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ԼԻԼՅԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՉՈՐՍ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդ
ները պարբերաբար փոփոխվում են՝ հար
մարվելով ժամանակի պահանջներին: Այսօր
այդ պահանջներն ուղղակիորեն կապված
են թվային տեխնոլոգիաների լայն կիրառ
ման հետ, ուստիև դասավանդման գործըն
թացում դրանց ներգրավումն անխուսափելի
է:
Սույն հոդվածը նվիրված է օտար լեզու
ների դասավանդման չորս նորարարական
մոտեցումների, որոնք հիմնված են թվային
տեխնոլոգիաների օգտագործմանվրա՝ լե
զուների հիբրիդային ուսուցում (forma
tion hybride), հեռահամագործակցություն
(télécollaboration), սոցիալական տեղեկատ
վական ցանցի (web social) օգտագործում և
փոխըմբռնման (intercompréhension) վրա
հիմնված ուսուցում:
Լեզուների հիբրիդային ուսուցումը սկ
սել է տարածվել անցյալ դարի
90–ականների վերջից: Այն իրականաց
վում է համացանցի համապատասխան
հարթակներում,համատեղելով դասավանդ
ման հեռահար և առկա ձևերը` կարող է ըն
թանալինչպես համաժամանակյա (բուհա
կան հարթակներ, ֆորումներ), այնպես էլ՝
անհամաժամանակյա (Skype, Google Hang
outs) եղանակներով:
Որո՞նք են հիբրիդային ուսուցման առանձ
նահատկությունները: Նախ՝ այն հնարավո
րություն է ընձեռում դասավանդողին՝ դուրս
գալու զուտ տեղեկատվություն փոխանցողի
դերից և կիրառելու ակտիվ մանկավարժա
կան մոտեցումներ (խնդիրների համատեղ
լուծում, համագործակցության միջոցով նյու
թի յուրացում և այլն): Օտար լեզուների ու
սուցման հիբրիդային եղանակը կարևորում
է փոխազդեցությունը. թվային տեխնոլո
գիաների զարգացման շնորհիվ այսօր դա
իրականություն է դարձել աշխարհագրա
կան տարբեր կետերում գտնվող անձանց
միջև, ինչն էլ հաջողությամբ կիրառվում է
հեռահար ուսուցման մեջ: Ժամանակի կա
ռավարման տեսանկյունից ճկուն է` թույլ է

տալիս համատեղել աշխատանքը ուսման
հետ: Այն նաև խնայողական է.ուսումնական
նյութըմիաժամանակ հասանելի էշատերին,
լուծվում է լսարանային ծանրաբեռնվածու
թյան հարցը: Այդուհանդերձ պետք է հաշվի
առնել, որ այսեղանակը ենթադրում է դասա
վանդող և տեխնիկական մասն ապահովող
անձնակազմի զգալի աշխատանքային ծան
րաբեռնվածություն:
Հիբրիդային ուսուցումը համատեղում
է առկա և հեռահար դասավանդման եղա
նակների լավագույն տարրերը: Առկա ու
սուցումը մեծապես նպաստում է սովորողի
սոցիալ–հուզական կողմերի զարգացմանը.
նրա վրա ազդեցությունն անմիջական է,
ինչը հնարավորություն է տալիս ոգևորելու,
նպաստելու ինքնավստահության բարձրաց
մանը՝ թույլ տալով սահմանել նպատակներ
և աշխատել դրանց հասնելու ուղղությամբ:
Առկա ուսուցումն ապահովում է դասընթա
ցի ռիթմիկությունը, պայմաններ է ստեղծում
տարբեր մասնակիցների հետ բանավոր
հաղորդակցման համար: Հեռահար ուսու
ցումը վերացնում է տարածա–ժամանա
կային սահմանափակումները,անհամաժա
մանակյա բնույթ ունի, այսինքն՝ սովորողին
ավելի շատ մտորելու, նյութը վերանայելու
և վերարտադրելու ժամանակ է ընձեռում:
Այս դեպքում նույնպես առաջարկվում է աշ
խատանքային որոշակի ռիթմ՝ ուսումնական
պլան և օրացույց, որտեղ ներկայացված են
փուլերը, ժամկետները, առաջադրանքները,
անհատական կամ խմբային աշխատանքնե
րը: Տարանջատվում են պարտադիր և լրա
ցուցիչ ուսումնական նյութերը՝ սովորողին
տալով հնարավորություն՝ ցանկության դեպ
քում է՛լ ավելի ընդլայնելու իր գիտելիքնե
րը: Սա նաև հնարավորություն է՝ հեռահար
եղանակով նախապատրաստվելուլսարա
նում կատարելիք առաջադրանքներին:
Հիբրիդային ուսուցման առկա և հեռա
հար եղանակները փոխլրացնում են մի
մյանց, ևուսումնական գործընթացում կար
ևոր է իմանալ՝ ինչպես համատեղել դրանք,
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ընտրություն կատարել հեռահար և առկա
եղանակներով մատուցվող նյութերի միջև:
Չկա լավ կամ վատ լուծում, չկա բոլոր դեպ
քերի համար կիրառելի մի ընդհանուր «բա
ղադրատոմս». ընտրությունը կախված է մեր
առջև դրված նպատակներից, սովորողնե
րից, համատեքստից: Հնարավոր է նույնիսկ
հիբրիդային ուսուցման այս երկու եղանակ
ները հաջորդաբար կիրառել լեզվական
ցանկացածհմտություն զարգացնելիս (ըն
թերցանություն, գրավոր խոսք, ունկնդրում,
բանավոր խոսք): Այսպես, ունկնդրման հմ
տությունը կարելի է զարգացնել նախ առկա
ուսուցմամբ՝ կենտրոնանալով մեթոդական
կողմի վրա, առաջարկելով զույգերով աշ
խատանք, այնուհետև կարելի է շարունակել
հեռահար եղանակով՝ առաջարկելով զանա
զան առաջադրանքներ:
Հեռահամագործակցությունն
օտար
լեզվի ուսուցման մեջ ենթադրում է համագոր
ծակցություն աշխարհի տարբերծայրերում
գտնվող սովորողների միջև: Գաղափարը
պատկանում է Կալիֆոռնիայի համալսա
րանի պրոֆեսոր, կիրառական լեզվաբան
Մարկ Վարշաուերին: Իսկ հեռահամագոր
ծակցության առաջին սահմանումը տվել է
Ջուլ յա Բելզը՝ կարևորելով հեռահամագոր
ծակցության լեզվական և միջմշակութային
նպատակները, նրա սահմանակարգումը
(institutionnalisation), նաև՝ դասավանդողի
ուղղորդող դերը (Belz, J. A., 2003:68):
Հեռահամագործակցությունը կարող է
իրականացվել մեկ և ավելի լեզուներով, հա
մաժամանակյա (տեսալսողական կոնֆե
րանսներ) և անհամաժամանակյա (էլեկտրո
նային նամակներ, ֆորում) եղանակներով:
Դասավանդողի դերն առանցքային է. նա
փնտրում է գործընկերներ, կազմում պլան,
ուղղորդում սովորողներին: Որքան էլ ման
րակրկիտ պլանավորվի ծրագիրը, պետք է
հաշվի առնել մի շարք հնարավոր խոչըն
դոտներ՝ ժամային գոտիների տարբերու
թյունը, չնախատեսված ընդհատումները,
օրինակ՝ արձակուրդը, տեխնիկական խն
դիրները: Սրանց առկայության դեպքում
համագործակցությունը կարող է նախատես
վածից երկար տևել:
Հեռահամագործակցության
ոլորտում
կիրառված ամենաառաջին և հայտնի երկու
ծրագրերն են Tandem–ը և Cultura–ն: Tan
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dem–ի ակունքները շատ հին են: Նախքան
ուսուցման տեխնոլոգիաների ի հայտ գա
լը այս ծրագրի նախատիպը կիրառվում էր
հետևյալ կերպ. միմյանց լեզուներն առկա
եղանակով ուսումնասիրող երկու անձինք
աշխատում էին համատեղ՝ աջակցելով մի
մյանց: Հետագայում սկսեցին օգտագործել
հեռախոսը, նամակները, տեսաերիզների
փոխանակումը փոստով, իսկ այժմ արդեն՝
հեռահաղորդակցումը: Այդուհանդերձ հաս
կանալի չէր, թե որքանով կարող էր արդյու
նավետ լինել նման աշխատանքը, և արդյո՞ք
մասնակիցները միշտ կարող էին հստակ
պատասխան տալ ծագող հարցերին: Թերևս
սա է պատճառը,որ այսօր շատ հաստատու
թյուններում ուսանողներին առաջարկում են
այս մեթոդը կիրառել ավանդական դասե
րին զուգահեռ:
Ինչ վերաբերում է Cultura–ին, այն սահ
մանակարգված է, լիովին ներգրավված
լեզվի դասընթացներում: Ծրագիրը ծնունդ
է ա
ռել 1997 թ.՝ ֆրանս–ա
մե
րի
կյան փո
խանակման արդյունքում: Cultura–ն շեշտը
դնում է հաղորդակցման միջմշակութային
կողմի վրա, նախատեսված էառավել հեշ
տացնելու փոխըմբռնումը, նվազեցնելու
միջմշակութային թյուրըմբռնման դեպքերը:
Ծրագրի մասնակիցներից յուրաքանչյուրն
արտահայտվում է իր մայրենի լեզվով: Առա
ջարկվում է հստակ ուղղորդվող ծրագիր՝
սովորողներն ուսումնասիրում են որոշ բա
ռերի նշանակություններ, այնուհետև՝ փոր
ձումավարտել կիսատ նախադասություննե
րը և, ի վերջո, արձագանքել ներկայացված
իրավիճակին: Վերջում երկու կողմերի պա
տասխանները հրապարակվում են առցանց,
և ֆորումում մասնակիցների միջև սկսվում է
քննարկում:
Մեկ այլ հարթակ՝ E–twinning–ը, նախա
տեսված է կրտսեր և միջին դպրոցական
տարիքի համար, իսկ բուհերում առաջարկ
վում է Uni–collaboration հարթակը:
Հեռահաղորդակցման ծրագրերը խիստ
բազմազան են՝ կախված նպատակներից,
ուսումնասիրվող լեզուներից, փոխանակում
ների տևողությունից, ուսումնական հաստա
տության ծրագրերի մեջ հեռահաղորդակց
ման ընդգրկումից և այլն: Սակայն մի բան
ընդհանուր է բոլորի համար՝ փոխանակում
ների նպատակը լեզվական և/կամ միջմշա
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կութային հմտությունների զարգացումն է:
Հեռահաղորդակցումը կարող է միաժամա
նակ ուղղորդված լինել սովորողների կող
մից թվային տեխնոլոգիաներ օգտագործե
լու հմտությունների, որոշ դեպքերում՝ նաև
մասնագիտական կարողությունների զար
գացմանը: Օրինակ՝ մի երկրում կրթության
ոլորտում աշխատել պատրաստվող մա
գիստրոսները կարող են համագործակցել
իրենց լեզուն ուսումնասիրող օտարերկրյա
ուսանողների հետ՝ առաջադրանքներ պատ
րաստելով վերջիններիս համար և ստուգե
լով դրանք:
Սոցիալական ցանցերը նույնպես ընդ
գրկվում են լեզուների դասավանդման գոր
ծընթացում՝ ընձեռելով մասնակցության
ամենատարբեր հնարավորություններ՝ մեկ
նաբանություններ ֆորումներում, մտքերի
համաժամանակյա փոխանակում չաթի մի
ջոցով, համատեղ նյութերի մշակում (օրի
նակ՝ Wikipedia), սեփական աշխատանքնե
րի տարածում: Մասնակցության վերոհիշյալ
ձևերը քաջալերում են համագործակցու
թյունը, խմբային աշխատանքները,ակտիվ
մասնակցությունը մտքերի փոխանակմանը,
թույլ տալիս դուրս գալ լսարանի պատերից և
առնչվել իրական իրավիճակների հետ: Ինչ–
որ առումով սահմանափակվում է դասա
վանդողի՝ իբրև գիտելիք փոխանցողի դերը,
սակայն նա շարունակում է իրականացնել
ուղղորդող դեր: Շեշտը առավելապես դր
վում է ինքնակրթության, սովորող–գիտելիք
փոխհարաբերության վրա:
Սոցիալական ցանցերն ուսումնական
գործընթացում օգտագործելիս պետք է հաշ
վի առ
նել, որ այս կամ հա
մայն
քում ներգ
րավվելու, քննարկումներին մասնակցելու
համար ժամանակ է պահանջվում: Յուրա
քանչյուր հարթակում գործում են որոշա
կի կանոններ (դիմելաձև, ուղղագրություն,
ոճ…), որոնց պետք է հետևել: Երբեմն հարկ
է լինում հաշվի նստելուսովորողի՝ իր աշխա
տանքըհրապարակելու ցանկության հետ:
Փոխըմբռնումն առկա է ցանկացած հա
ղորդակցման ժամանակ, և խոսակիցները
դրան կարող են հասնել ամենատարբեր
միջոցներով՝ հիմնվելով որոշակի փորձա
ռության, լեզվական գիտելիքների, լեզունե
րի միջև նմա
նու
թյան, նաև՝ ժես
տե
րի, մի
միկայի վրա: Հաճախ զրուցակիցները շատ

լավ հաս
կա
նում են մի
մյանց ան
գամ այն
դեպքում, երբ նրանցից յուրաքանչյուրն իր
մայրենի լեզվով է հաղորդակցվում (օրինակ՝
միևնույն լեզվաընտանիքին պատկանող
լեզուներովշփումը): Նկատենք, որ հաղոր
դակցությունը կարող է ընթանալ ոչ թե երկու
(bilingue), այլ նույնիսկ մի քանի լեզուներով
(pliurilingue), և հաղորդակցման ընթացքում
խոսակիցները կարող են անցում կատարել
մի լեզվից մյուսը:
Անցյալ դարի 90–ականներին սկսվեց մի
շարք ծրագրերի (Eurom4, Eurom5, Galatea
և այլն) մշակման գործընթացը, որոնց նպա
տակը միաժամանակ մի քանի օտար լեզունե
րի արդյունավետ յուրացմանն օժանդակելն
էր: Բոլոր այդ ծրագրերում առաջնությունը
տրվում է ընկալման առաջադրանքներին,
հաշվի են առնվում սովորողի նախնական
գիտելիքները, կիրառած ռազմավարական
միջոցները, նաև՝ կարևոր տեղ է տրվում
լեզուների ազգակցությանը: Այսօր առկա
ծրագրերի գերակշիռ մասը նախատեսված է
ռոմանական լեզուների համար, գործում են
նաև գերմանական, սլավոնական լեզուների
հարթակներ, ծրագրեր են մշակվում ասիա
կան, ամերիկյան–հնդկացիական լեզուների,
արաբական բարբառների համար:
Eurom5 ծրագիրն ուղղված էմիաժամա
նակ 5 ռոմանական լեզուներով՝ իսպաներեն,
իտալերեն, ֆրանսերեն, կատալաներեն,
պորտուգալերեն ընթերցելու հմտություն
ների զարգացմանը: Ծրագրով աշխատելու
համար բավարար է դրանցից միայն մեկին
տիրապետելը: Մեկ դասի տևողությունն է
2 ժամ, որի ընթացքում լեզվակիրը հաջոր
դաբար աշխատում է 4 լեզուներով նյութերի
հետ (յուրաքանչյուրի լեզվի համար նախա
տեսվում է կես ժամ): Առկա են 20 տեքստեր:
EuroCom ծրագիրը շրջանառության մեջ
է դրվել Գերմանիայում 1998 թ.: Այն ընդգր
կում է երեք լեզվաընտանիք՝ EuroComGerm,
EuroComSla, EuroComRom:
Չափազանց հետաքրքիր է 8–13 տարե
կանների համար նախատեսված Itinéraire
romane ծրագիրը: Այն խաղային բնույթ ունի,
բաղկացած է 6 բաժիններից և ծավալվում է
մեկ պատմության շուրջ:Առկա է 6 լեզուներով՝
կատալաներեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն,
իտալերեն, պորտուգալերեն և ռումիներեն:
Միաժամանակ զարգացվում են բանավոր և
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գրավոր լեզվական հմտությունները:
2000–ականներից սկսած մշակվում են
ծրագրեր, որոնք օգնում են զարգացնելու
փոխըմբռնումը հաղորդակցության ընթաց
քում, քանի որ կարևոր է նաև սովորողներին
նախապատրաստել երկխոսության: Դրան
ցից են Galanet–ը, որն այսօր վերակառուց
վում է Miriadi ծրագրի շրջանակներում, Gal
apro–ն և այլն: Ծրագրերի մասնակիցներն
առաջադրանքներ են կատարում, շատ նյու
թեր ընթերցում, հաղորդակցվում տարբեր
լեզուներով: Միաժամանակ նրանք սովորում
են դիմացինին հասկանալի կերպով արտա
հայտել իրենց մտքերը, ճշտել՝ որքանով է
դա հաջողվում:
Վերոնշյալ ծրագրերով աշխատանքը
զուգորդվում է առկա հանդիպումների հետ,
այսինքն՝ կազմակերպվում է հիբրիդային ու
սուցում: Սովորողները դասավանդողի հետ
ամփոփում են աշխատանքը, պլանավորում
հետագա քայլերը, լուծում գտնում ծագած
խնդիրների համար: Ի դեպ, Galapro ծրագի
րը նախատեսված է հենց դասավանդողնե
րի համար և նախապատրաստում է նրանց

փոխըմբռնման դիդակտիկայի ոլորտում աշ
խատելուն:
Ուսումնական գործընթացն անխուսա
փելիորեն կրում է հասարակության մեջ տե
ղի ունեցող փոփոխությունների ազդեցու
թյունը, քանզի նրա վերջնարդյունքը պետք
է համապատասխանի այդ նույն հասարա
կության պահանջներին: Անշուշտ, ցանկա
ցած նորարարություն հանդիպում է որոշա
կի դիմադրության, անցնում փորձաշրջան՝
ժամանակի ընթացքում հաստատելով կամ
ժխտելով իր արդյունավետության փաստը:
Թվային տեխնոլոգիաների մուտքը կրթու
թյան ոլորտ անխուսափելի է: Ուստի կարևոր
է կարողանալ մշակել դասավանդման նոր
եղանակներ՝ օգտագործելով նրանց հզոր
ներուժը: Թվային տեխնոլոգիաների կիրա
ռումը էապեսփոխում է լեզուների ուսուցման
մասին մեր պատկերացումները՝ հնարավո
րություն ընձեռելով լեզվի ուսումնասիրման
և յուրացման համար ստեղծելու իրական մի
ջավայր, ապահովելու անմիջական և շարու
նակական շփումը լեզվակիրների հետ:
lilyavardanyan@ysu.am
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INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
L. VARDANYAN
This article focuses on four innovative approaches in foreign language teaching involving dig
ital technologies: hybride learning, telecollaboration, social networking andintercomprehension.
The particularities of these approaches are presented, examples are analyzed.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Л. ВАРДАНЯН
Статья посвящена четырем инновационным подходамв обучении иностранных языков,
основанные на цифровых технологиях:гибридное обучение, телесотрудничество, социаль
ные сети и взаимопониманиe. Представлены особенности подходов, анализируются приме
ры.
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