի ընթացքում 

անհրաժեշտության դեպքում ՏՀՏ-ներ կիրառող 54 ուսուցիչների 62.9%-ն է նշել, որ 

ծնողները դիմել են տանը ՏՀՏ-ներով առաջադրանքների կատարման ձևը պարզելու 

համար: 

Աղյուսակ 30. «ՏՀՏ-ների կիրառության հետ կապված ծնողները Ձեզ դիմել են» և «Դպրոցում որքա՞ն 

հաճախ եք ՏՀՏ-ներն օգտագործում ուսուցման նպատակով»  

հարցերի պատասխանների փոխկախվածությունը 
 

Նպատակային հարց 

«ՏՀՏ-ների կիրառության հետ կապված ծնողները 
Ձեզ դիմել են» 

Ստուգիչ հարց 

«Դպրոցում որքա՞ն հաճախ եք ՏՀՏ-
ներն օգտագործում ուսուցման 

նպատակով» 

Դրանց կիրառման նպատակը պարզելու համար շատ թույլ 

Տանը ՏՀՏ-ներով առաջադրանքների կատարման 

ձևը պարզելու համար 

թույլ 

 



Աղյուսակ 30-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ նպատակային և 

ստուգիչ հարցերի տարբերակների պատասխանների միջև ձևավորվել է թույլ կապ: 

Վերլուծության արդյունքները ցույց են տվել, որ ծնողների` ՏՀՏ-ների կիրառության 

վերաբերյալ ուսուցիչներին դիմելու հաճախականությունը չի համապատասխանում 

դպրոցում ուսուցիչների ՏՀՏ-ների կիրառության հաճախականությանը: Հարցման 

պատասխանների արդյունքներում ոչ մի օրինաչափություն չի նկատվում: 

 

 

 

 


