
Ապահով  համացանց  
դ ա ս ի    պ լ ա ն 

 

Ամիս, ամսաթիվ` 13. 03. 2015 Ուսուց իչը` Մանասյան  Լիլիթ 

Դասարանը` VIII  դասարան Տևողությ ունը` 45 րոպե 

Դասի  թեման` Ապահով  համացանց 

Դասի  նպատակներն   

ու  խնդիրները` 

Ակադեմիական   (գիտելիքներ) 

աշակերտը  կիմանա` 

ա) Ապահով համացանցի գաղափարը, 

բ) համացանցում առկա հիմնական վտանգները և  

    խնդիրները,  

գ) համացանցում առկա հիմնական վտանգներից 

պաշտպանվելու մեթոդները և հնարները: 

    աշակերտը  կկարողանա` 

ա) զանազանել  և  տարբերակել համացանցային  

      վտանգները, 

բ)  կիրառել համացանցային անվտանգության  

      կանոնները և էթիկայի նորմերը, 

գ) կիրառել համացանցային վտանգներից  

     խուսափելու ծրագրեր և մեթոդներ: 

Սոցիալական`  

ա) խորացնել  համագործակցային  հմտությունները, 

բ) ձևավորել  հաղորդակցական  հմտություններ, 

գ) խթանել  պրոբլեմային  իրավիճակում  կողմնորոշվելու  

կարողությունը: 

Դասի  մեթոդները` Մտագրոհ,  խմբավորում,  խմբային աշխատանք,  ԳՈւՍ 

մեթոդ,  իրավիճակային խնդիրներ: 

Դիդակտիկ  նյութեր` Դասագիրք,    ուսումնաօժանդակ  նյութեր, PowePoint 

պրեզենտացիա 

Անհրաժեշտ   

պարագաները` 

Թղթեր  A3 ֆորմատի, պաստառներ, քարտեր, գունավոր 

կպչուն թղթեր և մարկերներ, համակարգիչ, պրոեկտոր, 

էկրան   

Հիմնական 

հասկացությունները` 

 Վնասակար ծրագրային ապահովումներ 

 Ոչ ցանկալի բովանդակությամբ նյութեր 

 Փոստաղբ  

 Վտանգավոր ծանոթություններ 

 Ոչ հավաստի տեղեկատվություն 

 Խարդախություններ և դրամաշոթփումներ 

 Անվտանգության և շփման  էթիկայի կանոններ 

 



 

Դասի  ընթացքը`  

Խթանման  փուլ  (7-8 րոպե)  

  Դասի  կազմակերպչական կողմերը  կարգավորելուց  հետո  ուսուցիչը  հարց ու 

պատասխանի    միջոցով  անդրադարձ    է  կատարում  նախորդ  դասին՝ պատասխանելով  

անհասկանալի հարցերին,  քանի  որ  նոր  նյութն  անմիջականորեն  հիմնվում  է  հնի  վրա  

(հաջորդականության  սկզբունք),  և  նախորդ  նյութի  բացթողումները  կարող  են  խոչընդոտել  

նոր  նյութի  յուրացմանը: 

 

1. Ի±նչ են իրենցից ներկայացնում վիրուսները: 

2. Որո±նք են հակավիրուսային ծրագրերը: 

3. Անվտանգության և էթիկայի ո±ր նորմերն են առավել կարևոր: 

 

  Այնուհետև   անցում  է  կատարվում  բուն  դասին:  Նախքան  խմբային աշխատանքին 

անցնելը`  ուսուցիչը  մտագրոհի  մեթոդով  ընդհանրացնում է համացանց  հասկացությունը:   

Նշված  հասկացությունները  աշակերտներն՝ ուսուցչի ուղղորդմամբ,  խմբավորման 

սկզբունքով բաժանում են  4 հիմնական խմբի`  շփում,  զվարճանք,  ուսում և աշխատանք:  

Այնուհետև ԳՈՒՍ մեթոդի կիրառմամբ պարզաբանվում է, թե ի՞նչ գիտեն աշակերտներն 

,,Ապահով  համացանց,, -ի  մասին և ի՞նչ են ուզում իմանալ ու սովորել(օգտվել գունավոր կչուն 

թղթերից):  

  

 

Իմաստի ընկալման փուլ  (6-7   րոպե)   

   Ուսուցիչը պրեզենտացիայի միջոցով ներկայացնում է համացանցում  առկա հիմնական 

վտանգները և նրանցից պաշտպանվելու մեթոդներն՝ առանձին-առանձին, ինչպես նաև 

համացանցից օգտվելու և համացանցում շփվելու էթիկայի հիմնական կանոնները: 

 

 

Կշռադատման փուլ (25 րոպե)    

   Աշակերտները համարակալված քարտերի օգնությամբ  բաժանվում են չորս խմբերի: 

Նրանցից  յուրաքանչյուրը պատահականության սկզբունքով ընտրում է վերը նշված 4 

հիմնական խմբերից որևէ մեկի անվանումը կրող քարտը`   շփում,  զվարճանք,  ուսում և 

աշխատանք: Այնուհետև  խմբերին հանձնարարվում է  T-աձև  աղյուսակի միջոցով 



ներկայացնել  համացանցի՝  իրենց բաժին ընկած ոլորտի  դրական և բացասական կողմերը:  

Աշխատանքի ավարտին յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում է  իր աշխատանքը, որից հետո 

ընդհանրացնում են բոլոր 4 խմբերի պատասխաններ: Այնուհետև  յուրաքանչյուր խումբ՝ 

ուսուցչի հանձնարարությամբ,  մեկ նախադասությամբ ներկայացնում է  ,,Ապահով 

համացանց,,  հասկացությունը:  Ավարտին  են հասցնում նաև ԳՈւՍ մեթոդը`  ներկայացնելով  

թե ինչ սովորեցին  այս դասին: 

   Վերջում  ուսուցիչը  ներկայացնում է  իրավիճակային խնդիր,  որի լուծման մեթոդները պետք 

է առաջարկեն աշակերտները: 

 

 

Խնդիր -  Սոցիալական կայքում գտնվելու ժամանակ պարզ է դառնում, որ ենթարկվել եք կամ 

ենթարկվում եք հակերային հարձակման: Ձեր գործողությունները …. 

 

 

 Գնահատում  և  անդրադարձ  (3-5  րոպե) 

  Հարցերի  միջոցով  ուսուցիչը  պարզում  է  դասի  թերություններն  ու  առավելությունները:  

Գնահատումը  կատարվում  է  ըստ  խմբային  և  անհատական  ցուցանիշների: 

 

 

Գագիկ  Մարգարյանի  անվան թ 1 հիմնական դպրոց, Լիլիթ   Մանասյան 


