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ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական––––հաղորդակցականհաղորդակցականհաղորդակցականհաղորդակցական    տեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաների        
դիդակտիկականդիդակտիկականդիդակտիկականդիդակտիկական    ներուժըներուժըներուժըներուժը    

ԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյան    ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ    
    

    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիա, 
կրթական համակարգի տեղեկատվայնացում, հեռավար կրթություն, հիպեր-
տեքստ, շարունակական կրթություն, տեղեկատվական գրագիտություն, քննադա-
տական մտածողություն 

 Կրթական համակարգի տեղեկատվայնացումը և ՏՀՏ-ների կիրառումը 
ուսումնական գործընթացում կրթության բովանդակության բարեփոխումների 
հիմքն են: Այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ակտիվորեն թափանցում են 
մարդկային գործունեության ոլորտ, ապահովում հասարակության ներսում տե-
ղեկատվական հոսքերի տարածումը և այդպիսով ձևավորում համաշխարհային 
տեղեկատվական տարածություն: Անշուշտ, ազդելով հասարակական կյանքի բո-
լոր ոլորտների վրա՝ վերջիններս չեն կարող չանդրադառնալ կրթական համա-
կարգի վրա: Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների թափանցումը 
կրթության ոլորտ թույլ է տալիս որակական փոփոխությունների ենթարկել ինչ-
պես ողջ կրթական համակարգը, այնպես էլ ուսուցման բովանդակությունը, մե-
թոդները և կազմակերպման ձևերը (2,131-133): Ըստ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կրթության զարգացման 2016-2025 պետական նախագծի՝ կրթության զար-
գացման գլխավոր նպատակն է կրթական այնպիսի համակարգի ձևավորումը, 
որը յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքի բոլոր փուլերում հնարավորություն է տա-
լիս ստանալու իր պահանջմունքներին, մտավոր կարողություններին ու ձգտում-
ներին համապատասխան որակյալ կրթություն, բավարարում է տնտեսության ու 
հասարակության պահանջները, լիարժեք ծառայում է ազգային շահերին (4,7): 
Ընդ որում՝ կրթության որակի բարելավման քաղաքականությունը պետք է զու-
գորդվի կրթական ծառայությունների մատչելիության բարձրացման և կրթության 
մեջ առավելագույն ընդգրկվածության ապահովման ծրագրերով (4,14): Առավելա-
պես կարևորվում են՝ 

1. հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ժամանակակից 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության ընդլայնումը, 

2. ՏՀՏ կրթական ծրագրերի բարելավումը (4,13): 
 ՏՀՏ հասկացությունը ներառում է բոլոր այն միջոցները, որոնք ծառայում են 

տեղեկատվության ստեղծման, պահպանման, մշակման և զանգվածային լսարա-
նին փոխանցման համար: Այսօր տեղեկատվության զանգվածային տարածման 
անկյունաքարը համարվող համացանցը պարունակում է բազմաթիվ կրթական 
պորտալներ տարբեր տարիքային խմբերի և կրթական կարիքների համար, էլեկ-
տրոնային բառարաններ ու հանրագիտարաններ, տեսալսողական նյութեր և այլ 
ուսումնական ռեսուրսներ: Ներկայումս կան բազմաթիվ արբանյակային հեռուս-
տաալիքներ և ռադիոհաղորդումներ, որոնք նույնպես կարող են օգտագործվել 
կրթական նպատակներով: Սակայն ՏՀՏ-ների զուտ առկայությունը չի կարող լի-
նել լեզվակրթության արդյունավետության երաշխիք: Մասնագիտական գրակա-
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նության մեջ քիչ չեն հանդիպում դեպքեր, երբ, օրինակ, համացանցային ռեսուրս-
ների ոչ գրագետ ներդրումը ուսումնական գործընթացում հանգեցրել է սովորող-
ների մոտ դասավանդվող լեզուն կրող երկրի մշակույթի վերաբերյալ կեղծ կարծ-
րատիպերի ձևավորմանը, ընդհուպ մինչև ռասիզմի ու քսենոֆոբիայի դրսևորմա-
նը (7,11): Ուստի կրթական նպատակներով ՏՀ տեխնոլոգիաների արդյունավետ 
օգտագործման համար պետք է նախ և առաջ բացահայտվեն դրանց դիդակտիկա-
կան գործառույթները, և ստեղծվեն ուսումնադաստիարակչական գործընթացում 
ՏՀ տեխնոլոգիաների ինտեգրման և ներդրման արդյունավետ մեխանիզմները, 
որոնք օտար լեզվի ուսումնական գործընթացում հնարավոր են դարձնում իրա-
կանացնել հետևալ դիդակտիկական գործառույթները: 

1.1.1.1. ՍովորողներիՍովորողներիՍովորողներիՍովորողների    մոտիվացիայի բարձրամոտիվացիայի բարձրամոտիվացիայի բարձրամոտիվացիայի բարձրացում ցում ցում ցում     
 Օտար լեզվի ուսուցման արդյունավետության գործոններից մեկը սովորող-

ների մոտիվացիան է, քանի որ օտար լեզվի տիրապետումը պահանջում է մեծ 
ջանքեր ու ժամանակ՝ անգիր սովորելու նոր բառեր, երկխոսություններ, տեքստեր 
և այն: Ուստի ուսումնական գործընթացը բազմաբնույթ դարձնելը և սովորողնե-
րին ուսումնական գործընթացին ներգրավելը հնարավոր է դառնում ուսումնա-
կան նոր միջոցների՝ ՏՀ տեխնոլոգիաների ներդրմամբ: Դրանցից է սմարթ գրա-
տախտակը (smart board), որը թույլ է տալիս ուսումնական նյութը հագեցնել տե-
սալսողական, անիմացիոն էֆեկտներով և կատարել փոխներգործուն (ինտերակ-
տիվ) լեզվական և խոսքային վարժություններ՝ ուսումնական գործընթացը դարձ-
նելով ավելի ընկալելի և հետաքրքիր:  

2. 2. 2. 2. Ուսումնական գործընթացի Ուսումնական գործընթացի Ուսումնական գործընթացի Ուսումնական գործընթացի ««««ՄուլտիմեդիացումՄուլտիմեդիացումՄուլտիմեդիացումՄուլտիմեդիացում»»»» 
 Մուլիտիմեդիացնել ուսումնական գործընթացը նշանակում է հագեցնել այն 

բազմազան միջոցներով՝ օգտագործելով թվային տեխնոլոգիաների ընձեռած ան-
սահման հնարավորությունները (1,60): Այսպես՝ ակտիվացնելով տեսալսողական 
զգայարանները միաժամանակ՝ մի քանի անգամ հեշտանում է ուսումնական նյու-
թի ընկալումը: Ներկայումս բազմաթիվ փաստեր հաստատում են մեկ վերլուծիչի 
(զգայարանի) դրդման ազդեցությունը մյուսի դրդունակության վրա: Մարդու վեր-
լուծիչների փոխազդեցության փաստերը հանդիպում են նաև առօրյա կյանքում: 
Երաժիշտներին վաղուց հայտնի է, որ նվագախմբի ձայներն ավելի լավ են ընկալ-
վում, եթե համերգասրահը լուսավորված է: Այս դեպքում տեսողական ընկալիչնե-
րի գրգռումը բարձրացնում է լսողական վերլուծիչի զգայունությունը (5,29): Բացի 
այդ՝ տեսալսողական զգայարանների միաժամանակյա ակտիվացումն ապահո-
վում է լեզվական (վերբալ) մտածողությունից անցումը տեսողական (վիզուալ) և 
լեզվական մտածողությունների միասնականացմանը: Օրինակ՝ Линко V6.5 ծրա-
գրային ապահովումը թույլ է տալիս օգտագործել մուլտիմեդիայի բոլոր հնարա-
վորությունները ուսումնական գործընթացում: Ծրագրային ապահովման միջոցով 
կարելի է բոլոր սովորողների համակարգիչների վրա հեռարձակել տեսաձայնա-
յին ֆայլեր, օգտագործել վեբ-տեսախցիկ, ցուցադրել սովորողների նկարահանած 
ուսումնական տեսանյութերը, գտնվել ուսուցչի հետ անհընդհատ կապի մեջ՝ ձայ-
նագրելով սեփական պատասխանները վիրտուալ ձայնագրիչով և այլն (6,4-10): 

3. 3. 3. 3. ՈւՈւՈւՈւսումնական գործընթացի անհատականացումսումնական գործընթացի անհատականացումսումնական գործընթացի անհատականացումսումնական գործընթացի անհատականացում    
 ՏՀ տեխնոլոգիաների արդյունավետ ներդրումը ուսումնական գործընթացը 
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դարձնում է ավելի բազմաբնույթ (դիվերսիֆիկացված)՝ դրանով իսկ բավարարե-
լով յուրաքանչյուր սովորողի անհատական պահանջմունքները: Օրինակ՝ որոշ 
սովորողների համար ավելի արդյունավետ է դասախոսություն լսելը, մյուսների 
համար՝ լուսատախտակով ներկայացմանը հետևելը, տեսանյութեր դիտելը և 
այլն: Բացի այդ՝ ՏՀ տեխնոլոգիաների ներդրումը թույլ է տալիս ամբողջ դասարա-
նի հետ աշխատանքից (ֆրոնտալ դասավանդում) անցում կատարել փոքր խմբե-
րի հետ աշխատանքին, աշխատել ոչ միայն ուժեղ, այլև թույլ աշակերտների հետ: 
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ համակարգչով աշխատելիս դանդաղա-
շարժ աշակերտները երկու անգամ ավելի շատ են արժանանում ուսուցչի ուշադ-
րությանը (1,70):  

4.4.4.4.Ինքնուրույն ուսումնԻնքնուրույն ուսումնԻնքնուրույն ուսումնԻնքնուրույն ուսումնաճանաչողական գործունեության զարգացում աճանաչողական գործունեության զարգացում աճանաչողական գործունեության զարգացում աճանաչողական գործունեության զարգացում     
 ՏՀՏ-ների կիրառումը ուսումնական գործընթացում մեծապես նպաստում է 

սովորողների ինքնուրույն ուսումնաճանաչողական գործունեության զարգացմա-
նը: Մուտք գործելով համաշխարհային սարդոստայն՝ սովորողն օգտագործում է 
հիպերտեքստեր: Յուրաքանչյուր հիպերհղում կարող է անմիջապես տալ նոր տե-
ղեկատվություն և առաջացնել նոր հարցեր` շարունակվելով անվերջանալի 
շղթայով: Ավելին՝ հիպերհղումները կարող են պարունակել ոչ միայն տեքստային 
տեղեկատվություն, այլև ձայնային, տեսաձայնային և պատկերային նյութեր, 
որոնք կոչվում են հիպերմեդիա: Այսօր ՏՀ տեխնոլոգիաներն ընձեռում են կրթա-
կան ծրագրերի լայն ընտրություն, որոնց կարելի է բաժանորդագրվել համա-
ցանցում և մասնակցել առցանց (www.kaplaninternational.com, www.ets.org, 
https://lingualeo.com) կամ հետևել հեռուստատեսությամբ (English Club TV, British 
Council’s “Word on the Street” TV series) կամ ռադիոյով: Դրանց որոշ մասը նույ-
նիսկ պարունակում է նախնական թեստավորման բաղադրիչ՝ հայտորոշելու սո-
վորողի գիտելիքների և հմտությունների ելակետային վիճակը և նախանշելու 
ուսումնառության համապատասխան տարբերակները: Այսինքն՝ ՏՀ տեխնոլո-
գիաների ներդրումն ապահովում է նաև անձնակենտրոն մոտեցում յուրաքանչ-
յուր սովորողի հանդեպ: 

5.5.5.5.ԼԼԼԼեզվական բնական իրավիճակի ստեղծում եզվական բնական իրավիճակի ստեղծում եզվական բնական իրավիճակի ստեղծում եզվական բնական իրավիճակի ստեղծում     
Օտար լեզուների բնական միջավայրի բացակայության պայմաններում ՏՀՏ-

ների կիրառմամբ կարելի է հասնել գրեթե իրական լեզվական միջավայրի ստեղծ-
ման: Դա հնարավոր է ուսումնական գործընթացում տեսանյութերի ու ձայնա-
գրությունների օգտագործման, տեսակոնֆերանսների կազմակերպման, լեզվա-
կիրների հետ առցանց շփման միջոցով:  

6.6.6.6.Օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.Օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.Օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.Օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.    
ՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է սովորողի՝ օտար լեզվով հա-

ղորդակցվելու հմտությունների ձևավորմանը՝ ստեղծելով զանգվածային լսարան-
ների հետ հաղորդակցվելու բացառիկ հնարավորություն: Նշվածի վառ օրինակ են 
հանրամատչելի առցանց դասընթացները (MOOC – Massive Open Online Course), 
որոնց մասնակցելով՝ սովորողը կարող է թե´ իրական ժամանակում չաթ տեխնո-
լոգիաների, զրուցարանների, տեսակոնֆերանսների, վեբինարների, ICQ-ի միջո-
ցով, թե´ ոչ համաժամանակյա՝ էլեկտրոնային փոստի, ֆորումների, բլոգների, 
պոդքաստերի, wiki էջերի միջոցով հաղորդակցվել աշխարհի ցանկացած անկյու-
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նում գտնվող նույն ոլորտի հազարավոր մասնագետների և ուսանողների հետ: 
Իսկ շփումը զանգվածային լսարանի հետ նպաստում է ոչ միայն լեզվական գիտե-
լիքների կատարելագործմանը, այլև խթանում է մտքերը հստակ, տրամաբանորեն 
ու հակիրճ ձևակերպելու կարողություն, հանդուրժողականություն ուրիշի կարծի-
քի, ուրիշ մշակույթի ու սովորույթների նկատմամբ, բանավեճ վարելու և սեփա-
կան տեսակետը փաստարկված, հիմնավորված ներկայացնելու, գործընկերոջ 
կարծիքը լսելու և հարգելու կարողություն (1,61): Այսօր օտար լեզվով հաղորդա-
կցման հմտությունների ձևավորման արդյունավետ գործիք են նաև սոցիալական 
ցանցերը՝ Facebook, Twitter, Sharedtalk, iChat: Դրանք հնարավորություն են ընձե-
ռում իրական ժամանակում հաղորդակցվելու լեզվակիրների հետ ոչ միայն տեքս-
տային հաղորդագրությունների, այլև տեսազանգի միջոցով:  

7.7.7.7.ՍոցիալՍոցիալՍոցիալՍոցիալ----մշակութային հաղորդակցության կոմպետենցիայի ձևավորում մշակութային հաղորդակցության կոմպետենցիայի ձևավորում մշակութային հաղորդակցության կոմպետենցիայի ձևավորում մշակութային հաղորդակցության կոմպետենցիայի ձևավորում     
ՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառումը հնարավորություն է տալիս լեզուն օգտա-

գործելու որպես տարբեր լեզվամշակութային հանրույթների ներկայացուցիչների 
հետ շփման միջոց, ծանոթանալու տարբեր երկրների ու ժողովուրդների պատմա-
մշակութային ժառանգությանը, ինչպես նաև ներկայանալու որպես ազգային 
մշակույթի ներկայացուցիչ: Սա իր հերթին նպաստում է սովորողների հումանի-
տար զարգացմանը (1,61): Մասնավորապես՝ Եվրոխորհրդի լեզվակրթության քա-
ղաքականության սկզբունքներից է բխում համագործակցության միջոցով նպաս-
տել փոխըմբռնմանն ու հանդուրժողականությանը, ազգային ինքնության ու մշա-
կութային բազմազանության նկատմամբ հարգանքին (3,9):  

8.8.8.8.Տեղեկատվական գրագիտության զարգացումՏեղեկատվական գրագիտության զարգացումՏեղեկատվական գրագիտության զարգացումՏեղեկատվական գրագիտության զարգացում    
Ուսումնական գործընթացում ՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառումը հնարավո-

րություն է ընձեռում զարգացնելու    տարբեր աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղե-
կատվություն ձեռք բերելու և այն սեփական կարիքների համար օգտագործելու 
կարողությունը: Թերևս սա արդի տեղեկատվական հասարակություն մուտք գոր-
ծելու առաջին նախապայմանն է, եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ յու-
րաքանչյուր տեղեկություն մի քանի րոպե անց կարող է հնանալ: Այսօր տեղե-
կատվությունը դարձել է համաշխարհային տնտեսության շարժիչ ուժը և, իհարկե, 
կրթության ու գիտատեխնիկական առաջընթացի կարևորագույն բաղադրիչ (8,6): 
21-րդ դարում անհատն իր թե´ անձնական կյանքում, թե´ աշխատանքային և թե´ 
ուսումնական գործունեության մեջ կանգնած է տեղեկատվության առատ և բազ-
մաբնույթ ընտրության առջև: Տեղեկատվությունը հասանելի է գրադարանների, 
համայնքային ռեսուրսների, մասնավոր կազմակերպությունների, մեդիայի ու հա-
մացանցի միջոցով: Այն անհատներին հասնում է չզտված ձևաչափով՝ հարցեր 
առաջացնելով դրա հավաստիության, իսկության և հուսալիության վերաբերյալ: 
Ավելին՝ տեղեկատվությունը հանդես է գալիս նաև մուլտիմեդիայի տեսքով՝ նե-
րառելով գրաֆիկական, ձայնային և տեքստային ձևաչափեր, ինչն էլ նոր մարտա-
հրավերներ է առաջ բերում դրա գնահատման ու ընկալման գործում: Այսինքն՝ 
տեղեկատվության անորոշ որակը և մեծացող քանակը հասարակությանը մար-
տահրավերներ է նետում: Տեղեկատվության մեծ ծավալն ինքնին չի կարող տեղե-
կացված հասարակություն ստեղծել՝ առանց այդ տեղեկատվությունն արդյունա-
վետ օգտագործելու համար անհրաժեշտ լրացուցիչ հմտությունների (9,2): Իսկ 
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այդ լրացուցիչ հմտությունների ձեռքբերումը պայմանավորում է տեղեկատվա-
կան գրագիտությունը:  

9.9.9.9.ՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործական    ևևևև    քննադատականքննադատականքննադատականքննադատական    մտածողությանմտածողությանմտածողությանմտածողության    զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում        
ՏՀ տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս ստանալու տեղեկություն 

բազմաթիվ աղբյուրներից, դրանք քննադատորեն վերլուծելու, համեմատելու ու 
համադրելու՝ զարգացնելով քննադատական մտածողությունը: ՏՀ տեխնոլոգիա-
ների շնորհիվ սովորողի մոտ կարելի է զարգացնել նաև ստեղծագործական մտա-
ծողությունը՝ ընձեռելով ինքնարտահայտման տարբեր ձևեր՝ տեքստային, տեսա-
ձայնային, պատկերային:  

10.10.10.10.ՀետադարձՀետադարձՀետադարձՀետադարձ    կապիկապիկապիկապի, , , , օբյեկտիվօբյեկտիվօբյեկտիվօբյեկտիվ    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    ևևևև    ինքնագնահատմանինքնագնահատմանինքնագնահատմանինքնագնահատման    
հնարավորություններհնարավորություններհնարավորություններհնարավորություններ    

Հետադարձ կապն ուսումնառության գործընթացում հսկայական նշանակու-
թյուն ունի ոչ միայն որպես սովորողի ձեռք բերած արդյունքի վերաբերյալ պատ-
կերացում տալու միջոց, այլև խրախուսման, ուսումնառության ճիշտ ուղիների 
որոնման, ուսումնառությունը շարունակելու շարժառիթների ստեղծման գործիք 
(10,187): Մեդիատեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս սովորողին անմի-
ջապես ստանալու սեփական առաջադիմության վերաբերյալ գնահատական՝ 
երբեմն նաև մեկաբանությամբ ուղեկցված: Ավելին՝ ի տարբերություն ավանդա-
կան լսարանային ուսուցման՝ այս դեպքում (մարդկային գործոնի բացակայու-
թյան պայմաններում) այդ գնահատականն ավելի օբյեկտիվ կարող է լինել: 
Որպես նշված գործառույթի օրինակ՝ կարելի է ներկայացնել 
https://www.futurelearn.com/ կրթական պորտալը, որն առաջարկում է Մեծ Բրի-
տանիայի առաջատար համալսարանների կողմից կազմակերպվող մեկից մի քա-
նի շաբաթ տևողությամբ առցանց դասընթացներ ամբողջ աշխարհով մեկ: Բավա-
կան է մուտք գործել համացանց, ընտրել համապատասխան մասնագիտական 
բնագավառը և բաժանորդագրվել: Այս կրթական պորտալը հնարավորություն է 
տալիս միանալու առցանց դասընթացի կազմակերպիչներին՝ սեղմելով “Follow” 
կոճակը, և դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների թեստային ստուգու-
մից հետո ստանալու համապատասխան միավորներն ու դասընթացի կազմա-
կերպիչների մեկնաբանությունը թե´ առաջադիմության և թե´ բացթողումների 
վերաբերյալ: Պորտալն ունի նաև ինքնաստուգման, առցանց քննարկումների, 
դասընթացի թեմաները ըստ սեփական նախասիրության ուսումնասիրելու, առ-
ցանց մասնակցության հավաստագիր տրամադրելու հնարավորություն:  

11.11.11.11.ՀեռավարՀեռավարՀեռավարՀեռավար    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության, , , , ինքնակրթությանինքնակրթությանինքնակրթությանինքնակրթության    ևևևև    շարունակականշարունակականշարունակականշարունակական    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    
լծակներիլծակներիլծակներիլծակների    ստեղծումստեղծումստեղծումստեղծում     

ՏՀ տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ստեղծում կրթություն ստանալու 
տարբեր երկրների կրթական հաստատություններում՝ երբեմն լիովին հաղթահա-
րելով տեղի և ժամանակի խոչընդոտը: Սովորողը կարող է միանալ կրթական 
պորտալին ցանկացած տեղում և երբեմն նաև իրեն հարմար ժամանակ, եթե խոս-
վում է ոչ համաժամանակյա ուսուցման կազմակերպման մասին:  

Այսօր լեզուների ուսուցումը դիտարկվում է որպես շարունակական խնդիր 
ողջ կյանքի համար, ուստի խիստ կարևոր է դառնում զարգացնել երիտասարդնե-
րի՝ դպրոցից դուրս նոր լեզվական փորձառություն ձեռք բերելու շարժառիթները, 
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կարողություններն ու վստահությունը, ինչը շարունակական կրթության կարևոր 
նախապայման է (3,10): Իսկ համացանցային ռեսուրսներն այսօր անգնահատելի 
ու անսպառ աղբյուր են տեղեկատվական միջավայրի ստեղծման, կրթության և 
ինքնակրթության կազմակերպման, մասնագիտական և անձնական հե-
տաքրքրությունների ու պահանջմունքների բավարարման համար (7,10): 
Այսինքն՝ ՏՀ տեխնոլոգիաներն անհատի մասնագիտական շարունակական կա-
տարելագործման մաս կազմող ամենակարևոր բաղադրիչների՝ ինքնակրթության 
և շարունակական կրթության ամուր հարթակ են ստեղծում:  

Այսպիսով, ՏՀՏ-ների դիդակտիկական գործառույթները կարելի է մեծապես 
ծառայեցնել լեզվակրթության արդյունավետության բարձրացմանը՝ հիմք ընդու-
նելով արդի կրթական հարացույցի պահանջները՝ ի թիվս կրթության հումանաց-
ման, հումանիտարացման, անձնակենտրոն մոտեցման, կոմպետենտային և գոր-
ծունեական մոտեցման, տեղեկատվայնացման և մեդիականացման: 
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Данная статья направлена на выявление дидактического потенциала инфор-
мационно-коммуникационных технологий как приоритет нынешней глобальной 
информатизации системы образования. В основном внимание акцентируется на ис-
пользование ИКТ в качестве эффективного инструмента для развития информа-
ционной грамотности и навыков критического мышления. 
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 This article is aimed at revealing the didactic potential of information and 
communication technologies as a priority of current global informatization of 
educational system. Mainly, the emphasis is placed on the use of ICT as an effective tool 
towards information literacy and critical thinking skills development.  

 
 


