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Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
կիրառման առանձնահատկությունները տարրական 

դասարաններում 
Միրաբյան Լուսիկ 

 
Հանգուցային բառեր. տեղեկատվական և հաղորդակցական 

կարողունակություն, մեդիագրագիտություն, մեդիակրթություն, 
հեռավար ուսուցում և ուսումնառություն 

Արդի ժամանակաշրջանում մարդկային հասարակությունը 
մուտք է գործել տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիա-
ների զարգացման նոր դարաշրջան, որը կարևորագույն, կենսա-
կան դեր է կատարում նրա գործունեության բոլոր ոլորտներում: 
Առանց տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
(ՏՀՏ) մեր օրերում անհնար է պետական, հասարակական ու 
կրթական առաջընթացը: Գիտատեխնիկական առաջընթացը 
նպաստել է համակարգչային տեխնոլոգիաների զարգացմանը` 
տեղեկատվությունը դարձնելով մարդու կյանքի անբաժանելի 
մասը: Տեղեկատվության և հաղորդակցության արդի տեխնոլոգիա-
ների (ՏՀՏ) զարգացման և տարածման հետ արմատական փոփո-
խություններ են կատարվել կրթության կազմակերպման ձևերի և 
միջոցների մեջ։ 

Աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները մեր օրերի 
մարդուն ստիպում են անընդհատ յուրացնել նոր գիտելիքներ, 
տիրապետել նորանոր կարողությունների և հմտությունների, 
պատրաստ լինել ցկյանս կրթության: Այդ նշանակում է, որ կրթա-
կան համակարգում ժամանակի պահանջով էական փոփոխու-
թյուններ պետք է կատարվեն: Իրական բարեփոխումներ պետք է 
կատարվեն հատկապես հանրակրթության ոլորտում՝ որպես մաս-
նագիտական կրթության հիմքի: Այդ բարեփոխումները պետք է վե-
րաբերվեն և՛ կրթական բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը, և՛ 
ուսուցման նոր մեթոդների, տեխնոլոգիաների, միջոցների ու 
ձևերի ներդրմանը: Այսօր հասարակության լիարժեք անդամ ձևա-
վորելու համար անհրաժեշտ է ժամանակակից պահանջներին 
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համապատասխանող կրթական համակարգ, որի պարտադիր 
պայմանը սովորողների կողմից տեղեկատվական և հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաներին լիարժեք տիրապետումն է դպրոցի բոլոր 
աստիճաններում` սկսած տարրականից: 

Այսօր կրտսեր դպրոցականը կարողանում է օգտվել 
տեղեկատվական–հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից, ուստի 
դրանից օգտվելու կարողությունների զարգացումն ու կիրառումը 
տարրական դասարաններում անհրաժեշտություն է: ՏՀՏ-ների 
կիրառումը տարրական դասարաններում օգնում է սովորողներին 
կողմնորոշվել շրջապատող իրականության մեջ, տիրապետել 
տեղեկատվական դաշտում աշխատելու գործնական միջոցներին, 
էլ ավելի զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից 
օգտվելու կարողություններն ու հմտությունները: Բնականաբար, 
տեղեկատվական միջոցների ճիշտ ընտրությունը և օգտագործումը 
տարրական դասարաններում մանկավարժական կարևորագույն 
խնդիր է: Այն պետք է սկսել առաջին դասարանից:  

Տարրական կրթությունը համարվում է երեխաների ուսումնա-
կան գործունեության հիմքը: Ինչպես նշում է Զ.Ա.Ասատրյանը. 
«Դպրոց ընդունվելը շրջադարձային է երեխայի կյանքում. 
փոխվում են նրա սոցիալական միջավայրն ու գործունեության 
ձևերը: Երեխան պետք է պատրաստ լինի դիմակայելու այդ փոփո-
խություններին: Հենց դրա համար էլ անհրաժեշտ է նրան նախա-
պատրաստել դպրոցին՝ պարզապես ճիշտ կազմակերպելով նրա 
կյանքը՝ նկատի ունենալով, որ այս տարիքում զգալիորեն փոխ-
վում է կրտսեր դպրոցականի ողջ կենսաձևը, սոցիալական դիրքը, 
դերը կոլեկտիվում և ընտանիքում» [1, 46]: Հայտնի է, որ երեխա-
ների լեզվամտածողությունը, խոսքը, սովորելու և հաղոր-
դակցվելու կարողությունները, արժեքային կողմնորոշումները 
ձևավորվում են տարրական դպրոցում։ Տարրական դպրոցում 
սովորողների ուսումնական գործունեության առաջին հիմնական 
առանձնահատկությունն այն է, որ դպրոց ընդունվելով՝ երեխան 
սկսում է իրականացնել, թերևս աոաջին անգամ իր կյանքում, 
հասարակայնորեն նշանակալի և գնահատելի գործունեություն՝ 
ուսումնական գործունեություն, որը նրան դնում է բոլորովին նոր 



 
– 292 – 

դիրքում, որով էլ որոշվում են նրա մնացած բոլոր հարաբերու-
թյունները մեծահասակների և հասակակիցների հետ՝ ընտանի-
քում, դպրոցում, դպրոցից դուրս, վերաբերմունքը իր նկատմամբ և 
ինքնագնահատումը: Երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ 
կրտսեր դպրոցականը ստանձնում է սոցիալական նոր դեր՝ աշա-
կերտի դերը: Երրորդ առանձնահատկությունը նրա հոգեկանում 
կատարվող խորքային փոփոխություններն են, որի ընթացքում 
ձևավորվում են հոգեկան նորագոյացություններ. երեխան հար-
մարվում է նոր կրթական միջավայրին, դպրոցի կարգուկանոնին, 
ուսուցչի պահանջներին, նոր միջանձնային հարաբերություննե-
րին, խաղային գործունեությունից անցնում է ուսումնական գոր-
ծունեության: Հոգեբաններն այս փուլը համարում են ճգնաժամա-
յին շրջան, որը պետք է հաշվի առնի տարրական դասարաններում 
աշխատող յուրաքանչյուր ուսուցիչ: Ուսուցիչը պետք է առաջին 
հերթին հաշվի կրտսեր դպրոցականների տարիքային առանձնա-
հատկությունները՝ առարկայական, պատկերավոր մտածողու-
թյունը, անկայուն ուշադրությունը, բարձր շարժողական ակտիվու-
թյունը, ձգտումը խաղային գործունեության, հետաքրքրասիրու-
թյունը: Հետևաբար ուսուցման գործընթացում երեխաների ուշադ-
րությունը պահելու, հետաքրքրությունները զարգացնելու համար 
անհրաժեշտ է ակտիվ և հետաքրքիր դասերի պլանավորում և 
կազմակերպում՝ ուսուցման տարբեր մեթոդների, տեխնոլոգիա-
ների, միջոցների, ձևերի կիրառմամբ:  

Իհարկե̔, կրտսեր դպրոցականների ուսումնական գործունեու-
թյան մեջ ակտիվ ներգրավվումը միանգամից չի կատարվում, այլ 
աստիճանաբար: Երեխան պետք է կարողանա սովորել սովորել, 
ընդ որում՝ սովորել ինքնուրույն: «Սկզբնական փուլերում ուսուց-
ման պրոցեսն իրականացվում է աշակերտի և ուսուցչի միասնա-
կան գործունեության շնորհիվ, հետևաբար նրանց կողմից ուսում-
նական պրոցեսը պետք է այնպես կազմակերպվի, որ երեխաների 
մոտ ձևավորվեն իմացական հետաքրքրություններ և դրդապատ-
ճառներ» [6, 69]:  

Անառարկելի է, որ կրտսեր դպրոցականների ուսուցման 
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հաջողության գրավականը կայուն ուսումնական դրդապատճառի 
առկայությունն է: Ըստ Կ.Թորոսյանի և Հ.Խաչատրյանի՝ «Զգա-
յական հարմարավետ մթնոլորտի ստեղծումը դասարանում յուրա-
քանչյուրի համար, անկախ նրա կարողությունների ձևավոր-
վածության մակարդակից, առաջնահերթ կարևորության խնդիր-
ներից է, որով մեծապես պայմանավորված է հետագա ուսուցման 
ողջ հաջողությունը, քանի որ այն ստեղծում է բարենպաստ պայ-
մաններ՝ դպրոցում սովորելու դրական դրդապատճառների՝ մոտի-
վացիայի ձևավորման համար [2, 66]: Համամիտ լինելով վերը 
նշված հեղինակների հետ՝ գտնում եմ, որ հարմարավետ ուսում-
նական մթնոլորտի ստեղծումը ենթադրում է նաև հարմարվետ 
կրթական միջավայրի և ուսուցման գործընթացի մեթոդական և 
տեխնոլոգիական ապահովում: Տեղեկատվական և հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների զարգացման արդի ժամանակաշրջանում 
տարրական դպրոցի ուսուցիչը պետք է կարողանա ուսուցման 
գործընթացը դարձնել ակտիվ և հետաքրքիր՝ դասերի ընթացքում 
կիրառելով ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ և տեխնոլոգիա-
ներ, զարգացնի կրտսեր դպրոցականների հետազոտական, իմա-
ցական և ճանաչողական կարողությունները։ Տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ աշխա-
տող տարրական դպրոցի ուսուցիչը խթանում է աշակերտների 
ստեղծագործական երևակայությունը, զարգացնում տեղեկատվա-
կան դաշտում կողմնորոշվելու կարողությունները և մեդիահմտու-
թյունները՝ նրանց դարձնելով իրենց ուսուցման գործընթացի 
ակտիվ սուբյեկտներ: 

 Աշխատանքային փորձս և դասվարների շրջանում իրակա-
նացրած հարցումները ցույց տվեցին, որ ՏՀՏ-ների կիրառումը 
տարրական դպրոցում դարձել է խիստ անհարաժեշտ և պահանջ-
ված, քանի որ դրանք ապահովում են ուսուցիչ–աշակերտ փոխհա-
րաբերությունների փոխներգործուն բնույթը: Տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաները ապահովում են հակադարձ 
կապ ուսուցիչի ու աշակերտի միջև` արտացոլելով գիտելիքների 
յուրացվածության և գնահատման իրական պատկերը: 
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Այսօր տարրական դպրոցում կրտսեր դպրոցականների կող-
մից ՏՀՏ-ների կիրառումը իրականացվում է հետևյալ նպատակ-
ներով.  

▪ հեռավար կրթություն իրականացնելու, 
▪ տեղեկատվության ստացման և մշակման, 
▪ տվյալների համակարգման, 
▪ գործընթացի կամ երևույթի մոդելավորման, 
▪ բազմաբնույթ տեղեկատվության փոխանակման, տվյալների 

շտեմարաններից օգտվելու, 
▪ ուսուցման համակարգչային ծրագրերի և ուսուցման տեսա-

լսողական միջոցների օգտագործման, 
▪ ուսումնական գործընթացին անհրաժեշտ դիդակտիկական 

նյութերի ստեղծման և օգտագործման, 
▪ տեղեկատվության որոնման և հաղորդակցման:  
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները հնա-

րավորություն են տալիս աշակերտին վերարտադրողական 
ուսումնառությունից, որը հիմնված է մեխանիկական հիշողության 
վրա, անցնել արդյունավետ, էվրիստիկ-հետազոտական ուսումնա-
ռության: Արդյունքում տեղեկատվական, համաստեղծագործական 
կրթական միջավայրում ձևավորվում են ուսուցիչ-աշակերտ 
փոխհարաբերության նոր, առավել արդյունավետ ձևեր:  

Իհարկե, ՏՀՏ-ների կիրառումը տարրական դպրոցի դասա-
գործընթացում ուսուցչից պահանջում է դասին նախապատրաս-
տական մեծ ջանքեր և ժամանակ, քանի որ ամենօրյա դասը պլա-
նավորելիս անհրաժեշտ է մանրամասն մշակել դասի սցենարը, 
նախագծել գործողությունների հերթագայումը, դասի կահավոր-
ման տեխնիկական միջոցների տեսակներն ու դրանց կիրառման 
նպատակահարմարությունը դասագործընթացի որոշակի փուլե-
րում: Այս ամենի արդյունավետ իրականացման համար կարևոր-
վում է ուսուցչի մեդիակոմպետենտությունն ու մեդիագրագիտու-
թյունը, դասավանդվող նյութի լիարժեք իմացությունը: Մինչդեռ, 
այսօր ուսուցման գործընթացում տեղեկատվական-հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների լիարժեք ներդրման հիմնական դժվարու-
թյունն ուսուցիչների կողմից ՏՀՏ-ների կիրառման հմտություն-
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ների, մեդիագրագիտության պակասն է: 
Մեր դիտարկումները ցույց տվեցին, որ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների, տեխնիկական միջոցների օգտագործման 
հարցում առկա են նաև խոչընդոտող հոգեբանական գործոններ, 
հատկապես միջինից բարձր տարիքի ուսուցիչների շրջանում: 
Նկատի ունենալով այս հանգամանքը՝ մենք առաջարկում եմ հան-
րակրթական դպրոցի տարրական դասարաններում աշխատող 
ուսուցիչների համար հանրակրթական դպրոցներում պարբերա-
բար կազմակերպել մեդիագրագիտության ուսուցման կարճաժամ-
կետ դասընթացներ, քանի որ այսօր անհնար է որակյալ և մատչելի 
ուսուցում իրականացնել առանց ՏՀՏ-ների օգտագործման: 

Կրթության արդյունավետությունը միշտ էլ կախված է եղել 
ուսուցիչների մասնագիտական, առարկայական պատրաստվա-
ծության աստիճանից: Ուսուցիչը ՏՀՏ-ների կիրառման պարագա-
յում հանդիսանում է ոչ միայն տեղեկատվությաև, գիտելիքների, 
փաստերի «աղբյուր», այլև աջակցում է սովորողներին դառնալու 
ուսուցման գործընթացի ակտիվ սուբյեկտներ, ուղղորդում աշա-
կերտներին ինքնուրույն փնտրել նոր տեղեկատվություն, պարզա-
բանել, թե գտածը արդյոք համապատասխանում է տրված պա-
հանջներին, ինչպես նաև հասկանալու, թե այդ ինֆորմացիան ինչ-
պես օգտագործել իրենց առջև դրված հարցերի և բարդ պրոբլեմ-
ների լուծման դեպքում [3]: 

ՏՀՏ-ների կիրառումը տարրական դպրոցի ուսումնական գործ-
ընթացում մղում է աշակերտներին ստեղծագործական-հետազո-
տական գործունեության: Սկսած առաջին դասարանից՝ հենց գրա-
ճանաչության շրջանում՝ նոր նյութի հաղորդման ժամանակ, 
կարելի է օգտագործել համակարգչային խաղեր, երեխաներին 
ցուցադրել անիմացիոն պատկերներ, վերտադրել պատկերների 
անվանումը` շեշտը դնելով առաջին տառի վրա: Կշռադատման և 
իմաստի ընկալման փուլերում ևս կարելի է ցուցադրել անիմացիոն 
նկարներ, որտեղ բաց են թողնված որոշակի տառեր, և աշակերտ-
ները պետք է տեղադրեն բաց թողնված տառերը: Հետաքրքիր են 
նաև համացանցում առկա երգող տառերի մասին տեսահոլովակ-
ները: Ժամանակակից համակարգիչները թույլ են տալիս ինտեգ-
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րելու տեքստերը, գրաֆիկան, ձայնը, անիմացիան, լուսանկար-
ները, տեսագրությունները: Այս ամենը մեծ հնարավորություն է 
տալիս ուսուցչին` ուսումնական նյութը ցուցադրելու շարժման և 
զարգացման մեջ և պարզաբանելու համար: Այս պարագայում 
ուսումնական նյութը դառնում է ավելի տեսանելի և հեշտ մտա-
պահելի երեխաների համար:  

Ուսուցման ժամանակակից մոդելներում փոխվում է նաև 
փոխգործակցությունն ուսուցչի հետ. նրա ակտիվությունն իր տեղն 
է զիջում սովորողների ակտիվությանը, քանի որ ուսուցչի խնդիրն 
է ստեղծել պայմաններ նրանց նախաձեռնողականության զար-
գացման համար: Փոխներգործուն տեխնոլոգիաների կիրառման 
ժամանակ սովորողները հանդես են գալիս որպես ուսուցման 
գործընթացի ակտիվ մասնակիցներ և նրանց փորձը պակաս 
կարևոր չէ ուսուցչի փորձից: Վերջինս ոչ այնքան տալիս է պատ-
րաստի գիտելիքներ, որքան խթանում է սովորողների ինքնուրույն 
որոնողական գործունեությունը: 

ՏՀՏ-ների կիրառումը տարրական դասարաններում օգնում է 
նաև սովորողներին կողմնորոշվել շրջապատող աշխարհի տեղե-
կատվական աշխարհում, տիրապետել տեղեկատվական դաշտում 
աշխատելու գործնական միջոցներին, զարգացնելու նրանց հմտու-
թյուններն ու կարողությունները: «ՏՀՏ-ների կիրառումը ակտիվաց-
նում է սովորողների ճանաչողական գործունեությունը, թույլ է տա-
լիս դասերն անցկացնել բարձր գեղագիտական և հուզական մա-
կարդակի վրա (անիմացիա, երաժշտություն), ապահովում է դիտո-
ղականությունը, ներառում է մեծ քանակությամբ դիդակտիկ նյութ, 
ապահովում է տարբերակված ուսուցման բարձր մակարդակ, ան-
հատական մոտեցում յուրաքանչյուր աշակերտի` կիրառելով 
տարբեր տեսակի ու բարդության հանձնարարություններ» [3,  27]:  

Փոխներգործուն մեթոդներով հագեցած դասերն ավելի 
աշխույժ և հետաքրքիր են դառնում, քան սովորական բացատրա-
ցուցադրական մեթոդներով դասերը: Ակնհայտ է, որ համա-
կարգիչն ուսուցչին ազատում է ձանձրալի, միապաղաղ գործողու-
թյուններ կատարելուց, իրական հնարավորություններ է ստեղծում 
կենտրոնանալու գործունեության ստեղծագործական կողմերի 
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վրա: Օգտագործելով համակարգչի երկխոսական, մոդելավորման, 
գունային և այլ բացառիկ հնարավորությունները՝ դասը կարելի է 
դարձնել պարզ, դիտողական և հետաքրքիր: Այսինքն՝ համակար-
գիչը կարող է օգնել ուսուցչին ուսուցման գործընթացը բովանդա-
կալից ու հետաքրքիր կազմակերպելու: Էկրանին ցուցադրվող գոր-
ծողությունների հաջորդականությունը կարող է ըմբռնելի դարձնել 
մատուցվող նյութը, վերացական գրքային նյութը կարող է վերած-
վել մի պրակտիկ իրադրության [4]: 

Ընդհանրացնելով դիտարկումներս՝ կարող ենք ասել, որ տար-
րական դասարաններում իրականացվող մեդիադասերը օգնում են 
լուծելու հետևյալ դիդակտիկական հետևյալ խնդիրները՝ 

▪ հեշտությամբ յուրացնել թեմայի վերաբերյալ հիմնական 
գիտելիքները, 

▪ համակարգել ձեռք բերած գիտելիքները, 
▪ ձևավորել ինքնակառավարման հմտություններ, 
▪ ամբողջությամբ ձևավորել սովորելու դրդապատճառներ, 
▪ ուսումնամեթոդական օգնություն ցուցաբերել սովորողնե-

րին՝ ուսումնական նյութի յուրացման ինքնուրույն աշխա-
տանքում: 

Վերոգրյալը նորից վկայում է, որ ՏՀՏ-ների կիրառումը տար-
րական դասարաններում ուսուցիչներից պահանջում է համապա-
տասխան գիտելիքներ։ Ուսուցիչը ՏՀՏ-ների կիրառման պարագա-
յում հանդիսանում է ոչ միայն տեղեկատվությաև, գիտելիքների, 
փաստերի «աղբյուր», այլև սովորողներին աջակցում է դառնալու 
ուսուցման գործընթացի ակտիվ սուբյեկտներ, ուղղորդում է աշա-
կերտներին ինքնուրույն փնտրել նոր տեղեկատվություն, պարզա-
բանել, թե գտածը արդյոք համապատասխանում է տրված 
պահանջներին, ինչպես նաև հասկանալու, թե այդ ինֆորմացիան 
ինչպես օգտագործել իրենց առջև դրված հարցերի և բարդ պրոբ-
լեմների լուծման դեպքում[3]: 

Այսպիսով՝ ՏՀՏ-ների արդյունավետ կիրառման համար 
անհրաժեշտ է դպրոցներում ժամանակակից միջոցների առկայու-
թյուն՝ համակարգիչներ։ Անհատական համակարգիչներով կահա-
վորված դասարաններում կարող են կիրառվել ուսուցման ժամա-
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նակակից բազմապիսի փոխներգործուն մեթոդներ և տեխնոլոգիա-
ներ՝ ինչպես, օրինակ, խնդրի լուծմանն ուղղված և նախագծերի 
վրա հիմնված ուսուցումը։ Անհատական համակարգիչներով 
համալրված դասարանները շատ ավելի հարմար են ուսուցման 
ժամանակակից մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ կիրառելու համար, 
քան ավանդական դասասենյակները, նույնիսկ եթե մեկ համա-
կարգչից օգտվում է մի քանի աշակերտ։  
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Особенности применения информационно-коммуникационных 
технологий в начальных классах 

Мирабян Лусик 
Резюме 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные компетенции, 
медиаобразование, медиаграмотность, дистанционное обучение 

Статья посвящена применению информационных технологий в 
процессе обучения школьников начальных классов. Aргументирована 
актуальность использования ИТ, потребность в модернизации образова-
тельного процесса, описаны преимущества и недостатки, а также проб-
лемы развития и внедрения ИТ в современное образование. 

Целью информатизации учебного процесса является интенсивное 
использование информационных технологий для более быстрого дости-
жения положительных результатов. Применение ИТ способствует повы-
шению мотивации обучения учащихся, cпособствует мыслительной и 
познавательной деятельности обучающихся, дает возможность применять 
новые методы учебной работы. 

В данной статье рассмотрены и анализированы научные подходы 
современных исследователей о применении информационно-коммуника-
ционных технологий в начальных классах. Также освещается и подчер-
кивается важность интерактивного обучения, перемещения модели 
объект-субъект. 

Особенно важны особенности применения информационно-комму-
никационных технологий в государственном, общественном, образова-
тельном контексте. В настоящее время информационные технологии 
активно внедряются во все. Kомпютеризация образовательного процесса, 
значительно повышает эффективность обучения в целом. 

В статье подчеркивается важность развития и применения 
информационно-коммуникационных компетенций как у педагогов, так и у 
учеников начальных классов, которое считается императивом дня. 

Обосновано значение развития медиа способностей у школьников 
начальной школы с точки зрения продуктивности организации учебного 
процесса.  

Рассмотрена и обоснована задача обеспечения медиаобразования 
педагогов в общеобразовательных школах посредством периодической 
организации специальных курсов. 
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The  Characteristics of Using Information and Communication 
Technologies at Elementary School 

Mirabyan Lusik 
Summary 

Key words: information and communication competitions, media literacy, 
media education, distance teaching and learning 

The article observes and analyzes the scientific approaches of modern 
researchers to the practice of information and communication technologies at 
elementary school. 

The cognitive and informative role of the information and communication 
technologies is substantiated from the practical point of view of the efficient 
organization of the curriculum process for junior pupils. The technologies open 
up opportunities to develop and improve media education. 

The issue of advancing teachers’ media literacy is observed and 
substantiated by regular organization of corresponding courses at 
comprehensive schools. 

Peculiarities of information and communication technologies (ITC) use in 
the context of making state, public and education progress are covered and 
emphasized in the article as well as the importance of cooperation and 
exchange between the object and the subject in teaching and learning. 

The accordance of practicing and advancing the competency of either the 
tutor or the junior student in information and communication technologies use 
is stressed in the article. 

The significance of the above-mentioned task is actually the order of the 
day. 

Online learning opportunities and the use of open educational resources 
and other technologies can increase educational productivity by accelerating 
the rate of learning: reducing costs associated with instructional materials or 
program delivery, and better utilizing teacher time. 
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