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«Ինչպես կազմակերպել հեռավար ٳսٳցٳմը  հավելվածի միջոցով» ZOOM 

ձեռնարկը մշակվել է «Հասանելի կրթٳթյٳն բոլորի համար` կորոնավիրٳսով 

պայմանավորված արտակարգ դրٳթյան ընթացքٳմ» ծրագրի շրջանակներٳմ, որը 

ֆինանսավորվٳմ է Եվրոպական միٳթյան կողմից և իրականացվٳմ է Սեյվ դը 

չիլդրեն Հայաստանի կողմից։ Ծրագիրը նպատակ ٳնի նպաստել Լոռٳ, Տավٳշի և 

Շիրակի մարզերի երեխաների կրթٳթյան իրավٳնքի իրացմանը` արտակարգ 

դրٳթյան ընթացքٳմ նրանց առցանց կրթٳթյանն աջակցելٳ միջոցով, ինպես նաև 

բարելավել կրթٳթյան տրամադրٳմը համաճարակների ժամանակ։

Այս հրապարակٳմը պատրաստվել է Եվրոպական միٳթյան 

ֆինանսական աջակցٳթյամբ։ Բովանդակٳթյան համար 

պատասխանատվٳթյٳն է կրٳմ ձեռնարկի հեղինակ 

Ռٳզաննա Ստեփանյանը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի 

Եվրոպական միٳթյան տեսակետները։

Սեյվ դը չիլդրեն Հայաստանը պատասխանատվٳթյٳն չի կրٳմ ձեռնարկի 

բովանդակٳթյան համար։

Շարվածք և ձևավորٳմ՝ Մերի Մաթևոսյան

Հեղինակ՝ Ռٳզաննա Ստեփանյան, 

Microsost ընկերٳթյան կրթٳթյան փորձագետ 

www.informatica.am, էլ.փոստ՝ Ruzanna@informatika.am
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Նախաբան4

Ձեռնարկի նպատակն է նպաստել երեխաների կրթٳթյան իրավٳնքի 

իրացմանը` արտակարգ դրٳթյան ընթացքٳմ նրանց առցանց կրթٳթյանն 

աջակցելٳ միջոցով, ինպես նաև բարելավելٳ կրթٳթյան կազմակերպٳմը 

համաճարակների ընթացքٳմ, կնպաստի կրթٳթյան շարٳնակականٳթյանը և 

առցանց կրթٳթյան հասանելիٳթյան ապահովմանը։

COVID-19-ի պայմաններٳմ թվային տեխնոլոգիաների կիրառٳմը լٳրջ 

մարտահրավեր դարձավ դպրոցի, ٳսٳցիչների, երեխաների և նրանց ծնողների 

համար: 

Ուղեցٳյցը նախատեսված է ٳսٳցիչների, երեխաների և նրանց ծնողների 

համար։ 

Ուղեցٳյցը ZOOM առցանց հարթակի վերաբերյալ է, որը լայնորեն կիրառվٳմ է 

Հայաստանٳմ ٳսٳցիչների կողմից ՝ COVID-19 իրավիճակի ընթացքٳմ առցանց 

:ցման կազմակերպման նպատակովٳսٳ

Ուղեցٳյցٳմ նկարագրվٳմ են էկեկտրոնային սարքերին միանալٳ, առցանց 

կրթٳթյան հիմնական ծրագրեր օգտագործելٳ քայլաշարերը: Այն նաև աջակցٳմ է 

Կրթٳթյան առանձնահատٳկ պայմանների կարիք ٳնեցող (ԿԱՊԿؤ) 

երեխաների կրթٳթյան կազմակերպմանը հարթակի միջոցով։

Ժամանակակից աշխարհٳմ իրականացվող փոփոխٳթյٳնները չեն կարող 

չարտացոլվել հասարակական ամենազգայٳն կառٳյցٳմ՝ դպրոցٳմ: 

Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների մٳտքը մարդկանց կյանք 

փոխել է նաև բոլոր ոլորտների, այդ թվٳմ՝ կրթٳթյան կազմակերպման 

մոտեցٳմները: 



1. Ինչպե՞ս ներբեռնել և տեղադրել ZOOM հավելվածը 5

Zoom հավելվածը ներբեռնելٳ համար 

բացեք Play Store հավելվածը։

Հավելվածի վերևի մասٳմ 

առկա է փնտրման տողը։

որից հետո ծրագիրը ընկնող մենյٳով

կառաջարկի մի քանի տարբերակներ,

որոնցից ընտրեք Zoom Cloud Meetings հավելվածը։

Փնտրման տողٳմ գրեք Zoom,



1. Ինչպե՞ս ներբեռնել և տեղադրել ZOOM հավելվածը6

Հենց տեղադրման գործընթացն ավարտվի, 

սեղմեք Open կոճակը։

Սեղմեք Install կոճակը։



2.Դասը կազմակերպողի քայլաշարը 7

Գրանցվելٳ համար սեղմեք 

Sign Up հրամանը։

Մٳտքագրեք ձեր ծննդյան 

ամիսը, օրը, տարին։

2.1 Ինչպես գրանցվել ZOOM հարթակٳմ

Սեղմեք Set կոճակը։



2․Դասը կազմակերպողի քայլաշարը8

Գրեք ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, 

անٳնը և ազգանٳնը, սեղմեք Sign Up կոճակը։

2.1 Ինչպես գրանցվել ZOOM հարթակٳմ

Գրեք գաղտնաբառը, կրկին անգամ հաստատեք 

այն և սեղմեք Continue կոճակը։

Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին կգնա նամակ, 

որով դٳք պետք է հաստատեք ձեր հաշիվը։

Բացեք նամակը և սեղմեք Activate Account կոճակը։



2․Դասը կազմակերպողի քայլաշարը 9

Սեղմեք Skip This Step կոճակը։

2.1 Ինչպես գրանցվել ZOOM հարթակٳմ



2.Դասը կազմակերպողի քայլաշարը10

ZOOM հարթակ մٳտք գործելٳ համար 

բացեք հավելվածը և սեղմեք Sign In կոճակը։ 

2.2 Ինչպե՞ս մٳտք գործել ZOOM հարթակ

Գրեք ձեր էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն և գաղտնաբառը 

և սեղմեք Sign In կոճակը։



2.Դասը կազմակերպողի քայլաշարը 11

Դաս ստեղծելٳ համար սեղմեք 

New Meeting կոճակը։

Բացված պատٳհանٳմ կարգավորեք, 

թե ցանկանٳմ եք արդյո՞ք ձեր դասը լինի 

տեսապատկերի ٳղեկցٳթյամբ։ Եթե այո, 

ապա ակտիվացրեք Video On հրամանը։

2.3 Ինչպե՞ս ստեղծել նոր դաս

Սեղմեք 

Start a Meeting կոճակը։

Մասնակիցներին հրավիրելٳ համար

սեղմեք Participants կոճակը։



2.Դասը կազմակերպողի քայլաշարը12

Դասի ժամանակացٳյցը կարգավորելٳ 

համար սեղմեք Schedule կոճակը։

Գրեք դասի անվանٳմը։

2.4 Ինչպե՞ս կարգավորել դասի ժամանակացٳյցը

Ամսաթիվը կարգավորելٳ համար

սեղմեք նշված հրամանը։ 



2.Դասը կազմակերպողի քայլաշարը 13

Ընտրեք ամսաթիվը և սեղմեք Set կոճակը։

2.4 Ինչպե՞ս կարգավորել դասի ժամանակացٳյցը

Կարգավորեք դասը կրկնելٳ 

հաճախականٳթյٳնը՝ սեղմելով

նշված հրամանը։

Կարգավորեք դասը սկսելٳ

և ավարտելٳ ժամը։



2.Դասը կազմակերպողի քայլաշարը14

Եթե ձեր կողմից կազմակերպող դասը 

կրկնվելٳ ամեն օր, ապա ընտրեք 

Every Day հրամանը, իսկ եթե շաբաթը 

մեկ՝ ապա Every Week: 

2.4 Ինչպե՞ս կարգավորել դասի ժամանակացٳյցը

Կարգավորեք ամսաթվերը 

և սեղմեք OK կոճակը։

Կարող եք ընտրել, թե մինչև որ

ամսաթիվը կրկնվի դասընթացը։



2.Դասը կազմակերպողի քայլաշարը 15

Փոփոխٳթյٳնները պահպանելٳ 

համար սեղմեք Done կոճակը։

2.4 Ինչպե՞ս կարգավորել դասի ժամանակացٳյցը

Սեղմեք Start  կոճակը։

Դասը սկսելٳ համար ընտրեք

Meetings հրամանը։



16

Դասին միանալٳ համար բացեք

ZOOM հավելվածը և սեղմեք 

Join a Meeting կոճակը։

Եթե ցանկանٳմ եք դասին միանալ առանց 

տեսապատկերի, ապա ակտիվացրեք 

Turn Off My Video հրամանը, իսկ եթե 

ցանկանٳմ եք միանալ առանց ձայնի, ապա 

ակտիվացրեք Don't Connect to Audio հրամանը։

Գրեք դասի ID կոդը, որը ձեզ 

կտրամադրի դաս անցկացնողը։

3. Դասի մասնակցի քայլաշարը

3.1 Ինչպե՞ս միանալ դասին



17

Միանալٳ համար սեղմեք

Join Meeting կոճակը։

Կբացվի հետևյալ պատٳհանը, 

որտեղ սեղմեք I Agree կոճակը։

Եթե դասը ٳնի մٳտքի գաղտնաբառ, 

ապա մٳտքագրեք այն և սեղմեք OK կոճակը։

3. Դասի մասնակցի քայլաշարը

3.1 Ինչպե՞ս միանալ դասին



18

Հաջորդ քայլٳմ ZOOM-ը կհարցնի որոշ

հասանելիٳթյٳն, սեղմեք Got it կոճակը:

Դասի ընթացքٳմ ևս կարող եք կարգավորել 

ձայնային և տեսապատկերի հատկٳթյٳնները, 

սեղմելով համապատասխան կոճակները։

Սեղմեք Allow կոճակը։

3. Դասի մասնակցի քայլաշարը

3.1 Ինչպե՞ս միանալ դասին



194. ZOOM ծրագրի վերաբերյալ հայերեն տեսադասեր

https://www.youtube.com/watch?v=d76WIrZs2HA&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcI

Kdrw2HeTKf-rMPV&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=jZ4o3eKUkbg&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcIK

drw2HeTKf-rMPV&index=11

4. Ինչպես արգելել երեխաներին գրել ٳսٳցչի էկրանին

9. Ինչպես կատարել խմբային աշխատանք

5. Ինչպես բացել գրատախտակը

7. Ինչպես ٳսٳցիչը միացնի աշակերտի տեսապատկերը

https://www.youtube.com/watch?v=um7e-

aoF2Vk&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcIKdrw2HeTKf-rMPV&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=3jcpMZ6Mh-

w&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcIKdrw2HeTKf-rMPV&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=9hhHIxQJtgY&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcIK

drw2HeTKf-rMPV&index=1

3. Ինչպես կողմակի մարդկանց արգելել մٳտք գործել ձեր դասին 

https://www.youtube.com/watch?v=5KYvh7hrZXI&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcIK

drw2HeTKf-rMPV&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=KKXCEvA1N3Q&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcI

Kdrw2HeTKf-rMPV&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=8QvNUcRr8jc&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcIK

drw2HeTKf-rMPV&index=8

6. Աշակերտները չկարողանան անջատել և միացնել իրենց խոսափողները

12. Ինչպե՞ս լٳսանկարել համակարգչի էկրանը - Windows 7

2. ZOOM.us գործիքը

11. Ինչպե՞ս լٳսանկարել համակարգչի էկրանը - Windows 10

1. Ինչպես ներբեռնել և տեղակայել ծրագիրը

https://www.youtube.com/watch?v=syOHA-

LzPsg&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcIKdrw2HeTKf-rMPV&index=4 

8. Ինչպես կարգավորել գաղտնաբառը 

https://www.youtube.com/watch?v=CIYGesSCCfQ&list=PL6e3C2cXRvMCqb7jcIK

drw2HeTKf-rMPV&index=13

10. Ինչպես հեռակառավարել դասընթացի մասնակցի համակարգիչը

https://www.youtube.com/watch?v=Fkrpd5K7phg

https://www.youtube.com/watch?v=ccqd-9JllIE
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