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 ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ.  

 Էլ. փոստ` nane.vardanyan@ysu.am  

 

 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 

(համագործակցային ակտիվ ուսուցման համատեքստում) 

 

Բանալի բառեր - ստեղծագործական արդյունավետություն, ակտիվ ու-

սուցում, համագործակցային ուսուցում, վիզուալիզացիա, դասավանդող, 

ակտիվորեն լսել, հաղորդակցություն, առցանց պորտֆոլիո, փաթեթավորել, 

բաղադրիչ: 

 

Մուտք 

Այսօր, առավել քան երբևէ, լսարանում դասավանդողի առջև 

դրված է մեկ հիմնական խնդիր` առաջնորդել ուսանողներին, մղել 

սովորելու, փնտրել-գտնելու, ցույց տալ ճանապարհներ, ձևավորել 

գիտելիքն ու հմտությունն օգտագործելու կարողություն և... ոգևորել, 

ինչու ոչ, նաև սեփական օրինակով ու այդ ամենն անել համագոր-

ծակցային ակտիվ ուսումնառությանն ուղղված մեթոդաբանությամբ: 

Ի՞նչ է ակտիվ ուսուցումը, որ դարձել է պարտադիր ավանդական ու-

սումնառության կողքին` օրեցօր ավելի մեծ տեղ զբաղեցնելով կրթա-

կան ոլորտում: Ակտիվ ուսուցումը ուսումնառության այն ձևն է, որում 

իրենց տեսանելի ներգրավվածությունն են ունենում ուսանողները` 

մասնակցելով գիտելիքն ու հմտությունը ձեռք բերելու, մշակելու, փո-

խանցելու և ամրապնդելու գործընթացներին: Երբ ուսանողին հնա-

րավորություն է տրվում ակտիվորեն ներգրավվելու դասապրոցեսում, 

նա ավելի պատրաստակամ է դառնում՝ փորձելով արդյունավետորեն 

դրսևորել իր ողջ ներուժը: Այս մոտեցումը «դաստիարակում» է գլխու-

ղեղը` լայն հնարավորություններ ընձեռելով նոր ու հին տեղեկատ-

վությունը համադրելու, նախկին սխալ և/կամ թերի դատողություն-

ներն ուղղելու, մտքերն ու տեսակետները վերանայելու և այլն: 
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Ակտիվ ուսուցումը՝ իբրև դասավանդման ժամանակակից գործիքա-

կազմի «գլխավոր հերոս», մեծապես ազդում է դասավանդման ստեղ-

ծագործական արդյունավետության վրա, ինչին էլ պետք է ձգտի դա-

սավանդողը: Փորձենք փուլերով ներկայացնել այն, ինչն անվանում 

ենք ակտիվ ուսուցում, և այն մեթոդները, որոնցով հնարավոր է հաս-

նել արդյունավետության՝ միաժամանակ լուծելով ևս մեկ արդիական 

խնդիր՝ սովորեցնել ուսանողին սովորել:  

Եվ այսպես, արդյունավետության հասնելու անհրաժեշտ «բա-

ղադրիչներն» են՝  

• գրագետ հաղորդակցություն/երկխոսություն (դասընթացի 

նպատակի սահմանումից մինչև հետադարձ կապի վերլուծությամբ 

առարկայի ու մեթոդների թարմացում), 

• ակտիվ ուսումնառություն, որը ներառում է հետևյալ գործըն-

թացները`  

- համագործակցային ուսուցում, 

- մատուցվող տեղեկատվության վիզուալիզացիա,  

- մտածողությունը մարզող վարժանքներ,  

- տեխնոլոգիաների կիրառում ուսուցման տարբեր փուլե-

րում, 

• ուսանողին ակտիվորեն լսելը (առաջնահերթություն է շփման 

բոլոր փուլերում): 

 

1. Գրագետ հաղորդակցություն/երկխոսություն 

Դեպի արդյունավետություն տանող առաջին քայլը հաղորդակ-

ցությունն է, ճշգրիտ ու գրագետ երկխոսությունը ուսանողի հետ, ինչը 

սկսվում է ոչ միայն ու ոչ այնքան լսարանում, որքան դրանից ավելի 

վաղ, երբ նոր դասընթացի գաղափարը դեռևս եփվում է դասավանդո-

ղի մտքում: 

Նախ և առաջ հստակ պետք է սահմանել մեր` լսարանում 

գտնվելու նպատակը, խնդիրները, անել դա առաջին հերթին ինքներս 

մեզ, ապա` ուսանողների համար: Այնուհետև արդեն լսարանում 

հարկ է հստակ ներկայացնել առարկան, որն ուսումնասիրելու ենք 
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միասին, և անելիքները, այսինքն` պետք է իմաստավորել այն, ինչ 

արվելու է: Միշտ ու հատկապես սկզբում պետք է հարցնենք ինքներս 

մեզ` 

- ի՞նչ ենք դասավանդում (ո՞րն է գաղափարը, նպատակը, հիմ-

նական ասելիքը, ինչի՞ մասին է դասընթացն ընդհանուր առմամբ), 

- ինչպե՞ս ենք դասավանդում (ինչո՞ւ պետք է ինչ-որ մեկը հե-

տաքրքրված լինի այս թեմայով, որտե՞ղ է դա կիրառվելու), 

- ո՞ւմ ենք դասավանդում (ովքե՞ր են այն մարդիկ, որոնք փոր-

ձելու են «մարսել» այն, ինչ մենք ենք ներկայացնելու, ի՞նչ 

ակնկալիքներ ունեն նրանք), 

- ընկալելո՞ւ են արդյոք մեր ուսանողներն այն, ինչ մատուցելու 

ենք (իսկ մենք ինքներս հասկանո՞ւմ ենք՝ ինչ ենք անում, ինչպե՞ս ենք 

հասկանում և ինչո՞ւ ենք հենց այդպես հասկանում): 

Այս փուլում պետք է հիշել մի շատ կարևոր պայման` ուսանող-

ներին դասընթացի նպատակը ներկայացնելուց հետո՝ արդեն դասե-

րի ընթացքում, պետք է աշխատենք չթեթևացնել ակնկալվող վերջ-

նարդյունքները, պահանջներն ու սկզբունքները (ուսանողները հետո 

շնորհակալ կլինեն մեզ դրա համար): Լսարանում արդյունավետու-

թյան հասնելու հիմքերը դրվում են հենց այս մակարդակում: 

Անցնենք համագործակցային ուսուցմանը: 

 

2. Համագործակցային ուսուցում 

«Sink or swim together» (կա՛մ սուզվել խեղդվել, կա՛մ լողալ միա-

սին). հաճախ հենց այսպես են մեր արևմտյան գործընկերները բնո-

րոշում համագործակցային ուսուցման եղանակը1: Այն ենթադրում է 

խմբային աշխատանքների կազմակերպում. ուսանողներն աշխա-

տում են փոքր խմբերով` առավելագույնն անելով թե՛ իրենց, թե՛ 

խմբակիցների համար` գիտելիքի ձեռքբերման ճանապարհն առավել 

արդյունավետ դարձնելու նպատակով: Նրանք գիտակցում են, որ 

                                                 
1 Տե՛ս http://www.timelesslearntech.com/collaborative-learning.php (մուտք՝ 19.06.2020): 
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խմբային հանձնարարությունը կատարելու համար մեկը մյուսի կա-

րիքն ունի: 

Համագործակցային ուսուցման բաղկացուցիչներն են՝ 

- գիտելիք,  

- կոնցեպտ,  

- հմտություններ,  

- արժեքներ,  

- վերաբերմունք: 

Սրանք պետք է համակցված «աշխատեն» մեկ գիտակարգի 

շրջանակներում (իհարկե, ամեն անգամ բալանսավորվելու, մեկը 

մյուսին «հասկանալու» կարիք են ունենալու): 

Համագործակցային ուսումնառության առավելություններն են՝ 

- ձեռքբերումների/նվաճումների մակարդակի բարձրացում,  

- փոխկախվածություն` դրական իմաստով (միասին սուզվելու 

կամ միասին լողալու զգացողություն), 

- խմբի անդամների կողմից հանձնարարության շուրջ աշխա-

տելու ուշագրավ կամ նոր մոտեցումների մշակում և զարգացում 

(միշտ պետք է հիշել, որ խմբի ամենահզոր ռեսուրսը իր անդամներն 

են), 

- դեմ առ դեմ (ակտիվ) հաղորդակցություն, փոխհարաբերու-

թյունների համար դրական միջավայրի ձևավորում (ցույց է տալիս, 

թե որքան արդյունավետ է թիմը գործում, և օգնում է հասկանալու՝ 

ինչպես անել, որ ավելի լավ ստացվի), 

- ոգևորություն, էներգիա, հուզականություն, 

- անհատական պատասխանատվություն և հաշվետվողակա-

նություն (մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է իր ներդրումն ունենա և սո-

վորի), 

- միջանձնային և փոքր խմբային հմտությունների ձևավորում 

(հաղորդակցություն, վստահություն, առաջնորդություն, որոշումնե-

րի կայացում և կոնֆլիկտների լուծում): 

Մատուցվող տեղեկատվության վիզուալիզացիա և տեխնոլո-

գիաների կիրառում կամ «Ինտերնետ ունե՞ք». հարցադրում, որը, 
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անակնկալի բերելով ուսանողին, կարող է նրան անմիջապես տեղա-

փոխել ուսման դաշտ ու ապահովել առավելագույն ակտիվություն: 

Դասավանդվող բովանդակությունը հարկ է «փաթեթավորել» այն-

պես, որ արթուն պահի ունկնդրին, այսինքն` գործի դնել վիզուալ մե-

թոդներ` օգնելով ուսանողին շոշափելու գիտելիքը, դարձնելու այն 

հմտություն և պատկերացնելու, թե ինչպես է կյանքի կոչվում: Իսկ վի-

զուալացնել կարելի է դասավանդմանն առնչվող յուրաքանչյուր բա-

ղադրիչ: Այսպես՝ վիզուալ մեթոդներից են՝ ուսուցողական կայքերի 

(quizzizz.com, learningapps.org, slido.com, worwall.net և այլն) օգնու-

թյամբ պատրաստված թեստի անցկացում և ստուգում հենց լսարա-

նում, «Ուսանողն իբրև սովորող», «Թեմայի նպատակների սահմա-

նում», «Դասընթացի խաղի կանոնները» և այլ թեմաներով տեսահո-

լովակների պատրաստում (օրինակ՝ «powtoon.com» կայքի միջոցով), 

հանձնարարության տրամադրում կամ պարզաբանում տեսանյութի 

միջոցով կամ ամենապարզը՝ մատուցվող նյութի վերաբերյալ (տե-

սա)լսողական բովանդակության ստեղծում և ներկայացում... Միա-

ժամանակ բովանդակության վիզուալիզացիան ապահովում է տեղե-

կատվության մատուցման ձևերի բազմազանություն, ինչն իր հերթին 

օգնում է դասավանդողին չձանձրացնելու ուսանողներին: Պետք է 

հավելել նաև, որ երբ նույն թեման «փաթեթավորում» ենք տարբեր 

ձևերով, օրինակ` և՛ տեսանյութի ու փոքրիկ հետազոտական աշխա-

տանքի, և՛ թեստի ու առցանց պորտֆոլիոյի, և՛ խաղայնացման ու 

բանավոր ելույթի տեսքով, այդ կերպ ամրապնդում ենք մատուցվող 

նյութը, օգնում խորանալու և տեսնելու դրա տարբեր շերտերը, նկա-

տելու դետալները և այդպիսով ընկալելու նյութն ամբողջությամբ: 

  

3. Մտածողությունը մարզող վարժանքներ 

Դասերն ուղեկցող տարաբնույթ մտավարժանքների, խաղ-

թրեյնինգների օգտակարությունը կարելի է հիմնավորել հետևյալ 

կերպ. մտածողությունը «մկան» է, որը պետք է զարգացնել, կոփել, 
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փորձության ենթարկել2: Տվյալ օրվա թեմայով ու հանձնարարության 

բնույթով պայմանավորված` կարող ենք իրականացնել մտածողու-

թյունը մարզող վարժանքներ, որոնք օգնում են հաղթահարելու ներ-

քին խոսքն արտաքին դարձնելու խոչընդոտները, զարգացնելու բա-

նավոր խոսքի, միտքը գրագետ ու պարզորոշ կերպով «տեղ հասցնե-

լու» հմտությունները: Դրանք միաժամանակ մասնագիտական վար-

քագծին առավել մեծ ճկունություն և ամրություն են հաղորդում: 

Ներկայացնենք ամենաուշագրավ վարժանքներից մի քանի օրինակ, 

որոնք իրականացվում են «Ժուռնալիստի վարպետություն», «Ռադի-

ոժուռնալիստիկա», «Հեռուստաժուռնալիստիկա», «Մեդիան և ան-

հատականացումը» առարկաների շրջանակներում: Հնչում է անուն-

ազգանուն` Գաբրիել Ճանճապանյան: Մեկ րոպեի ընթացքում պետք 

է նկարագրել այս մտացածին կերպարին՝ արտաքին տվյալները, 

բնավորությունը, սովորությունները՝ գործածելով հնարավորինս շատ 

բառեր: Կամ՝ ուսանողը սահմանված ժամանակահատվածում պատ-

մում է, թե ինչպես է այդ օրը հասել համալսարան (նպատակը` զար-

գացնել դետալային մտածողությունը, պատումը հետաքրքիր դրվագ-

ներով համեմելու, դրանով իսկ ապրումակցություն առաջացնելու ու-

նակությունը): Մեկ այլ օրինակ. ուսանողը կանգնում է կուրսընկերոջ 

դիմաց ու խոսում նրա հետ, իբրև թե նրա հայելին է` փորձելով հե-

տաքրքիր մենախոսություն ծավալել՝ զուգահեռներ անցկացնելով հե-

րոսի անցյալի, ներկայի ու ապագայի միջև, խոսքը համեմելով դե-

տալներով, հնարավորինս քիչ գործածելով նկարագրական բայեր և 

փորձելով ուշագրավ ու սահուն անցումներ կատարել բովանդակու-

թյան մի հատվածից մյուսը: Դասախոսը կարող է ցանկացած պահի 

ընդհատել ուսանողին ու ասել, որ ավարտի խոսքը 10 վայրկյանից 

կամ հակառակը՝ երկարաձգի այն ևս 30 վայրկյանով... Մեկ (զվար-

ճալի) օրինակ ևս. մեկ րոպե պատրաստվելուց հետո ուսանողներից 

մի քանիսը ներկայացնում են համառոտ, մինչև 50 վայրկյան տևողու-

թյամբ բանավոր պատում հետևյալ իրավիճակի շուրջ՝ դուք գդալ եք, 

                                                 
2 Տարբեր առարկաների ու մասնագիտությունների դեպքում նման վարժանքները, 
բնականաբար, կարող են տարբեր ձևաչափ և բովանդակություն ստանալ:  
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որը պատահաբար հայտնվել է լվացքի մեքենայի մեջ... Ի դեպ, ժա-

մանակ սահմանելը խիստ կարևոր նշանակություն ունի: Նոր նյութի 

ամրապնդումը ևս ժամանակ առ ժամանակ կարելի է «վստահել» 

նման վարժանքներին ու խաղայնացման եղանակներին: 

Այս ամենը մի կարևորագույն խնդիր էլ է լուծում. ուսանողը կա-

րողանում է տեսնել, թե որքան «անպաշտպան» են իր մասնագիտա-

կան կերպարն ու ստեղծագործական վարքագիծը առանց այս «մի-

ջամտությունների»: «Մկանը» մարզելու վարժանքներ կազմակերպ-

վում են պարբերաբար, դասի սկզբում կամ ավարտին` հետապնդելով 

ևս մեկ` ոչ պակաս կարևոր նպատակ՝ արթնացնել ուսանողին:  
 

4. Ուսանողին ակտիվորեն լսելը` առաջնահերթություն 

Շփման բոլոր փուլերում ուսանողին ակտիվորեն լսելը պետք է 

դառնա առաջնահերթություն: Սա լսարանում հաջողության հասնելու 

կարևորագույն նախապայմաններից է, եթե ոչ ամենակարևորը: Ակ-

տիվորեն լսելը վերաբերում է ուսանողների հետ շփման բոլո՛ր փուլե-

րին. մշտապես պետք է հետաքրքրված լինել այն ամենով, ինչը հու-

զում կամ անհանգստացնում է նրանց: Դասախոսը պետք է ուշադիր 

լսի ուսանողին` անկախ այն բանից` վերջինս ինչի մասին է խոսում, 

և... հիշի դասին առնչվող ու նաև դասին ուղղակիորեն չառնչվող շատ 

մանրուքներ:  

Ակտիվորեն լսելու ամենից կիրառելի և միաժամանակ քննադա-

տական մտածողությունը զարգացնող միջոցը հարցին հարցով պա-

տասխանելն է, այսինքն՝ նյութերը քննարկելու ընթացքը հարցադ-

րումներով համեմելը: Իսկ հարցերը կարող են տարբեր լինել. 

- Որո՞նք էին ներկայացված նյութի թույլ և ուժեղ կողմերը: 

- Ի՞նչ կանեիք դուք հեղինակի փոխարեն:  

- Ի՞նչ կպատասխանեիք այն մարդուն, որը հակառակ կարծիք 

ունի: 

- Կարո՞ղ եք մատնանշել այն կոնկրետ հատվածը/միտքը/դրույ-

թը, որը բերեց ձեզ նման եզրահանգման: 

- Կարո՞ղ եք բացատրել, մեկնաբանել այդ հասկացությունը այլ 

կերպ: 
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- Ե՞րբ է ձեր նշած սկզբունքը գործում՝ մի՞շտ, թե՞ կոնկրետ պայ-

մանների առկայության դեպքում: 

- Ինչպե՞ս է այս հատվածը «լուսավորում», պարզաբանում այն 

իրողությունը, որը մենք ուսումնասիրեցինք նախորդ դասին: 

- Ո՞վ կարող է ասել` ինչպես պետք է կիրառենք այս բանաձևը/-

սահմանումը՝ լուծելու այն խնդիրը, որը մենք քննարկեցինք դասի 

սկզբում: 

- Ի՞նչ կլիներ, եթե արգելված լիներ այն պրակտիկան, որը դուք 

եք կիրառել և այլն: 

Կարելի է նաև հարցադրումով սկսել նոր դասը. 

- Ի՞նչ եք հիշում նախորդ դասից (կամ՝ հինգ բառ, արտահայ-

տություն, իրողություն, որ հիշում եք նախորդ դասից):  

- Ո՞րն է նախորդ դասին վերաբերող ամենաուշագրավ միտքը, 

որը կհիշեք այս հարցադրումը լսելուց անմիջապես հետո: 

Կամ՝ նույն հաջողությամբ կարող ենք հարցով ավարտել դասը. 

- Ո՞րն է ամենակարևոր միտքը, որ ծագեց այսօրվա քննարկման 

ընթացքում: 

Փորձենք առանձնացնել ակտիվորեն լսելու յոթ հիմնական 

սկզբունք. 

1. Եղե՛ք ուշադիր: 

2. Տվե՛ք բաց հարցեր: 

3. Տվե՛ք փորձագիտական հարցեր: 

4. Ստիպե՛ք, որ պարզաբանումներ անեն, հստակեցնեն միտքը: 

5. Տվե՛ք հնարավորություն՝ միտքը վերաձևակերպելու, նույնը 

տարբեր բառերով ասելու, հատկապես եթե ասելիքն առավել մատչե-

լի ու պարզ դարձնելու կարիք կա: 

6. Ուշադի՛ր եղեք զգացողություններին, արձագանքե՛ք դրանց և 

պատրա՛ստ եղեք ձեր զգացողություններն ու զգացմունքները ևս 

արտահայտելու: 

7. Մի՛ մոռացեք ամփոփել այն, ինչ արել եք: 

Եթե ամփոփենք ակտիվ ուսուցման բաղադրիչները, կարող ենք 

մի շարք առավելություններ նշել, որոնք օգնում են դասախոսին հաս-

նելու ցանկալի արդյունքի` միաժամանակ թույլ տալով, որ ուսանողը 
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«բացվի» լիարժեքորեն. 

- սովորողների շրջանում նոր որակների ու հնարավորություն-

ների բացահայտում, ինքնարտահայտման և ստեղծագործականու-

թյան դրսևորման նոր միջավայր, 

- անհատական պատասխանատվություն, պարտականու-

թյունների գիտակցում, հաշվետվողականություն, 

- հուզական ակտիվ ֆոն, 

- մատուցվող բովանդակությունը «փաթեթավորելու» տարբեր 

ձևերի մշակում, որոնք մի կողմից օգնում են ձեռք բերելու հմտություն, 

փոխանցելու գիտելիքներ, խորանալու նյութի մեջ ու կոփվելու՝ զգա-

լով այն լիարժեքորեն, մյուս կողմից՝ հրաշալի միջոց են՝ մշտապես 

«արթուն պահելու» և ոգևորելու ուսանողին, 

- դասին կամ կոնկրետ թեմային գուցե անմիջականորեն 

չառնչվող, բայց հետաքրքիր ու արտասովոր գաղափարների ներմու-

ծում և իրականացում:  

Ակտիվ ուսուցումը թույլ է տալիս նաև՝ 

- սխալվել ու ընդունել սխալներն իբրև հաջողության բաղկա-

ցուցիչ` միաժամանակ ցույց տալով, որ հենց այդպես պետք է զար-

գանալ ու աճել, 

- սովորել դասախոսի ու համակուրսեցիների հետ և ոչ նրանցից, 

- ուսումնական գործընթացը մոտեցնել կյանքին, համահունչ 

քայլել այն կենսառիթմին, որով շարժվում է երիտասարդ մարդն այ-

սօր: 

Իհարկե, ակտիվ ուսումնառությունը նաև ռիսկեր է պարունա-

կում, որոնք առանձին ուսումնասիրության թեմա են: Կցանկանայինք 

հիշել դրանցից մեկը: Խաղայնացումը, համակարգչային տարբեր 

ծրագրերով գիտելիքի մատուցումն ու ստուգումը և ակտիվ ուսումնա-

ռության այլ մեթոդներ երբեմն կարող են այնքան ոգևորել սովորո-

ղին, որ նա տհաճությամբ ընդունի այս ձևաչափից դուրս գոյություն 

ունեցող «պետք է»-ները, որոնք ուսման գործընթացում ոչ պակաս 

կարևոր, հաճախ պարտադիր ու առաջնահերթ «բաղադրիչներից» 

են: Ի վերջո, սովորելը բարդ ու բազմաշերտ գործընթաց է, որը չի կա-



131 

րող լինել հեշտ ու դյուրամարս ուսումնառության բոլոր մակարդակ-

ներում:  

Գոյություն ունի դասախոսական աշխատանքի արդյունավե-
տության վրա էապես ազդող մի կարևոր իրողություն ևս: Կրթական 

ռազմավարության ու միջավայրի աննախադեպ փոփոխություննե-

րով պայմանավորված` դասավանդողի համար շատ կարևոր է մաս-

նակցել այնպիսի միջոցառումների, հանդիպումների ու վերապատ-

րաստումների, որոնց ընթացքում նա կկարողանա ոգեշնչվել այլ դա-

սավանդողների հետ շփումներից: Նման հանդիպումները թույլ են 

տալիս ևս մեկ հայացք գցել այն ճանապարհին, որը մենք անցել ենք 

ու անցնում ենք, հարց տալ ինքներս մեզ` արդյոք այն, ինչ անում ե-

նք, արդյունավե՞տ է, այսինքն՝ օգնո՞ւմ է համոզվելու սեփական ճա-

նապարհի արդյունավետության ու օգտակարության մեջ: Նման 

հանդիպումները նաև հրաշալի հնարավորություն են՝ դուրս գալու 

լսարանից և աշխատելու գործընկերների հետ: 

Լսարանում արդյունավետորեն հաղորդակցվելն այսօր մար-

տահրավեր է: Այնպես որ, օգտագործելով կրթական ռազմավարա-

կան գործիքների այս համադրությունը, մենք առաջարկում ենք ուսա-

նողին ուսումնառության տարբեր ձևեր և ձևավորում ակադեմիական 

հմտություններ, ինչպես նաև դարձնում ենք լսարանն առավել դինա-

միկ, կենդանի, հետաքրքիր ու միաժամանակ կարգապահ միջա-

վայր, որտեղ ուսանողը հստակ պատկերացնում է իր իրավունքներն 

ու պարտականությունները, չի խուսափում գործելուց և պատրաստ է 
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The author presents the components of active learning in stages and reflects 

on the methods that can be used to achieve creative efficiency in the auditorium, 

which, meanwhile, solves a very urgent issue - to teach the student to learn. 

Literate communication/dialogue with the audience, active collaborative learning, 

willingness to actively listen to the student: here are the "components" that help 

the lecturer make the auditorium more dynamic, lively, interesting and, at the 

same time, disciplined atmosphere with new opportunities for self-expression and 

creativity, where the student clearly understands his rights and responsibilities, 

does not shy away from acting and making mistakes, is ready to take 

responsibility and does more for the benefit of himself and the group. Active 

learning should begin with a literate and clear dialogue with the students and at 

all levels of communication be accompanied with a willingness to listen to them 

actively. 
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