
 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան  

Հեռավար կրթության ակնկալիքներն աշակերտներից և ծնողներից/խնամակալներից 

 

Գլենդելի հանրային դպրոցների աշակերտներ, անձնակազմ, ընտանիքներ և համայնք, 

 

Շնորհակալություն մեր ծնողներին/խնամակալներին մեզ հետ համագործակցելու համար, հեռավար ուսուցումն 

իրականացնելու հարցում այն ժամանակ, երբ մեր դպրոցները փակ են COVID-19 առողջական ճգնաժամի պատճառով: 

Հուսով ենք, որ այս տեղեկությունը կօգնի բոլորին ավելի լավ հասկանալ մեր հեռավար ուսուցման կանխագիրը, և թե 

ինչպես այն կաջակցի յուրաքանչյուր աշակերտին շարունակել ուսումն առաջիկա շաբաթների ընթացքում: 

 

Գլենդելի հանրային դպրոցների ղեկավարները, ուսուցիչները և հավաստագրված անձնակազմի այլ անդամներ 

ջանասիրաբար աշխատել են հեռավար ուսուցումը և ուսումնառությունը բարելավող միջոցներ պատրաստելու 

ուղղությամբ, որոնք կսկսվեն այս շաբաթ։ Ուսուցիչները մասնակցել են վեբինարների, վերանայել առցանց և թղթի վրա 

հիմնված աղբյուրներ և աշխատել են իրենց բաժնի և նույն դասարանային մակարդակը դասավանդող գործընկերների 

հետ, որպեսզի աշակերտների համար ստեղծեն բովանդակալից ուսումառության ընթացք։ 

 

Քրոմբուքները բաժանվել են այն աշակերտներին, ովքեր դրա կարիքն ունեին` նյութերն առցանց տանից կարդալու 

համար: Քրոմբուքների բաշխումը կշարունակվի երկուշաբթի՝ մարտի 30-ին, առավոտյան ժ․ 8:00-11:00-ը Հուվր 

ավագ, Ռուզվելտ միջին, Վիլսոն միջին և Ռոզմոնտ միջին դպրոցներում՝ բոլոր այն աշակերտների համար, ովքեր սարքի 

կարիք ունեն: Տեխնիկական օգնության համար, որը ուսուցիչը չի կարող հարթել, դիմեք կրթաշրջանի տեխնիկական 

աջակցության բաժին՝ 818-478-2664։ 

* Դիտեք այս տեսանյութը`how to login to a Chromebook and iPad 

 

Ի՞նչ է հեռավար ուսուցումը։ 

Հեռավար ուսուցումն աշակերտներին թույլ է տալիս առցանց միջոցներով շարունակել դասարանային մակարդակի 

ուսուցումը: Հեռավար ուսուցումը դասարանում իրականացվող ավանդական դասավանդման կրկնօրինակումը ՉԷ: 

Ուսուցիչները տրամադրում են դասեր, պարապմունքներ, աղբյուրներ և աջակցություն Google Classroom-ի կամ այլ 

հեռավար հարթակների կամ ծրագրերի միջոցով`զուգակցված այլ առցանց ուսումնական գործիքների և մի շարք 

տեսագրական միջոցների օգտագործմամբ: Աշակերտները մասնակցում են ուսմանը` ներգրավվելով իրենց ուսուցչի 

կողմից տրամադրված միջոցներով: Աշակերտները կարող են իրենց ուսումնառությունն իրականացնել թղթե կամ 

էլեկտրոնային եղանակով, և ուսուցիչները կվերանայեն աշակերտների էլեկտրոնային աշխատանքը, կտրամադրեն 

https://youtu.be/ZSMQLZcdGOU


շաբաթական իրենց կարծիքը և կորոշեն անհատական և դասարանի առաջընթացը, որպեսզի ծրագրեն իրենց 

դասավանդման հաջորդ փուլը։ 

Հեռավար ուսուցումը հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների համար 

Հեռավար ուսուցման կանխագիրը մշակվել է ԲՈԼՈՐ աշակերտների համար՝ ներառյալ հատուկ կարիքներ ունեցող մեր 

աշակերտների համար: Քանի որ աշակերտների յուրահատուկ ուսման կարիքները կարող են լրացուցիչ աջակցություն և 

ծառայություններ պահանջել, հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների ծնողները/խնամակալները պետք է ակնկալեն, որ 

լրացուցիչ հաղորդակցության կապի մեջ կլինեն իրենց երեխային ծառայություն տրամադրող անձնակազմի հետ: 

Ծառայություններ տրամադրող անձինք և հատուկ կրթության ուսուցիչները աշխատում են այնպես անել, որ կարողանանք 

յուրաքանչյուր աշակերտի համար ապահովել հեռավար ուսուցման համապատասխան դասեր, պարապմունքներ և 

ուսումնական ծառայություններ: Եթե հատուկ կրթական ծառայությունների վերաբերյալ հարցեր ունեք, զանգահարեք 

818-471-4981 հեռախոսահամարով: 

Հեռավար ուսուցման ակնկալիքները բոլոր աշակերտների համար  

● Մինչև երկուշաբթի՝ մարտի 30-ը ուսուցիչները յուրաքանչյուր աշակերտին և ծնողին/խնամակալին 

տեղեկություն կուղարկեն, թե ինչպես մուտք գործել և օգտվել իրենց ստեղծած հեռավար ուսուցման 

աղբյուրներից։ 

● Ամեն օր աշակերտները պետք է ավարտեն ուսուցիչների հանձնարարած դասերը իրենց Google Classroom-

ում կամ հեռավար այլ հարթակում կամ ծրագրում: Ուսուցիչները տեղյակ են, որ հեռավար ուսուցման ժամանակ 

աշակերտները կարող են բախվել հետևյալ սահմանափակումներին․ 

○ Աշակերտները կարող են համացանցը սահմանափակությամբ օգտագործել 

○ Աշակերտները պետք է մասնակցեն ինչպես համակարգչային, այնպես էլ ոչ համակարգչային 

պարապմունքներին 

○ Աշակերտներին անհրաժեշտ է կանոնավոր ընդմիջումներ, և պետք է նրանց խրախուսել ֆիզիկապես 

ակտիվ լինել օրվա ընթացքում 

● Դասերը և պարապմունքները պետք է համապատասխան լինեն աշակերտների տարիքին 

● Ցանկացած հարցի դեպքում ծնողները/խնամակալները պետք է ուղղակիորեն կապվեն իրենց երեխայի 

ուսուցչի(ների) հետ։ 

Ամենօրյա հեռավար ուսուցման դասացուցակի ակնկալիքները   

● Հեռավար ուսուցումը սկսվում է 2020 թվականի մարտի 30-ին և կտևի առնվազն մինչև 2020 թվականի 

մայիսի 5-ը 

● Խնդրում ենք հիշել, որ դասի և պարապմունքների ընթացքում ձեր երեխաներին ընդմիջումներ տրամադրեք՝ 

խրախուսելով նրանց զբաղվել մեկ այլ բանով, այլ ոչ թե տեխնիկակական սարքերով։ 



Հեռավար ուսուցման ընթացքում աշակերտների և ծնողների/խնամակալներ համար աջակցություն 

• Ցուցադրություն, թե ինչպես մոտք գործել Google Classroom․ 

○ English 

○ Armenian  

○ Korean  

○ Spanish 

● Հարցերի և մտահոգությունների դեպքում ուսուցիչներն էլեկտրոնային նամակով կարող են աշակերտներին և 

ծնողներին/խնամակալներին աջակցել: Որոշ ուսուցիչներ կարող են նաև հաղորդագրություններ ուղարկելու 

հնարավորություններից օգտվել, որոնք առկա են Google Classroom-ում կամ BlackBoard-ում: 

● Ուսուցիչները շաբաթվա ընթացքում առնվազն երեք անգամ կստուգեն, թե արդյոք աշակերտները դասերի, 

ուսումնական նյութերի վերաբերյալ որևէ հարց կամ մտահոգություն ունեն: 

● Աշակերտներն ուսուց(իչների)չի ուղղորդությամբ կարող են հաղորդագրություններ ուղարկել հարցեր տալու և 

առաջադրանքներին պատասխանելու համար: Ուսուցիչներն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի փորձեն 48 ժամվա 

ընթացքում պատասխանել աշակերտների հաղորդագրություններին: 

● Ծնողները/խնամակալները կարող են իրենց երեխայի ուսուց(իչներին)չին հաղորդագրություն ուղարկել հարցեր 

տալու կամ մեկնաբանություններ անելու համար: Խնդրում ենք հասկանալ, որ ուսուցիչներն օրվա ընթացքում 

դասեր և պարապմունքներ են պատրաստում (ինչպես՝ տեսանյութեր, առցանց առաջադրանքներ և այլն), և 

նրանք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի 48 ժամվա ընթացքում պատասխանեն հաղորդագրություններին: 

Հաղորդակցություն դպրոցի տնօրենի հետ և աջակցություն նրանից 

● Տնօրեններն ամեն շաբաթ ծնողների/խնամակալների հետ կհաղորդակցվեն, որպեսզի նորություններ և 

տեղեկություններ տրամադրեն 

● Տնօրենների հետ կարելի է կապ հաստատել էլեկտրոնային փոստով։ Դպրոցների ձայնային փոստերը կստուգվեն 

ամբողջ շաբաթվա ընթացքում: 

Հեռավար ուսուցման համար օգտագործվող նյութեր 

Ուսուցիչները մեր կրթաշրջանի կողմից ընդունված հիմնական աղբյուրներից մի շարք ուսումնական նյութեր 

կօգտագործեն: Աշակերտները հեռավար ուսուցման դասընթացների միջոցով տրամադրվող ծրագրերին, դասագրքերին և 

հարթակներին պետք է ծանոթ լինեն: Այս ծրագրերի և հարթակների շարքից են՝ 

• Google Classroom-ը 

• Clever Portal-ը։ Սա իր մեջ ներառում է մի շարք առցանց հարթակներ, որոնք աշակերտները պարբերաբար 

օգտագործում էին, երբ դպրոց էին հաճախում՝ clever.gusd.net 

○  Անգլերենի լեզարվեստ (ELA). Բենչմարք (մանկապարտեզից-5-րդ դ․) և SpringBoard 6-12-րդ դ․ 

https://docs.google.com/presentation/d/1lFWIyxWTSr_IlyL0HyDW3TB5ZME1qh6T44HhhLPI4D4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lN96XN7yqPY1-NhXEEkOAjtCcT6rXGcAsJlkdyfudsg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dWVrqIg25-Op-AWltxBfIGniH4Bv7UI8j_ugiyISDok/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1EAea8Xzar8OWbaoaVHkg1AoBBrDdjex8mThi2FFIQ8U/edit?usp=sharing
http://clever.gusd.net/


○  Մաթեմատիկա. Pearson enVision (մանկապարտեզից-8-րդ դ․), HMH կամ CPM՝ ինտեգրված 

մաթեմատիկայի համար 

o Մի շարք այլ ծրագրեր, ինչպիսիք են Mystery Science-ը և i-Ready-ն, կարելի է օգտվել Clever 

հարթակի միջոցով 

Ուղեցույցներ համապատասխան վարքի համար ուղիղ միացման, վեբինարի վրա հիմնված դասավանդումների կամ 

հաղորդակցության ընթացքում 

Ուսուցիչները կարող են օգտագործել Zoom, Google Meet կամ Hangouts՝ ուղիղ միացմամբ առցանց 

դասավանդում իրականացնելու համար: Խնդրում ենք կարդալ և վերանայել այս ուղեցույցները տան բոլոր անդամների 

համար: Zoom ծրագրով հանդիպմանը մասնակցելու համար աշակերտները կարիք չունեն իրենց համար Zoom հաշիվ 

ստեղծել: Նրանք կարող են գնալ zoom.us/join և մուտքագրել ուսուցչի կողմից տրամադրված հանդիպման կոդը: 

 

Գնահատում հեռավար ուսուցման ընթացքում 

• Կալիֆորնիայի կրթության վարչությունը հաղորդակցման միջոց է ստեղծում, որպեսզի կրթաշրջաններին 

ուղղորդի, թե ինչպես իրականացնեն գնահատումները։ Լրացուցիչ տեղեկություններ կտրամադրվեն, երբ այն 

հասանելի կդառնա։ 

● Ուսուցիչներն իրենց կարծիքը կհայտնեն և կհետևեն աշակերտների առաջադիմությանը, որպեսզի անհատապես 

և ամբողջ դասարանի համար որոշեն առաջադրանքների հաջորդ փուլը։ Ուսուցիչներն աշակերտների 

ուսումնառության ապացույցներին են հետևելու, որպեսզի որոշեն, թե ինչպես են աշակերտներն առաջադիմում 

յուրաքանչյուր դասընթացում: 

Նորությունների և ուսումնական հավելյալ աղբյուրների համար այցելեք www.gusd.net/RemoteLearning 

Շնորհակալություն այս եզակի փորձի ընթացքում ձեր համագործակցության, հարմարվողականության և բարության 

համար: 

 

Միասին գերազանցելով՝ 

 

Դկտր. Վիվիան Էքչյան 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի գերատեսուչ 

http://www.gusd.net/RemoteLearning

