
 

<<Իմացումի հրճվանք>> ուսուցողական ծրագիր 

1-4-րդ դասարաններ 

<<Մեդիատեխնոլոգիաներ>>  առարկա 

Սովորողին ներկայացվող պահանջներ 

Առաջին  դասարանն ավարտող 

սովորողը պիտի կարողանա՝ 

Երկրորդ ավարտող սովորողը 

պիտի կարողանա՝ 

Երրորդ ավարտող սովորողը 

պիտի կարողանա՝ 

Չորրորդ ավարտող սովորողը 

պիտի կարողանա՝ 

 

1. Միացնել, անջատել համակարգիչը, նեթբուքը, նոթբուքը 

 

Բացել ֆայլերը, փակել, 

պահպանել 

Բացել ֆայլը, փակել, պահպանել` անուն դնելով 

 

2. Աշխատել Paint ծրագրով 

 

Նկարել, գունավորել, եղած  պատկեներից նորերը ստանալ, 

գունավորել, մեծացնել, փոքրացնել 

Պատկերներ ( դիմանկար, բնապատկեր, առարկա) տեղադրել 

Paint ծրագրի էջին, այնուհետև ձևափոխել` օգտագործելով 

ծրագրի գործիքները (կտրել, ջնջել,ավելացնել դետալներ ) 

 Լուսանկարներից  խճանկար 

ստեղծել (կտրել, տեղադրել, 

մեծացնել, փոքրացնել) 

3. Աշխատել Word ծրագրով 

 

Մուտքագրել  

Տառերի, թվերի  չափսերը փոխել, գունավորել 



 ծրագրի հետևյալ հրամանները կիրառել  

Cut 

Copy 

Paste 

Undo –Redo (սլաքով` կատարած քայլերը փոխել) 

Տառերը մգացնել(Bold), շեղել (Italic), ընդգծել (Underline) 

Բառը, տեքստը էջի վրա տեղաշարժել` աջ, ձախ, կենտրոն 

Նկար տեղադրել էջի վրա 

Տողերը համարակալել 

  Էջը գունավորել 

Աղյուսակ ստեղծել 

 

 Էջերը համակալել 

Էջերի համար շրջանակներ 

ընտրել 

Տեղադրել անհրաժեշտ 

նշանները (օգտվելով insert 

պատուհանի simbol բաժնից) 

Աշխատել P. Point  ծրագրով 

 

Նկարները տեղադրել էջերի սլայնդերի վրա 

Մուտքագրել 

Տառերի, թվերի  չափսերը փոխել 

 

 Օգտագործել animacia  պատուհանի հրամաններից սլայդից` սլայդ անցումները ձևավորելու 

համար 

 

 

 

 

 

 

 

Տեսքտը, նկարները դարձնել շարժական 



 Պատրաստել 5-10 Էջից 

բաղկացած շնորհանդես-

պրեզենտացիա ( ձևավորել 

էջերը`ավելացնելով գույն, 

անիմացիա, շարժանկարներ, 

երաժշտություն) 

Համացանցից ներբեռնել այլ 

նմուշներ, դրանք փոփոխել: 

 

 Պատրաստել պարզ ֆոտո-ֆիլմ Movie-maker  ծրագրով (ֆոտոներ, 

երաժշտություն, վերնագիր) 

 

 

 

 

 

 

Պատրաստել ֆոտո, վիդեո ֆիլմ 

(օ ֆոտոներ, վիդեոներ,տեքստ, 

երաժշտություն ) 

 Նկարը գունային 

փոփոխության ենթարկել 

Smart  Notebook 

էլ. Գրատախտակի գործիքներից օգտվել` տեղաշարժել պատկերը, մեծացնել, փոքրացնել, ջնջել, գունավորել, բազմացնել,  

 

 

 Օգտվել պատկերասրահ բաժնից 

Մուտքագրել 

Պատկերների դիրքը տարածության մեջ փոփոխել 

 

 Աղյուսակ ստեղծել 

Առաջադրանք –խաղ ստեղծել 

 



 Աշխատել աղյուսակներով 

(ծածկել վանդակները, 

գունավորել, պատկերներ, 

թվեր, բառեր տեղադրել) 

Շարժանկաներ տեղադրել 

 

Թվային միջոցներ 

 

Ֆոտոխցիկով, հեռախոսով նկարել, ձայնագրել 

 

 Նկարները դատարկել համակարգչի մեջ 

 

 

 Ֆոտոխցիկի հնարավորություններն օգտագործելով` դտիել 

նկարները, ջնջել, մոտեցնել, հեռացնել 

 

Համակարգչում նկարը շրջել, կտրել, ծավալը փոփոխել 

 

 

 

 Նկարահանել 

 

Ձայնագրիչ 

 

Ձայնագրել- միացնել ,անջատել 

 

 Հարցազրույց ձայնագրել, 

Օգտագործելով ձայնագրիչի հնարավորությունները` 

ձայնագրությունները լսել, ջնջել 

դատարկել  համակարգչի մեջ, 

 



 Խմբագրել ձայնը (կտրել, ձայնը 

բարձրացնել, իջեցնել movie 

maker ծրագրում) 

Համացանց 

Բացել իրեն ծանոթ  կայքէջեր 

Բացել իր էլեկտրոնային հասցեն 

Կարդալ և պատասխանել նամակներին 

 

 

 

 

Կայքերում ընթերցել   նյութեր 

Դպրոցի ենթակայքի նյութերը ընթերցել, կարծիքներ բաժնում թողնել մեկնաբանություն 

Էլեկտրոնային հասցեից նամակ ուղարկել` կցելով անհարաժեշտ ֆայլը 

Ստացած  նամակների կցված ֆայլերը բացել,ընթերցել 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համացանցում (դպրոցի ենթակայք, youtube, slideshare) 

անձնական էջից նյութ ` ֆոտոշարք, տեղեկատվական նյութ, 

շնորհանդես, ֆիլմ  թողարկել 

 

Որոնողական համակարգում նկարներ փնտերլ, ներբեռնել և 

պահպանել 

 

Ստացած նամակի կցված ֆայլը ներբեռնել համակարգչի մեջ, 

ֆայլին նոր անուն դնել, պահպանել 

 

Անձնական էլեկտրոնային փոստի Sky Drive-ում 

թղթապանակներ բացել, այնտեղ ներբեռնել անհրաժեշտ նյութեր  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Որոնողական համակարգում 

1.տեղեկություն փնտրել, նյութը 

պատճենել word-ի ֆայլի վրա, 

պահպանել 

2. երաժշտություն փնտրել, 

ներբեռնել համակարգչի մեջ 

օգտվել էլ. Փոստի հասցեների 

գրքից 

 ձևավորել էլ. Փոստը  

Sky Drive  թղթպանակների 

դիտման թույլտվություն տալ 

Օգտվել այլոց Sky Drive-ի 

համապատասխան 

թղթապանակներից(ընթերցել, 

նշումներ անել, ներբեռնել 

համակարգչի մեջ) 

 



 

 

Օգտվել էլեկտրոնային փոստի օրացույցից /ընթերցել ուսուցիչների գրառումները, հիշեցումները/ 

 

 

 

 

 


