
Թեմա`  ֆլեշմոբները սովորողների և ուսուցիչների
առարկայական հետաքրքրությունների դրսևորման
հարթակ
Հեղինակ` ՏաթևՄելքոնյան



«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում 2015թ. սեպտեմբերից
անցկացվում է ամենամսյա ֆլեշմոբ հայերեն, մաթեմատիկա, 
շախմատ, անգլերեն, ռուսաց լեզու, պատմություն և բնագիտություն
առարկաներից։
Ֆլեշմոբն ուսուցման կազմակերպման նոր միջոց է, որն ունի մի շարք
առավելություններ․

• ուսուցման գործընթացն ավելի հետաքրքիր է դարձնում

• նպաստում է սովորողների մտածողության զարգացմանը

• ընտանիքիանդամներին ներգրավում է ուսումնականաշխատանքում

• նպաստում է սովորողների մեդիահմտությունների զարգացմանը

• նպաստում է խմբային աշխատանքին



Մաթեմատիկայի ուսուցման ընթացքում ինքս կազմեցի
ֆլեշմոբային նախագիծ։
Նախագծի շրջանակներում նախատեսված էր ֆլեշմոբն
անցկացնել բանավոր ևառցանց։

Բանավոր ֆլեշմոբն

Տեղում կազմեցինք 4 հոգանոց խմբեր։ Յուրաքանչյուր խումբ
ստացավ մեկ խնդիր։
Խմբի ներսում կարդացին խնդիրը, քննարկեցին, գտան
պատասխանը։
Այնուհետև յուրաքանչյուր խմբից ընտրվեց մեկը և բարձրաձայն
պատմեց, բացատրեց իրենց խնդիրներն այնպես, որ մյուս խմբերը
նույնպես կարողացան հասկանալ և լուծել այն։
Բանավոր ֆլեշմոբի հետաքրքիր աշխատանք էր նաև սովորողների
կողմից
տրամաբանականխնդիրներ հորինելը։

https://tatevmelqonyan.wordpress.com/2015/09/23/%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%86%D5%AC%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2-2/
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/2016/02/07/%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80-%D6%86%D5%AC%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2/
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/2016/04/27/%D5%BD%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AE-%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AD%D5%B6/


Բանավոր ֆլեշմոբիանցկացումն ունի մի
շարքառավելություններ․

• նպաստում է տրամաբանական մտածողության զարգացմանը

• բանավոր խոսքի զարգացմանը

• երևակայական մտածողության զարգացմանը

• ուշադրության կենտրոնացմանը

• խմբովաշխատելու կարողության զարգացմանը,

• ձևավորում է պատասխանատվության զգացում ոչ միայն սեփական, այլ
ընդհանուր աշխատանքի նկատմամբ։



Առցանց ֆլեշմոբը անցկացրինք մի քանիփուլով՝ դասարանական, 
դպրոցական և ընտանեկան

• Դասարանական ֆլեշմոբըանցկացրինք մաթեմատիկայիպարապմունքին:
Խնդիրները տեղադրերցիGoogle Drive համակարգում և հղումը ուղարկեցի
սովորողներին։ Սովորողները սկսեցին ինքնուրույն լրացնել թերթիկը:
Սահմանված ժամանակահատվածը լրանալուց հետո,  սովորողներն
ուղարկեցինաշխատանքները։
Հաջորդ օրը քննարկեցինք և միասին ստուգեցինք աշխատանքները։
Ստուգելու ընթացքում ևս սովորում են:

• Դպրոցական ֆլեշմոբնանցկացրինք բլոգավարությամբ: Նախապես
խնդիրներըտեղադրեցի բլոգումս և հղումն ուղարկեցի դպրոցի
սովորողներին և դասվարներին։
Այս անգամ սովորողները պատասխանները լրացրին իմ բլոգում՝
կարծիքներ բաժնում՝ գրելով խնդիրների պատասխանները։

https://docs.google.com/forms/d/1UeCkLluCUzRXAUr9MYw31X6HUDAT8Fm54cTufdboIpM/viewform
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/2016/04/10/%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%86%D5%AC%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2-3/


Ընտանեկան ֆլեշմոբ

Ընտանեկան ֆլեշմոբիանցկացումը հրաշալիառիթ է ծնողներին, տատիկ-
պապիկներին ուսումնական գործընթացին ներգրավելու համար։
Խնդիրները նախապես բլոգում տեղադրեցի և հղումն ուղարկեցի ծնողների
հասցեներին։
Գովելի է, որ ընտանիքիանդամները մեծ ոգևորությամբ մասնակցեցին։
Բլոգում հրապարակել եմ նաև ծնողների կարծիքները ֆշեշմոբի
կազմակերպման մասին:

https://tatevmelqonyan.wordpress.com/2016/05/07/%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%86%D5%AC%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2/
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/2016/05/01/%D5%AE%D5%B6%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D6%86%D5%B7%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF/


Սովորողները ֆլեշմոբի մասին իրենց
ոգևորությունը ներկայացրել են
ռադիոնյութի տեսքով:

Հոդված- Ֆլեշմոբի կազմակերպումը որպես ուսուցման նոր ձև

https://tatevmelqonyan.wordpress.com/2016/04/30/%D5%BD%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D6%84%D5%A8-%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%86/
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/2017/01/10/%D6%86%D5%AC%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A8-%D5%B8%D6%80%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81-2/

