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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 

      (գիտելիք և իմացություն) 

 ներկայացնել թիմային աշխատանքի արդյունքը, 

 գնահատել թիմային աշխատանքում ներգրավված 

յուրաքանչյուր անդամի դերը, 

 վերլուծել և վեր հանել թիմի և դրա առանձին անդամ–

ների ուժեղ և թույլ կողմերը, 

 մշակել առաջադրանքներ՝ թիմի յուրաքանչյուր անդա–

մի գիտելիքներին և կարողություններին 

համապատասխան, 

   

         (կարողություններ) 

 մշակել ներկայացված հայեցակարգի առավել մանրա-

մասն դետալացում, 

 մշակել ճարտարապետական նախագծերին 

ներկայացվող պահանջների համապատասխան 

գծագրեր՝ պահպանելով հայեցակարգի հիմնական 

դրույթները,  

 ներկայացնել վերջնարդյունքը՝ ընհանրացնելով թիմի 

բոլոր անդամների աշխատանքը։ 
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թեմատիկ ծրագիր 

 Տվյալ կիսամյակում առաջադրվող խնդիրների մեկնա-

բանում, նախկինում կատարված լավագույն 

օրինակների ցուցադրում և վերլուծություն։ 

 Թիմի կողմից մշակված ընդհանուր հայեցակարգային 

լուծումների՝ առավել մանրամասն մշակելու 

նպատակով աշխատանքի բաժանում թիմի 

անդամների միջև։ 

 Աշխատանք թիմի առանձին անդամների հետ, 

հետազոտական մասի քննարկում և վերլուծություն։ 

 Առանձին կատարված հետազոտությունների համա-

դրում և ընդհանրացում։ 



 Ստեղծագործական գրաֆիկական մասի մշակում և 

վերլուծություն յուրաքանչյուր անդամի հետ։ 

 Կատարված գրաֆիկական աշխատանքների 

ընդհանրացում, անհամապատասխանությունների 

վերհանում, վերլուծություն։ 

 Թիմային ընդհանրական աշխատանքի գրաֆիկական 

ձևավորում։ 

 Թիմի կողմից հետազոտական և գրաֆիկական մասի 

ներկայացում ամբիոնում՝ նախապես սահմանված 

ձևաչափին և ժամանակային ռեգլամենտին համապա-

տասխան։ 
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