
 

 

 

 

 

 

Հեռավար ուսուցման ընթացքում, գնահատման 

վերաբերյալ հաճախակի տրվող հարցեր 
 

 

Ընդհանուր հարցեր 
 

Ինչպե՞ս մշակվեցին գնահատման ուղեցույցները և արդյո՞ք ուսուցիչները պետք է հետևեն դրանց: 

Կալիֆորնիայի կրթության վարչությունը (CDE) գնահատման վերաբերյալ ուղեցույց է տրամադրել 

կրթաշրջաններին, COVID-19 պանդեմիայի համաճարակի պատճառով, սոցիալական 

հեռավորություն պահպանելու  ընթացքում օգտագործելու համար, բայց շեշտել է` գնահատման 

համար «մի՛ վնասիր» մոտեցումը՝ ներկայիս COVID-19 ճգնաժամի ընթացքում: Կրթաշրջանի 

անձնակազմը մշակել է գնահատման ուղեցույցներ, որ ուսուցիչները պետք է օգտագործեն այս 

հեռավար ուսուցման  ընթացքում: Այս ուղեցույցները մշակվել են CDE-ի ղեկավարությամբ և 

տնօրենների ու կրթաշրջանի տարբեր ղեկավարների կողմից կատարած ներդրումների հիման վրա: 

Ուղեցույցների նախագծերը վերանայվել են յուրաքանչյուր առարկայի միջնակարգ ուսումնական 

ծրագրի հանձնաժողովի նախագահների, բոլոր միջին և ավագ դպրոցների խորհրդատուների, 

ծնողների, աշակերտների ղեկավարների և Գլենդելի ուսուցիչների ընկերության ղեկավարության 

հետ խորհրդակցելուց հետո: GUSD-ը և GTA-ն հավանություն են տվել MOU-ին՝ մանրամասնելով 

համաձայնեցված գնահատման ուղեցույցները: Ավելին, ընդունվել է Վարչական կանոնակարգ   

5121.1-ը, 2020 թվականի ապրիլի 17-ին: Ուսուցիչներից պահանջվում է հետևել գնահատման այս 

ուղեցույցներին`2019-20 ուսումնական տարվա ավարտական գնահատման համար: 

 

Ե՞րբ են տրվելու 4-րդ քառորդի առաջադիմության զեկույցները: 

Միջնակարգ դպրոցների համար, չորրորդ քառորդի առաջադիմության զեկույցի 

ժամանակահատվածը 2020 թվականի ապրիլի 23-ից կտեղափոխվի 2020 թվականի մայիսի 8-ը: 

Ուսուցիչները տեղեկություն կտրամադրեն հեռավար ուսուցման ընթացքում աշակերտների 

մասնակցության վերաբերյալ: 

 

Ի՞նչ պետք է նկատի առնեն ուսուցիչները աշակերտների աշխատանքներում , չորրորդ քառորդի 

գնահատականները որոշելու համար: 

Ուսուցիչները խրախուսվում են աշակերտների առաջադիմությունը գնահատել  հիմնական 

չափանիշների յուրացման տեսանկյունից, այլ ոչ թե կենտրոնանալ առաջադրանքը կատարելու և 

ժամանակին հանձնելու վրա: 

 

Արդյո՞ք դպրոցական աշխատանքը ընտրովի է (ոչ պարտադիր) , քանի որ գնահատականները չեն 

կարող իջնել 3-րդ քառորդից: 

Դպրոցական աշխատանքը ընտրովի չէ: Այն աշխատանքը, որն այժմ տրամադրում են ուսուցիչները, 

աշակերտներին պատրաստում է հաջորդ տարվա համար: Եթե աշակերտները չմասնակցեն, ապա 

նրանք հետ մնալու և ուսման մեջ բացեր ստեղծելու վտանգի կենթարկվեն: Աշակերտները պետք է 

մասնակցեն որքան հնարավոր է: 

 

 

 



Տարրական դպրոցի հարցեր 
 

Արդյո՞ք տարրական դպրոցի աշակերտները 3-րդ եռամսյակի վիճակացույց կստանան:  

Այո, բայց ուսուցիչները 3-րդ եռամսյակի համար վարքի կամ ջանասիրության համար թվային 

գնահատական չեն նշանակի: Ուսուցիչները դրական և օժանդակող կարծիք կտրամադրեն 

աշակերտների տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքի, ներառյալ հեռավար ուսուցման 

ժամանակահատվածում կատարած առաջընթացի վերաբերյալ, վիճակացույցի 

մեկնաբանությունների միջոցով: 

 

Միջին դպրոցի հարցեր 
 

Ինչպե՞ս են գնահատվելու միջին դպրոցի աշակերտները երկրորդ կիսամյակի համար:  

Միջին դպրոցի աշակերտների համար, կնշանակվի «կրեդիտ» (Credit) կամ «Ոչ կրեդիտ» (No Credit) 

երկրորդ կիսամյակի համար: Այն աշակերտները, ովքեր լավ գնահատական (passing grade) են ստացել 

երրորդ քառորդում, կիսամյակի համար «կրեդիտ» կստանան: Այն աշակերտները, ովքեր լավ 

գնահատական (passing grade) չեն ստացել երրորդ քառորդում, կարող են իրենց գնահատականը 

բարելավել և «կրեդիտ» ստանալ չափանիշների յուրացման ուղղությամբ առաջադիմություն 

ցուցաբերելով, որը կորոշվի ուսուցչի կողմից: 

Եթե երրորդ քառորդում, լավ գնահատական (passing grade) չստացած աշակերտները հեռավար 

ուսուցման ժամանակահատվածում բարելավում չցուցաբերեն, կարող է «Ոչ կրեդիտ» ստանան, ըստ 

ուսուցչի հայեցողության: Երկրորդ կիսամյակի համար վարքի գնահատական չի նշանակվի, բայց  

ուսուցիչները մեկնաբանություններ կտրամադրեն:   

 

Ի՞նչ է նշանակում «կրեդիտ» և ինչպե՞ս է այն ազդելու աշակերտի ընդհանուր գնահատականների 

միջինի (GPA) վրա:   

«Կրեդիտ» նշանակում է աշակերտները 5 կրեդիտ կստանան տվյալ դասընթացի համար և այն չի 

հաշվարկվելու աշակերտի կուտակային գնահատականների միջինի (cumulative GPA) մեջ:  

 

Ի՞նչ է նշանակում «Ոչ կրեդիտ» և ինչպե՞ս է այն ազդելու աշակերտի ընդհանուր գնահատականների 

միջինի (GPA) վրա:  

«Ոչ կրեդիտ» նշանակում է աշակերտները 0 կրեդիտ կստանան տվյալ դասընթացի համար և այն չի 

հաշվարկվելու աշակերտի կուտակային գնահատականների միջինի (cumulative GPA) մեջ:  

 

Արդյո՞ք «Ոչ կրեդիտ»-ն ազդում է աշակերտի հաջորդ դասընթացին անցնելու վրա:  

Միջին դպրոցի դասընթացների մեծ մասի համար «Ոչ կրեդիտ»-ը չի արգելում աշակերտին հաջորդ 

դասընթացին անցնելու: Մաթեմատիկայի արագացված դասի (accelerated math) աշակերտները, ովքեր 

երկրորդ կիսամյակի համար «Ոչ կրեդիտ» են ստացել, հաջորդ տարի կանցնեն մաթեմատիկայի 

համապատասխան դասարանային մակարդակի մաթեմատիկա:  

 

Արդյո՞ք արագացված մաթեմատիկայի (accelerated math) դասարանի կամ CTE pathway դասարանի 

«Կրեդիտ»-ը նշանակում է , որ աշակերտը կանցնի հաջորդ արագացված դասըենթացին:  

Ուսուցիչները խորհրդատուներին կառաջարկեն, որ աշակերտները շարունակեն արագացված կամ 

CTE ուղիով (accelerated or CTE pathway)` հիմնվելով առաջին կիսամյակի և երրորդ քառորդի 

ընթացքում արձանագրած առաջընթացի վրա: Քանի դեռ աշակերտները մասնակցում են հեռավար 

ուսուցմանը, հեռավար ուսուցման ժամանակահատվածում ստացած գնահատականները չեն ազդի 

արագացված կամ CTE ուղիով (accelerated or CTE pathway) ընթանալու առաջարկությունների վրա: 

Ուսուցիչները կարող են ամառային դպրոց առաջարկել աշակերտներին` արագացված 

դասընթացները  շարունակելու համար:   

 



Ինչպե՞ս կհաշվարկվի երկրորդ կիսամյակի գնահատականների միջինը (GPA), «Կրեդիտ»/«Ոչ կրեդիտ»-

ի և երրորդ քառորդի գնահատականներով:  

Գարնանային կիսամյակի CR/NC գնահատականները չեն փոխի աշակերտների կուտակային 

գնահատականների միջինը (cumulative GPA): Աշակերտների  գնահատականների միջինը հիմնված 

կլինի նրանց աշնանային գնահատականների վրա:   

 

Ի՞նչ գնահատական կնշվի գնահատականների զեկույցի (transcript) մեջ 2-րդ կիսամյակի համար:  

«Կրեդիտ» կամ «Ոչ կրեդիտ» 

 

Արդյո՞ք «Ոչ կրեդիտ»-ը կազդի 8-րդ դասարանի աշակերտների փոխադրման վրա:  

Եթե աշակերտը, երրորդ քառորդում «F» է ստացել, ուսուցիչը կարող է «Ոչ կրեդիտ» (NC) նշանակել, 

որը կարող է ազդել փոխադրման վրա, եթե աշակերտը փոխադրման համար պահանջվող 100 կրեդիտ 

չունի: Ուսուցիչները դպրոցի ղեկավարներին և խորհրդատուներին կտեղեկացնեն աշակերտի 

առաջադիմության մասին և նրանց հետ կաշխատեն բարձրացնել երրորդ քառորդում ստացած «F» 

գնահատականը: 

 

Կարո՞ղ է ուսուցիչը տառային գնահատական նշանակել, եթե աշակերտը գերազանց է կատարում 

աշխատանքները: 

Ոչ: Ըստ MOU-ի համաձայնագրի և Վարչական կանոնակարգի, միջին դպրոցի աշակերտների համար, 

«Կրեդիտ» կամ «Ոչ կրեդիտ» կնշանակվի երկրորդ կիսամյակի համար: 

 

Արդյո՞ք ուսուցիչը, «Կրեդիտ» կամ «Ոչ կրեդիտ» նշանակելիս, պետք է մեկնաբանություն տրամադրի:  

Այո, խրախուսվում են մեկնաբանությունները, և դրանք կարդիականացվեն` հեռավար ուսուցման 

մասին տեղեկություններ տրամադրելու համար:   

 

Ի՞նչ է լինելու 8-րդ դասարանի այն աշակերտների հետ, որոնք վարքի գնահատականի պատճառով 

չփոխադրվելու վտանգի էին ենթակա:   

Քանի որ երկրորդ կիսամյակի համար վարքի գնահատական չի նշանակվելու, ուստի եթե աշակերտը 

վաստակել է փոխադրման համար պահանջվող բոլոր կրեդիտները, նա կփոխադրվի: Ուսուցիչները 

կաշխատեն դպրոցի ղեկավարների և խորհրդատուների հետ, եթե հեռավար ուսուցման խնդիրներ 

առաջանան: 

 

Արդյո՞ք փոխադրման պահանջները նույնը կմնան: 

Հիմնականում` այո: Ուսումնական խորհրդի քաղաքականության 5127 կետի համաձայն, դպրոցի 

ութերորդ դասարանի գնահատման ծրագրին մասնակցելու համար աշակերտը պետք է. 

1. Վաստակի 100 կրեդիտ ՝ համաձայն Ուսումնական խորհրդի քաղաքականության  6146.5 և 

Վարչական կանոնակարգերի 6146.5 կետերի: 

2. Ստանալ ոչ ավելի, քան երկու «F» ութերորդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում: 

3. Ստանալ ոչ ավելի, քան չորս անբավարար (U) վարքի գնահատական ութերորդ դասարանում: 

Ոչ ավելի, քան երկու անբավարար վարք գնահատական  ութերորդ դասարնի երկրորդ 

կիսամյակում:  

(Քանի որ երկրորդ կիսամյակում, վարքի գնահատական չի նշանակվում, վերը ջնջված 

նախադասությունը չի վերաբերում  2020 թվականին ավարտող 8-րդ դասարանցիներին):  

 

Եթե աշակերտը երրորդ քառորդում «D» է ստացել և հեռավար ուսուցման ժամանակաընթացքում որևէ 

աշխատանք չի կատարում, կարո՞ղ է NC ստանալ կիսամյակի համար:   

Ոչ: Այն աշակերտները, ովքեր երրորդ քառորդում, բավարար գնահատական են ստացել (A, B, C, D), 

նրանք «Կրեդիտ» կստանան կիսամյակի համար: Ուսուցիչները կաշխատեն դպրոցի ղեկավարների և 



խորհրդատուների հետ` աշակերտի և նրանց ընտանիքի հետ կապվելու համար, եթե աշակերտը չի 

կատարում աշխատանքը:  

 

Ավագ դպրոցի հարցեր  
 

Ի՞նչ գնահատական կարող է ուսուցիչը նշանակել, եթե աշակերտի աշխատանքը նվազել է չորրորդ 

կիսամյակում:  

Աշակերտների երրորդ քառորդի գնահատականները կիսամյակում չեն իջնելու` հեռավար ուսուցման 

ժամանակահատվածի կատարած աշխատանքների հիման վրա:   

 

Ի՞նչ գնահատական կարող է ուսուցիչը նշանակել, եթե աշակերտի աշխատանքը բարելավվել է չորրորդ 

կիսամյակում:  

Ուսուցիչը կարող է տառային գնահատական (A, B կամ C) կամ «Կրեդիտ» նշանակել այն 

աշակերտներին, ովքեր յուրացրել են ստանդարները, ըստ ուսուցչի հայեցողության: Երրորդ քառորդի 

գնահատականները կարող են բարելավվել: 

 

Եթե աշակերտը երրորդ քառորդում «D» է ստացել, կարո՞ղ է ուսուցիչը «D» նշանակել կիսամյակի 

համար:   

Ոչ, համաձայն CDC-ի գնահատման ուղեցույցի «մի վնասիր» հանձնարարականի, ուսուցիչները պետք 

է «D»-ի համար «կրեդիտ» կամ A, B կամ C նշանակել, եթե աշակերտն առաջադիմել է չորրորդ 

քառորդում: 

 

Եթե աշակերտը երրորդ քառորդում «F» է ստացել, կարո՞ղ է ուսուցիչը «F» նշանակել կիսամյակի համար: 

Ոչ: Այն աշակերտները, ովքեր «F» են ստացել  երրորդ քառորդում և ոչ մի առաջադիմություն չեն 

ցուցաբերել հեռավար ուսուցման ժամանակահատվածում «Ոչ կրեդիտ» կստանան կիսամյակի 

վիճակացույցում: Ուսուցիչները սերտորեն կաշխատեն խորհրդատուների և ղեկավարների հետ, 

որպեսզի կապ հաստատեն այն աշակերտների հետ, ովքեր չեն մասնակցում և կհաղորդակցվեն 

աշակերտների և ծնողների/խնամակալների հետ: Այն աշակերտները, ովքեր առաջադիմություն են 

ցուցաբերել կարող են, ուսուցչի հայեցողությամբ, «Կրեդիտ» կամ A, B կամ C ստանալ: 

 

Ո՞ր պայմաններում ուսուցիչը անավարտ (I) կնշանակի: 

I (անավարտ) գնահատական կարող է նշանակվել վարչական կազմի կամ խորհրդատուի հետ 

խորհրդակցելով` հանգամանքները մեղմացնելու համար, ինչպես նշված է վարչական կանոնակարգի 

5121 կետում: 

 

Ի՞նչ է պատահում անավարտ գնահատականի հետ, եթե աշակերտը չի լրացնում աշխատանքը: 

Անավարտ գնահատականը կդառնա «Ոչ կրեդիտ», եթե աշակերտը չավարտի այդ աշխատանքը: 

 

Ի՞նչ է նշանակում «Կրեդիտ» և ինչպե՞ս է այն ազդելու աշակերտի ընդհանուր գնահատականների 

միջինի (GPA) վրա:   

«Կրեդիտ» նշանակում է աշակերտը 5 կրեդիտ կստանա տվյալ դասընթացի համար և այն չի 

հաշվարկվելու աշակերտի կուտակային գնահատականների միջինի (cumulative GPA) մեջ:  

 

Ի՞նչ է նշանակում «Ոչ կրեդիտ» և ինչպե՞ս է այն ազդելու աշակերտի ընդհանուր գնահատականների 

միջինի (GPA) վրա:  

«Ոչ կրեդիտ» նշանակում է աշակերտը 0 կրեդիտ կստանա տվյալ դասընթացի համար և այն չի 

հաշվարկվելու աշակերտի կուտակային գնահատականների միջինի (cumulative GPA) մեջ:  

 

Արդյո՞ք «Ոչ կրեդիտ»-ն ազդում է աշակերտի հաջորդ դասընթացին անցնելու վրա:  



Ավագ դպրոցի դասընթացների մեծ մասի համար «Ոչ կրեդիտ»-ը չի արգելում աշակերտին հաջորդ 

դասընթացին անցնել հաջորդ տարի, բայց աշակերտը պետք է կրկնի առարկան կրեդիտ ստանալու 

համար: Արագացված մաթեմատիկայի դասարանի այն աշակերտները, ովքեր «Ոչ կրեդիտ» են 

ստացել, արագացված մաթեմատիկայի դասարանից դուրս կհանվեն և կտեղավորվեն 

համապատասխան դասարան, ուսուցչի և խորհրդատուի հանձնարարությամբ: Նույն ձևով, Պատվո 

կամ առաջադեմ (honors or AP classes) դասարանի այն աշակերտները, ովքեր «Ոչ կրեդիտ»են ստացել, 

կտեղավորվեն սովորական դասարաններում: 

 

Արդյո՞ք ուսուցիչը կարող է  A, B կամ C գնահատականի փոխարեն «Կրեդիտ» նշանակել, այն  

աշակերտների համար, ովքեր չեն պահպանել իրենց գնահատականը չորրորդ քառորդի ընթացքում:   

Ոչ: Աշակերտների գնահատականները երրորդ եռամսյակից մինչև կիսամյակի ավարտը չեն իջնում` 

հեռավար ուսուցման ժամանակահատվածում ավարտված աշխատանքի հիման վրա: 

Փոփոխականությունները, ինչպիսիք են ինտերնետի հասանելիությունը, ընտանիքի 

պարտականությունները և աշխատանքն ավարտելու համար մատչելի ժամանակը կարող են լինել 

աշակերտի վերահսկողությունից դուրս: Ակնկալվում է, որ աշակերտները մասնակցեն հեռավար 

ուսուցմանն այնքանով, որքանով թույլ են տալիս իրենց հանգամանքները: Ուսուցիչները 

խրախուսվում են աշակերտի առաջադիմությունը դիտարկել հիմնական ստանդարտները 

յուրացնելու տեսանկունից, այլ ոչ թե կենտրոնանալ առաջադրանքը կատարելու և ժամանակին 

հանձնելու վրա: 

 

Ի՞նչ կլինի, եթե 12-րդ դասարանի աշակերտը չի մասնակցում հեռավար ուսուցմանը: 

Ուսուցիչները պետք է սերտորեն աշխատեն դպրոցի ղեկավարների և խորհրդատուների հետ` 

աշակերտի հետ ստուգել և վստահանալ, որ նա ունենա համապատասխան սարքավորում և 

ինտերնետի հասանելիություն աշխատանքը կատարելու համար: Ավարտական դասարանի 

աշակերտները պետք է զբաղվեն ուսումնառությամբ, որպեսզի դպրոցն ավարտելուց հետո 

կարողանան ապագայի համար հիմք ստեղծել:   

 

Ի՞նչ կլինի, եթե այն աշակերտները ովքեր «A»-եր և «B»-եր են ստանում, դադարում են աշխատել:  Նրանք 

դեռ պահպանո՞ւմ են իրենց երրորդ քառորդ գնահատականները: 

Ուսուցիչները կարող են երրորդ քառորդի գնահատականները նշանակել կիսամյակի համար: 

Ուսուցիչները կարող են նաև ավելի բարձր գնահատականներ նշանակել քան երրորդ քառորդի 

գնահատականներն են, եթե աշակերտը հեռավար ուսուցման ժամանակահատվածում, 

առաջադիմութուն ցուցաբերի, իր կատարած աշխատանքների միջոցով: Ուսուցիչները, 

խորհրդատուները  և ղեկավարները պետք է հաղորդակցվեն աշակերտների և նրանց ընտանիքի հետ 

ուսուցմանը չմասնակցելու վերաբերյալ: Այն աշակերտները, ովքեր չեն մասնակցում ուսուցմանը, բաց 

են թողնում արժեքավոր ուսուցում, որը կարող է բացեր առաջացնել հետագա դասընթացներում: 

 

Դեյլի ավագ դպրոցում նոր է սկսվել 3-րդ եռամսյակը և մենք նախկին գնահատականներ չունենք, ո՞րն է 

ելակետը:  

Դեյլի ավագ դպրոցի ղեկավարները և ուսուցիչները  «կրեդիտ» կամ «ոչ կրեդիտ» կնշանակեն 3-րդ 

եռամսյակում կատարած աշխատանքների հիման վրա:  

 


